
 

 
Република Србија           
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-401-662/2021-5 
Дана: 11.08.2021. 
Суботица 
Трг слободе бр. 1 
 

 На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС“ бр. 51/09, 99/11 

– др. закон и 44/18- др. закон) и члана 16. став 6. Правилника о начину и поступку расподеле 

средстава за финансирање програма и пројеката удружења у области остваривања јавног интереса 

путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби из буџета Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“ бр. 27/18) и члана 52. став 1. тачка 7. Статута Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботица“ бр. 27/19 – пречишћени текст, 13/21 и 16/21), Градоначелник 

Града Суботице, на предлог Комисије за вредновање и рангирање поднетих пријава и евалуацију 

реализованих активности, дана 11.08.2021. године доноси, 

 

ОДЛУКУ  
о додели средстава за финансирање програма и пројеката удружења у области остваривања јавног 

интереса путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби у 2021. години  
на територији Града Суботице 

 

I 
 Додељују се средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара (словима: 

двамилионапетстохиљада динара) за реализацију пројеката у области остваривања јавног интереса 

путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби на територији Града 

Суботице у 2021. години следећим удружењима: 

 

 
 

 

Ред. 

број 
Назив удружења Назив пројекта 

Број  

бодова 
Износ 

1. 

Вински витешки ред 

Свети Трифун 

Бајмок 

IV Међународни скуп винских 

витешких редова са променадом 

вина, меда и сирева 

66 150.000,00 

2. 
УГ „Суботичка 

алтернатива“ 

„Базар органске пољопривредне 

производње“ 
43 50.000,00 

3. 

УГ. Канцеларија за 

изучавање јавне 

управе и локалне 

самоуправе 

Суботица 

   Сајам     иновативног 

предузетништва-ИНОВАТОР И 

ПРЕДУЗЕТНИК ЗАШТО ДА 

НЕ? 

42 50.000,00 

4. 
Удружење пчелара 

ПЧЕЛА 
XXIV Дани пчеларства 67 160.000,00 

5. 
УГ Иновативна 

мрежа 
Снови од сламе 62 150.000,00 

6. 
Удружење за развој 

заједнице Лудош 

Фестивал белог лука и дани села 

на Лудошу 
72 200.000,00 



7. 

АНАХИТАС- 

Удружење за бригу 

жена и трудница 

4. „Аngel Dreams expo za bebe, 

trudnice i porodice“ 
71 200.000,00 

8. 

Удружење 

одгајивача свиња 

Бајмок 

X Дани фармера 58 100.000,00 

9. 

Удружење за развој 

насеља пешчарске 

висоравни Северне 

Бачке 

„Севернобачко посело“ 67 200.000,00 

10. 

Регионално 

удружење грађана 

Лудош Пуста 

8. Традиционални зимски 

фестивал 
68 200.000,00 

11. 

Мађарски културни 

центар НЕПКЕР 

Суботица 

Обједињени уметнички сајам и 

изложба 
56 100.000,00 

12. 
Удружење Рожа 

Шандор Хајдуково 

Организација 53. бербанских 

дана у Хајдукову 
64 200.000,00 

13. 

Удружење 

одгајивача ситних 

животиња Суботица 

XXXVI Изложба ситних 

животиња и птица Суботица 

2021. 

61 140.000,00 

14. Академија „КОРАК“ Сајам Корака 58 100.000,00 

15. 
Удружење Личана 

„Лика“ 
Дани Николе Тесле у Суботици 83 250.000,00 

16. 
ХКПД „Матија 

Губец“ 

XI Таванкутски фестивал воћа и 

аутохтоних рукотворина 
57 150.000,00 

17. УГ „Old Timer“ 

24. Међународни сусрет „Old 

Timerа“ поводом 25 година 

оснивања „Old Timer“ удружења 

у Суботици 

75 100.000,00 

II 
 Средства за реализацију ове одлуке у износу од 2.500.000,00  динара планирана су у буџету 

Града Суботице за 2021. годину и Плану коришћења апропријација – Финансијски план Глава 00 – 

Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам 5, програм 3, за 2021. годину – у 

оквиру програмске активности 1501-0003; конто 481 941 – дотације осталим удружењима грађана, 

подстицаји за развој предузетништва.  
 

III 
 Реализација одобрених средстава извршиће се на основу Уговора о додели средстава за 

финансирање програма и пројеката удружења у области остваривања јавног интереса путем 

организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби из буџета Града Суботице, који ће 

се закључити између Града Суботице и удружења из тачке I ове одлуке. 
 

      IV 
 Ову одлуку објавити у «Службеном листу Града Суботице». 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Градоначелник је на основу члана 11. Правилника о начину и поступку расподеле 

средстава за финансирање програма и пројеката удружења у области остваривања јавног  интереса 

путем организовања и одржавања сајамских манифестација и изложби из буџета Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“ бр. 27/2018) расписао Јавни Конкурс за финансирање пројеката 

у области остваривања јавног интереса путем организовања и одржавања сајамских манифестација 

и изложби у  2021. години на територији Града Суботице. 



 
 Јавним Конкурсом је предвиђено да одлуку о додели средстава доноси Градоначелник, на 

основу Извештаја, Листе вредновања и рангирања Комисије за вредновање и рангирање поднетих 

пријава и евалуацију реализованих активности. 
 Комисија је доставила Градоначелнику Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса 

бр: II-401-662/2021-4, Записник о раду комисије бр: II-401-662/2021-2 од 7.07.2021. и 23.07.2021. 

као и предлог Одлуке о додели средстава бр: II-401-662/2021-5.  
 
 С обзиром да су средства за реализацију ове одлуке у износу 2.500.000,00 динара планирана 

у буџету Града Суботице, а имајући у виду Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса, 

Записник о раду комисије и Предлог одлуке за расподелу средстава, на основу члана 16. став 6. 

Правилника о начину и поступку расподеле средстава за финансирање програма и пројеката 

удржења у области остваривања јавног интереса путем организовања и одржавања сајамских 

манифестација и изложби из буџета Града Суботице, којим је предвиђено да Градоначелник по 

пријему Извештаја, Записника о раду комисије и предлога Одлуке за расподелу средстава доноси 

Одлуку о додели средстава, одлучено је као у диспозитиву. 
  

Доставити: 

 

1.   Градоначелнику 

2.   Архиви 

 

             Градоначелник 

 
                                                                                                                                                Стеван Бакић           


