
На основу члана 32. став 1. тачка 1), члана 41. и члана 66. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – 
др. закон), члана 33. став 1. тачка 1) Статута града Суботице („Службени лист града Суботице“, бр. 

27/19 – пречишћени текст, 13/21 и 16/21),  

Скупштина града Суботице, на 23. седници одржаној дана 02. јуна 2022. године, донела је  

 

О Д Л У К У  

о изменама и допунама Пословника Скупштине града Суботице 
 

Члан 1.  

 У Пословнику Скупштине града Суботице („Службени лист града Суботице“, бр. 21/19- 

пречишћен текст, 20/21 – испр. и 22/21)  члан 5. мења се и гласи: 
 

„Конститутивну седницу Скупштине сазива председник Скупштине из претходног сазива у 

року од десет дана од дана објављивања решења о додели мандата на веб-презентацији, тако да се та 

седница одржи најкасније 30 дана од дана објављивања решења о додели мандата на веб-
презентацији. 

Конститутивној седници Скупштине председава најстарији кандидат за одборника којем је 

додељен мандат. 
 Ако најстарији кандидат за одборника којем је додељен мандат не може или неће да 

председава, конститутивној седници Скупштине председава најстарији присутни кандидат за 

одборника којем је додељен мандат.“ 
 

Члан 2. 

Члан 12. брише се. 

 

Члан 3. 

Члан 13. мења се и гласи: 

„Против одлуке Скупштине донете у вези са потврђивањем мандата одборника на 
конститутивној седници подносилац проглашене изборне листе која је освојила мандате може 

поднети жалбу Вишем суду у Суботици у року од седам дана од дана доношења одлуке.  

Жалба се подноси преко Скупштине.“ 

 

Члан 4. 

Члан 15. мења се и гласи:  

 „Одборници чији су мандати потврђени, дају свечану изјаву у складу са чланом 4. став 1. овог 
пословника, која гласи: 

"Изјављујем да ћу права и дужности одборника Скупштине града Суботице извршавати у 

складу са Уставом, Законом и Статутом Града Суботице, а у интересу свих грађана Града 
Суботице". 

Текст свечане изјаве на буњевачком језику гласи: 

"Izjavljivam da ću prava i dužnosti odbornika Skupštine varoši Subatice izvršavat u skladu s Ustavom, 

Zakonom i Statutom Varoši Subatice, a u interesu svi građana Varoši Subatice." 
Текст свечане изјаве на мађарском језику гласи: 

"Fogadom, hogy Szabadka Város Képviselő-testülete tanácsnokaként jogaimat és 

kötelezettségeimet az alkotmánnyal, a törvényekkel és Szabadka Város Alapszabályával összhangban, 
Szabadka város minden polgára érdekében fogom érvényesíteni, illetve teljesíteni". 

Текст свечане изјаве на хрватском језику гласи: 

"Prisežem da ću prava i dužnosti vijećnika Skupštine Grada Subotice izvršavati u skladu s 
Ustavom, Zakonom i Statutom Grada Subotice, a u interesu svih građana Grada Subotice". 

По датој изјави присутни одборници потписују текст изјаве, која се прилаже изборном 

материјалу. 

Одборници који су добили мандат на основу члана 72. Закона о локалним изборима 
("Службени гласник Републике Србије", број 14/22) због престанка мандата одборника пре истека 

времена на које су изабрани, дају изјаву појединачно на седници Скупштине, на којој се потврђује 

њихов мандат.“ 
 



Члан 5. 

Члан 25. мења се и гласи: 
 

Председник Скупштине по објављивању резултата гласања даје свечану изјаву и преузима 

вођење седнице. Председник Скупштине пред одборницима даје следећу свечану изјаву: 

„Изјављујем да чу права и дужности председника Скупштине града Суботице извршавати у 
складу са Уставом, Законом и Статутом града Суботице, а у интересу свих грађана Града 

Суботице.“ 

Текст свечане изјаве председника Скупштине на буњевачком језику гласи: 
"Izjavljivam da ću prava i dužnosti pridsidnika Skupštine varoši Subatice izvršavat u skladu sa 

Ustavom, Zakonom i Statutom varoši Subatice, a u interesu svi građana Varoši Subatice."  

Текст свечане изјаве председника Скупштине на мађарском језику гласи: 
„Fogadom, hogy a Szabadkai Városi Képviselő-testület elnökének jogait és kötelezettségeit az 

alkotmánnyal, törvényekkel és Szabadka Város Alapszabályával összhangban, Szabadka város minden 

polgára érdekében fogom érvényesíteni illetve teljesíteni.” 

Текст свечане изјаве председника Скупштине на хрватском језику гласи: 
„Prisežem da ću prava i dužnosti predsjednika Skupštine Grada Subotice izvršavati u skladu s 

Ustavom, Zakonom i Statutom grada Subotice, a u interesu svih građana Grada Subotice.“ 

 

Члан 6. 

