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На основу члана 33. став 1. тачка 20. 

Статута Града Суботице („Службени лист 

Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-

исправка и „Службени лист Града 

Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 9. став 

2. и 3. Правилника о условима, 

критеријумима и мерилима за избор чланова 

Радног тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана (ЛАП-а) („Службени 

лист Града Суботице“, бр. 30/17), 

Скупштина града Суботице, на 14. 

седници одржаној дана 22.02.2018. донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Радног тела за праћење 

примене Локалног 

антикорупцијског плана (ЛАП-а) 

 

I 

Образује се Радно тело за праћење 

примене Локалног антикорупцијског плана 

(ЛАП-а) (у даљем тексту: Радно тело). 

II 

У Радно тело бирају се следећа лица: 

1. Бојан Вранић, за председника, 

2. Илија Вукановић, за члана, 

3. Ђурђица Тепавац, за члана, 

4. Добрила Релић, за члана и 

5. Слободан Вујковић, за члана. 

Лица из става 1. ове тачке бирају се у 

Радно тело са наредним даном од дана 

доношења овог решења, на мандатни период 

од две године. 

III 
Радно тело прати остваривање 

Локалног антикорупцијског плана и својим 

активностима ради на отклањању ризика од 

корупције, јачању свести локалне заједнице о 

значају, начинима препознавања и сузбијању 

корупције, као и на јачању надзорне улоге 

Радног тела. 

IV 

Председнику и члановима Радног 

тела припада накнада за рад у Радном телу, у 

складу са одлуком Скупштине града којим се 

уређује накнада за чланове радних тела 

Скупштине града. 

V 

Стручне и административно-техничке 

послове за потребе Радног тела врши служба 

Градске управе Града Суботице надлежна за 

скупштинске послове. 

 

 

 

VI 

Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 

Број: I-00-021-11/2018 

Дана: 22.02.2018.год. 

С у б о т и ц а  

Трг слободе 1 

Председник Скупштине града Суботице 

Тивадар Бунфорд, c.p. 

 

На основу члана 42. став 1.тачка 4) 

Закона о правима пацијената  («Службени 

гласник РС», бр. 45/13), члана 9. став 2. тачка 

4) Одлуке о заштити права пацијената на 

територији Града Суботице («Службени лист 

Града Суботице», бр. 40/13,  22/14 и 53/16) и 

члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града 

Суботице («Службени лист Општине 

Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 

и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 14. 

седници одржаној дана 22.02.2018. донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 

    о усвајању годишњег Извештаја о раду 

Савета за здравље за 2017. годину  

 

I 
Усваја се годишњи  Извештај о раду 

Савета за здравље за 2017. годину, број I-00-

06-14/2018 од  31.01.2018. године који је у 

прилогу овог закључка и чини његов 

саставни део. 

Годишњи Извештај о раду Савета за 

здравље за 2017. годину доставити 

Министарству здравља Републике Србије, 

Покрајинском секретаријату за здравство, 

социјалну политику и демографију и 

Заштитнику грађана Републике Србије. 

II 
Овај закључак објавити у 

«Службеном листу Града Суботице». 

 

 

 

 

 

 

 


