
РЕПУБЛИКА  СРВИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
грд  нОВИ  САд  
СКУПШТИНА  ГРАДА  Новог  САДА  
Савет  за  културу  и  информисање  
Врој: 439/2022 І  
24. јуна  2022. године  
НОВИ  САД  

ПРЕДСЕДНИЦИ  СКУПШТИНЕ  
ГРАДА  НОВОГ  САДА  

На  основу  члана  84. ст. 2, 3. и  4, чл. 141. и  142, а  у  вези  са  чланом  157. 
Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  23/20), Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  
Града  Новог  Сада  доставга  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  
одлуке  о  поставњању  спомен  - обележја  Митру  Суботићу  Суби  у  Новом  Саду  са  
образложењем  и  Закњучком  број: 139/2022-9-1 од  24. јуна  2022. године  и  
предлаже  да  се  дневни  ред  XXVІІ  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада, сазване  
за  27. јун  2022. године, допуни  са  Предлогом  одлуке  о  поставњању  спомен  - 
обележја  Митру  Суботићу  Суби  у  Новом  Саду, да  га  Скупштина  размотри  и  
донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту, ради  стварања  услова  за  благовремену  
реализацију  Одлуке. 

ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА  

Ћула  Киш  



На  основу  члана  7. став  З. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  
територији  Града  Новог  Сада  (,,Спужбени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  15/09, 20/10 
и  51/11), поводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  поставњању  спомен  - обележја  
Митру  Суботићу  Суби  у  Новом  Саду  и  на  основу  мишњења  Завода  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада  и  Јавног  предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  
урбанизам  Нови  Сад, Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  Града  Новог  
Сада  на  XXV седници  од  24. јуна  2022. године, доноси  

ЗАКЊУЧАК  

ј . Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  поставњању  спомен  - обележја  Митру  
Суботићу  Суби  у  Новом  Саду. 

11. На  основу  члана  84. ст. 2, 3. и  4, чл! 141. и  142, а  у  вези  са  чланом  157. 
Посјіовника  Скупштине  Града  Новог  Сада  - пречишћен  текст  (,,Службени  лист  
Града  Новог  Сада , број  23/20), Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  
Града  Новог  Сада  доставња  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  
одлуке  о  поставњању  спомен  - обележја  Митру  Суботићу  Суби  у  Новом  Саду  и  
предлаже  да  се  дневни  ред  XXVІІ  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада, сазване  
за  27! јун  2022. године, допуни  са  Предлогом  одлуке  о  поставњању  спомен  - 
обележја  Митру  Суботићу  Суби  у  Новом  Саду, да  га  Скупштина  размотри  и  
донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту, ради  стварања  услова  за  благовремену  
реализацију  Одлуке. 

ј lј . За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  
одређује  се  Ћула  Киш, председник  Савета  за  културу  и  информисање . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Савет  за  културу  и  информисање  
Број: 139/2022-9-1 
дана: 24. јуна  2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИК  САВЕТА  

Ћула  Киш  



ПРЕДЛОГ  
На  основу  члана  4. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  

Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр. 15/09, 20/10 и  51/11), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на седници  од  године, доноси  

одлуку  
О  ПОСТАВЈБАЊУ  СПОМЕН  - ОБЕЛЕЖЈА  
МИТРУ  СУБОТИЋУ  СУБИ  У  НОВОМ  САДУ  

Члан  1. 

Митру  Суботићу  Суби, композитору  и  продуценту , поставња  се  спомен  - обележје  
у  Новом  Саду  (у  дањем  тексту : Спомен  - обележје). 

Члан 2. 

Спомен  - обележје  поставиће  се  на  средини  линеарне  зелене  површине  која  се  
простире  средином  главне  улазне  стазе  у  Лимански  парк  из  правца  раскрснице  Булевара  
ослобођења  и  Улице  народног  фронта. 

Члан  3. 

Средства  за  избор  идејног  решења, израду  и  поставњање  Спомен  - обележја  
обезбедиће  Фондација  ,,Нови  Сад  - Европска  престоница  

Члан  4. 

О  спровођењу  ове  одлуке  стараће  се  Одбор  који  образује  Скупштина  Града  Новог  
Сада  у  складу  са  чланом  8. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  
Новог  Сада. 

Члан  5. 