У члану 54.  став 3. после речи: „грађани“ додаје се зарез и речи: “осим Комисије за родну 

равноправност, у који  се бирају одборници“. 
 

Члан 7. 

У члану 55. став 1. тачка 14. мења се и гласи: „ Комисија за родну равноправност“. 

 

Члан 8. 

Члан 68. мења се и гласи: 

“Изборну комисију града Суботице у сталном саставу чине председник, 10 чланова, заменик 
председника и десет заменика чланова, који се именују на предлог одборничких група сразмерно 

њиховој заступљености у укупном броју одборника, који припадају одборничким групама, а у 

проширеном саставу члана и заменика члана изборне комисије именује Изборна комисија на 

предлог подносиоца проглашене изборне листе, који мора бити достављен најкасније 7 дана пре 
гласања. 

Ниједна одборничка група не може да предложи више од половине чланова изборне комисије у 

сталном саставу. 
Одборничка група која има више од половине од укупног броја одборника предлаже председника, 

заменика председника, чланова чији број заједно са председником није већи од половине броја 

чланова изборне комисије и заменике чланова чији број заједно са замеником председника није већи 
од половине броја заменика чланова изборне комисије, док остале чланове и заменике чланова у 

изборној комисији предлажу остале одборничке групе сразмерно њиховој заступљености у укупном 

броју одборника који припадају одборничким групама. 

Одборничком групом у смислу предлагања чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном 
саставу сматра се и одборник појединац или група одборника који броји мање од оног броја 

одборника који је потребан за образовање одборничке групе: 

1) ако су сви ти одборници изабрани са исте изборне листе; 
2) ако изборна листа на којој су изабрани није освојила онолико мандата колико је потребно за 

образовање одборничке групе; 

3) ако нико од њих није приступио некој одборничкој групи; 
4) ако су сви ти одборници потписали предлог за именовање члана, односно заменика члана 

изборне комисије у сталном саставу. 

Ако у скупштини постоји само једна одборничка група, она предлаже: председника, заменика 

председника, чланове чији број заједно са председником није већи од половине броја чланова 
изборне комисије и заменике чланова чији број заједно са замеником председника није већи од 

половине броја заменика чланова изборне комисије, док преостале чланове и заменике чланова у 

изборној комисији предлаже начелник општинске, односно градске управе из реда запослених у 
општинској, односно градској управи који имају искуства у спровођењу избора. 



Ако у скупштини постоје две одборничке групе, већа одборничка група предлаже председника, 

заменика председника, чланове чији број заједно са председником није већи од половине броја 
чланова изборне комисије и заменике чланова чији број заједно са замеником председника није већи 

од половине броја заменика чланова изборне комисије, начелник општинске, односно градске 

управе предлаже једног члана и заменика члана из реда запослених у општинској, односно градској 

управи који имају искуства у спровођењу избора, док преостале чланове и заменике чланова у 
изборној комисији предлаже мања одборничка група. 

За председника и заменика председника изборне комсије може да буде именовано само оно лице, 

које има високо образовање у области правних наука. 
У раду изборне комисије без права одлучивања учествује секретар и заменик секретара изборне 

комисије, које  именује Скупштина на предлог председника Скупштине. 

За секретара и заменика секретара Изборне комисије могу да буду именовани секретар Скупштине, 
заменик секретара Скупштине, начелник Градске управе, заменик начелника Градске управе, или 

лице из реда запослених у Градској управи, које има високо образовање у области правних наука 

Против одлуке о именовању чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу сваки 

подносилац изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштину, може поднети 
жалбу преко Скупштине Вишем суду у Суботици у року од седам дана од њеног објављивања на 

веб-презентацији Републичке изборне комисије.“ 

 

Члан 9. 

Члан 69а мења се и гласи: 

„Комисија за родну равноправност разматра све акте који се упућују Скупштини из родне 
перспективе, сарађује са свим другим телима за родну равноправност на нивоу Града Суботице, 

Аутономне покрајине Војводине и Републике Србије.“ 

 

Члан 10. 
У члану 70. став 4. после речи: „грађани“ додаје се зарез и речи: “осим Савета за 

међунационалне односе, у који не може бити изабран одборник Скупштине града“. 

 

Члан 11. 

У члану 110. став 3. после речи: „планова“ додају се речи: „и делокругу, избору чланова и 

начину рада савета за међунационалне односе.“ 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Суботице“. 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 
Град Суботица 

СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 

Број: I-02-7/2022 

Дана: 02.06.2022.год. 
С у б о т и ц а  

Трг слободе 1 

Председник Скупштине града Суботице 
            Др Балинт Пастор, с.р. 

           (Dr. Pásztor Bálint) 


