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С у б о т и ц а 

  
            На основу чл. 14. и 15. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу средстава 
намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица на територији Града 
Суботице, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Правилник) број: II-021-49/2015-1, 
Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова 
становања породица избеглица на територији Града Суботице, кроз набавку грађевинског материјала 
(у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној дана 17.11.2015. године утврдила је 
 
 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА 
за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица 

на територији Града Суботице, кроз набавку грађевинског материјала 
  
   
I 

            На основу Јавног позива за избор корисника средстава намењених стварању и побољшању 
услова становања породица избеглица на територији Града Суботице, кроз набавку грађевинског 
материјала расписаног дана 16.06.2015. године, а у складу са одредбама Правилника, Комисија је 
утврдила предлог листе реда првенства за доделу средстава намењених стварању и побољшању 
услова становања породица избеглица на територији Града Суботице, кроз набавку грађевинског 
материјала: 
  

1.   ВУЈИНОВИЋ ПЕТАР  160  
2.   МАТИЋ ЉУБОМИР  120  
3.   КУКОЉ МИЛКА   120  
4.   ЈОКИЋ ДРАГОСЛАВ  110  
5.   ТАМПОЉА МИЛАДИН  110  
6.   ЈАНИЋ МИЛАН   100  
7.   БИБИЋ МИЛАН   100  
8.   ЈОСИПОВИЋ РАТКА  90  
9.   МЕДИЋ ПЕТАР   90  
10.  ПАВЛОВИЋ МИЛАНКО  90  
11.  ЂУКАНОВИЋ НАДА   90  
12.  ИЛИЋ РАДОЈКА   90  
13.  СТЕФАНОВИЋ ЈАДРАНКА  80  
14.  МИЈАНОВИЋ ИВАН   80  
15.  ПРЕРАДОВИЋ ПРЕДРАГ  70  
16.  ВУЈАНИЋ МИЛАН   70  
17.  ВАСКРСИЋ ЉУБОМИР  60  
18.  ПЕРИЋ МЛАДЕНКО   60  
19.  ПРИЦА ИЛИЈА   60  
20.  ТАТАЛОВИЋ БОШКО  60  
21.  БЈЕЛИЋ ЈУРО    60  
22.  КУРИЏА МИЛАН   50  
23.  РЕЉИЋ ДРАГАН   50  



24.  ВУКОВИЋ ДРАГОМИР  50  
25.  СУМЕНИЋ МИЛЕ   50  
26.  ЉИЉАК МИЛОРАД   40  
27.  ЂУРИЋ МИЛКА   40  
28.  ВУЧЕТИЋ ВЕСНА   40  
29.  МИТАР ДАМИР   30  

  
 Чланом 3. Правилника прописано је да се помоћ одобрава у виду 10 пакета грађевинског 
материјала. 
  

II 
            Провером података код Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије утврђено је 
да Гаћиновић Томислав и Лојпур Милорад не испуњавају услове прописане чланом 2. Правилника,  а 
да Радошевић Јованка не испуњава услове из члана 4. став 1. тачка 8. Правилника. 
  

III 
            На Предлог листе реда првенства за доделу средстава намењених стварању и побољшању 
услова становања породица избеглица на територији Града Суботице, кроз набавку грађевинског 
материјала подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од 
дана објављивања Предлога листе. 
  

IV 
            Комисија је обавезна да о прстиглим приговорима одговори у року од 30 (тридесет) дана од 
дана истека рока за подношење приговора. 
  

V 
            Приговори се подносе лично у Градском услужном центру Града Суботице, Трг слободе 1 или 
поштом. 
  
             
  
  
                                                                                                                      Председник Комисије, 
  
                                                                                                                      Стојан Ивошевић 
 
 


