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ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

Н/Р ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

 

Предмет: Достава нацрта предлога 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 

 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Статута Града Суботице („Службени лист Општине 
Суботица“, бр. 26/08 и 27/08 – испр. и „Службени лист  Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) 

Секретаријат за привреду, локални економски развој и туризам припремио је нацрт предлога 

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 

С обзиром да је доношење 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 према 

члану 33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 

27/08 – испр. „Службени лист  Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) у надлежности Скупштине града 
Суботице, то се у прилогу овог дописа доставља нацрт предлога 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, са предлогом да се исти стави на дневни ред седнице Градског већа ради утврђивања 

предлога акта сходно члану 57. став 1. тачка 1. Статута Града Суботице („Службени лист Општине 

Суботица“, бр. 26/08 и 27/08 – испр. „Службени лист  Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и 

упућивања истог Скупштини града Суботице ради доношења. 
 

Прилог:  

- Нацрт предлога 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 

- ПФЕ образац 

- Мишљење Секретаријата за финансије 

 
          
Секретар Секретаријата    Начелник Градске управе 

 
           Földi Márta    Марија Ушумовић Давчик, мастер правник 
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