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 На основу члана 16. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава намењених 

економском оснаживању породица избеглица на територији града Суботице, кроз доходовне активности   

број: II-561-76/2018 од 22.08.2018. године (у даљем тексту: Правилник), Комисијa за избор корисника за 
доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на територији града Суботице, 

кроз доходовне активности (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 07.02.2020. године 

утврдила је 
 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ 
 

I 
На основу Јавног позивa за избор корисника помоћи за доделу средстава намењених економском 

оснаживању породица избеглица на територији града Суботице, кроз доходовне активности, расписаног 

дана 22.08.2018. године за десет породичних домаћинстава, а у складу са одредбама Правилника, Комисија 

је утврдила предлог листе корисника за доделу помоћи: 
 

Редни 

број 
Број предмета Презиме и име Укупан 

број бодова 
1 II-561-46/2018-1  Кукољ Слађана 70 
2 II-561-46/2018-7  Врачевић Вук 60 
3 II-561-46/2018-12  Колар Санела 60 
4 II-561-46/2018-2  Балабан Јаворка 50 
5 II-561-46/2018-4  Панић Зоран 50 
6 II-561-46/2018-5  Гранулић Жарко 50 
7 II-561-46/2018-6  Галијаш Барица 50 
8 II-561-46/2018-10  Угарковић Стеван 50 
9 II-561-46/2018-11  Малбаша Драгана 50 
10 II-561-46/2018-9  Релић Душко 40 

11 II-561-46/2018-8  Зекић Ратко 40 

 
II 

 На Предлог листе корисника за доделу помоћи подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, 
у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе корисника за доделу помоћи. 
 

III 
  Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана 

истека рока за подношење приговора. 
 

IV 
 Приговори се подносе лично у Градском услужном центру Града Суботице, Трг слободе 1 или поштом 

на адресу: Град Суботица, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених економском 

оснаживању породица избеглица на територији града Суботице, кроз доходовне активности, позив на број: 
II-561-76/2018. 
                   Председник Комисије, 
 
                   Рената Бабић 


