
 
 

                                                                                                             
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: III-401-1030/2017-12 
Дана: 04.09.2017.  
24000 Суботица 
Трг слободе 1 
 
 

На основу  члана 57. став 1. тачка 2. 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 31. 
став  4. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси 
грађана у области спорта у граду Суботици  (Службени лист Града Суботице”, бр. 15/17)  
 

Градско веће Града Суботице на 60. седници одржаној дана 04.09.2017.године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобрењу посебног програма и додели средстава за реализацију посебног програма у 

области спорта за 2017. годину 
 
 
I 

Одобрава се посебан програм  „Закуп спортског терена у Првомајској у Суботици“ подносиоца 
пријаве Спортског савеза Града Суботице (у даљем тексту: подносилац пријаве) на основу расписаног 
Јавног позива за достављање предлога посебних програма у области спорта за 2017. годину број: III-66-
21/2017 од 21.08.2017.године и предлога Комисије за оцену посебних програма у области спорта Града 
Суботице брoj: II-06-73/2017-2 од 30.08.2017. 

 
II 

За реализацију посебног програма из тачке I овог решења додељују се средства у износу од 
100.000,00 динара.  

Пренос додељених средстава извршиће се у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. 
годину («Службени лист Града Суботице», бр. 58/16, 21/17) по Програму 14: Развој спорта и омладине, 
Програмска активност 0001: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, 
функција 810 – Услуге  рекреације и спорта, економска класификација 481991. 

 
III 

Са подносиоцем пријаве закључиће се уговор о реализовању посебног програма, којим ће се 
регулисати међусобна права и обавезе. 

 
 

IV 
Ово решење се објављује на званичној интернет страници Града Суботице. 

 

 О б р а з л о ж е њ е 

 
Градско веће Града Суботице је дана 21. августа 2017. године расписало Јавни позив  за 

достављање предлога посебних програма у области спорта за 2017. годину број: III-66-21/2017. Јавни 
позив је био отворен 8 дана од дана објављивања.  

Градоначелник Града Суботице је Решењем број II-021-71/2017 («Службени лист Града 
Суботице», бр. 18/17) образовао Комисију за оцену посебних програма у области спорта Града Суботице. 



Комисија је размотрила пристиглу пријаву Спортског савеза Града Суботице и утврдила да је 
иста благовремена и потпуна.  

Комисија је на основу члана 25. и 26. Правилника о одобравању и финансирању програма којима 
се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Суботици („Службени лист Града 
Суботице”, бр.15/17) извршила вредновање квалитета програма подносиоца пријаве.  

Након извршеног вредновања Комисија је утврдила Предлог Градском већу Града Суботице за 
одобрење посебног програма „Закуп спортског терена у Првомајској у Суботици“ подносиоца пријаве. 

У складу са наведеним предлогом, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба већ 

се може тужбом покренути управни спор код Управног суда Београд у року од 30 дана од дана 
достављања Решења. Тужба се предаје у два примерка, са доказом о уплати судске таксе у  износу од 
390,00 динара. 

               

       
Заменик градоначелника 

   Хорват Тимеа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