Ову  одлуку  објавити  у  ,,Службеном  листу  Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈЛ  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАд  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број  
дана: 
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИЦА  

MЅc Јелена  Маринковић  Радомировић  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  поставњању  спомен  - обележја  Митру  
Суботићу  Суби  у  Новом  Саду, садржан  је  у  члану  4. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  
споменика  на  територији  Града  Новог  Сада  (,,Службени  лист  Града  Новог  Сада , бр.  15/09, 
20/10 и  51/11), којим  је  прописано  да  се  споменик, а  у  вези  са  чланом  2. став  1. Одлуке, 
односно  спомен  - обележје  поставња  на  основу  одлуке  Скугјштине  Града  Новог  Сада, у  
складу  са  одредбама  ове  одлуке . 

дана  21. фебруара  2022. године, Фондација  Нови  Сад  - Европска  престоница  
културе  поднела  је  Савету  за  културу  и  информисање  Скупштине  Града  Новог  Сада  
Иницијативу  за  поставњање  спомен  - обележја  Митру  Суботићу  Суби  у  Новом  Саду,  а  дана  
27. маја  и  17. јуна  2022. године  Савету  су  доставњене  измене  и  допуне  Иницијативе  у  вези  
са  прецизирањем  локације  за  поставњање  спомен  - обележја . 

добијањем  титуле  Европске  престонице  културе, Град  Нови  Сад  се  обавезао  да  ће  
у  2022. години  представити  свој  град  као  део  европског  културног  мињеа  и  омогућити  да  
грађани  буду  део  велике  прославе  културе  и  уметности . Фондација  која  реализује  пројекат  
,,Нови  Сад  - Европска  престоница  културе  препозналаје  уметничко  стваралаштво  Митра  
Суботића  Субе, композитора , продуцента  и  Новосађанина  и  његов  неизмеран  допринос  
светској  савременој  музичкој  баштини , те  је  стога  у  Програму  рада  за  2022. годину , а  у  
цињу  унапређења  уметничке  продукције  у  јавном  простору , планирала  израду  идејног  
решења  и  израду  и  поставњање  спомен-обележја  као  уметничког  дела  посвећеног  Митру  
Суботићу  Суби, ради  представњања  Града  Новог  Сада. Поставњањем  спомен-обележја  
Митру  Суботићу  Суби  у  Лиманском  парку  сачувало  би  се  сећање  на  његово  уметничко  
стваралаштво . 

За  израду  идејног  решења  спомен-обележја  Митру  Суботићу  Суби, Фондација  
Нови  Сад  - Европска  престоница  културе  је  планирала  да  спроведе  јавни  конкурс  ради  
прикупњања  и  избора  идејног  уметничког  решења, као  и  ради  израде  и  поставњања  спомен-
обележј  а. 

Поводом  поднете  Иницијативе  а  пре  одлучивања  о  исходу  исте, у  складу  са  чланом  
7. став  2. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  Града  Новог  Сада, 
Савет  за  културу  и  информисање  је  прибавио  стручна  мишњења  Завода  за  заштиту  
споменика  културе  Града  Новог  Сада  број : 43/23-2022 од  8. јуна  2022. године  и  Јавног  
предузећа  ,,Урбанизам  Завод  за  урбанизам  Нови  Сад  број : 1002/22 од  17. маја  2022. године  
и  број :1018/22 од  20. јуна  2022. године  о  локацији  за  поставњање  спомен  - обележја  и  
условима  за  њено  уређење . 

На  основу  члана  7. став  3. Одлуке  о  подизању  и  одржавању  споменика  на  територији  
Града  Новог  Сада, Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  Града  Новог  Сада  је  на  
xxv седници  одржаној  24. јуна  2022. године, а  на  основу  наведених  стручних  мишњења, 
прихватио  Иницијативу  Фондације  Нови  Сад  - Европска  престоница  културе , а  затим  и  
утврдио  Предлог  одлуке  о  поставњању  спомен  - обележја  Митру  Суботићу  Суби  у  Новом  
Саду. 

Чланом  1. Предлога  одлуке  прописаноје  да  се  Митру  Суботићу  Суби, композитору  
и  продуценту , поставња  спомен  - обележје  у  Новом  Саду. 

Чланом  2. Предлога  одлуке  одређенаје  локација  за  поставњање  спомен  - обележја, 
односно  прописано  да  ће  се  спомен  - обележје  поставити  на  средини  линеарне  зелене  
површине  која  се  простире  средином  главне  улазне  стазе  у  Лимански  парк  из  правца  
раскрснице  Булевара  ослобођења  и  Улице  народног  фронта. 



Чланом  3. Предлога  одлукеје  прописано  да  ће  неопходна  средства  за  избор  идејног  
решења, израду  и  поставлање  спомен  - обележја  обезбедити  Фондација  ,,Нови  Сад  - 

Европска  престоница  
Чланом  4. Предлога  одлуке  је  прописано  да  ће  се  о  спровођењу  Одлуке  старати  

Одбор  који  образује  Скупштина  Града  Новог  Сада  у  складу  са  чланом  8. Одлуке  о  подизању  
и  одржавању  сnоменика  на  територији  Града  Новог  Сада. 

Чланом  5. Предлога  одлука  је  прописано  да  ће  се  Одлука  објавити  у  ,,Службеном  
листу  Града  Новог  Сада . 

Савет  за  културу  и  информисање  Скупштине  Града  Новог  Сада  предлаже  
Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту . 



МИТАР  СУБОТИЋ  СУБА  
(композитор  и  продуцент) 

Митар  СуботиГ-і  Суба  (1961-1999) био  је  пионир  електронске  музике  на  
просторима  бивше  Југославије . 

Рођен  је  23. јуна  1961. године  у  Новом  Саду  где  је  дипломирао  на  
Академији  уметности , на  Одсеку  за  композицију  и  оркестрацију  у  класи  
професора  Рудолфа  Бручија . 

Писао  је  и  изводио  музику  за  гіозориште , филм, телевизију  и  балет. 

Сарађивао  је  са  бројним  уметницима , као  што  су  зоран  Јањетов , Харис  
Пашовић , Милан  Младеновић , Нада  Кокотовић , Иштван  Лалић , ЅukІ  John, Tony 
Ѕcott u други . 

Своје  прве  радове  електронске  музике , односно  албум  ,,DіѕHluѕ jonecl 
објавио  је  под  псеудонимом  ,,Rex lluѕіv? (Крањ  илузије ). 

Године  1985. године  продуцирао  је  албум  Болеро  групе  Хаустор , деби  
албуме  група  Хероина  и  Ла  страда . Уследилаје  сарадња  са  групом  Октобар  1864 
на  албуму  ,,Игре  бојама  и  групом  Екатарина  велика  на  албуму  ,,Само  пар  година  
за  б-јас . 

Године  1988. године  за  амбијенталну  инсталацију  ,,The Dreambіrcf, ,,јп  the 
Мооп  Cage добија  награду  ,,UNEЅCO Фонда  за  промоцију  традиционалне  
културе . Ову  инсталацијује  радио  са  Гораном  Вејводом . 

Средином  осамдесетих  преселио  се  у  Париз, а  потом  у  Бразил  где  је  
провео  последње  године  живота  као  један  од  најпризнатијих  музичких  
продуцената . 

У  Бразилу  је  остварио  успешну  каријеру  као  композитор  и  продуцент  где  
је  сарађивао  са  значајним  бразилским  музичарима  Bebel Gі iberto, Cі beiie, Јоао  
Parahyba u другима . У  свом  раду  је  комбиновао  традиционалне  бразилске  
ритмове  са  електронском  музиком  и  унео  потгіуно  нови  звук  у  бразилску  музику . 
Субин  албум  ,,Ѕо  Paulo Confeѕѕіonѕ  из  1999. године  објавњен  је  у  Европи , САД  
и  Јапану  и  достигао  је  светску  славу. На  дан  његове  бразилске  промоције  2. јуна  
1999. године  у  студију  Митра  Суботића  Субе  избиоје  пожар. докје  покушавао  да  
из  пламена  извуче  снимке  тек  завршеног  албума  ,,Tanto Tempo, a који  је  
продуцирао  бразилској  певачици  BebeІ  Gі iberto, Суба  је  трагично  настрадао . 

Након  његове  смрти  бразилски  уметници  су  основали  Институт  СУБА, а  
бројне  манифестације  се  одржавају  у  његову  част. 

Када  је  у  питању  електронска  музика  на  простору  бивше  Југославије , име  
Митра  Суботића  Субе, који  је  био  увек  пар  корака  испред  свог  времена , сматра  
се  једним  од  најважнијих  иноватора  електронске  музике . 
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