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С у б о т и ц а 

  

  

            На основу члана 16. Правилника о раду Комисије (у даљем тексту: Правилник) број: II-

02-30/2015 од 04.09.2015. године и члана 2. Решења о образовању Комисије за избор корисника 

за доделу средстава намењених економском оснаживању породица избеглица на територији 

Града Суботице,кроз доходовне активности број: II-021-57/2015 од 29.06.2015. године и број: 

II-021-30/2016 од 26.04.2016.године, Комисија за избор корисника за доделу средстава 

намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење 

доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно 

расељена лица док су у расељеништву, а која живе на територији Града Суботице (у даљем 

тексту: Комисија), на седници одржаној дана 30.06.2016. године утврдила је 

 

КОНАЧНУ ЛИСТУ КОРИСНИКА 
 

 

I 
 

            На основу Јавног позива за подношење пријава за доделу робе и материјала за 

покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној 

или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву, а која живе на територији 

Града Суботице расписаног дана 09.02.2016. године, а у складу са одредбама Правилника, 

Комисија је утврдила коначну листу корисника: 

  

 

Р.бр.               Презиме и име              
  

1 Зорица Станковић   

2 Љеонора Обилићи   

3 Егзим Бериша   

4 Сања Стојановић   

5 Мухамет Буњаку   

6 Даим Бериша   

7 Фатон Абази   

8 Данијела Ђедовић   

9 Кимета Јахири   

10 Ахмед Буњаку   

11 Кемаљ Ука   

12 Тасим Османи   

13 Седат Коко   

14 Асан Краснићи   

       

Помоћ се одобрава у виду 14 пакета. 



II  

 

            На основу Коначне листе корисника Комисија доноси Одлуку о додели помоћи која се 

доставља лицима на које се Одлука односи. 

  

III 
  

            Коначна листа корисника ће се објавити на званичној интернет страници Града 

Суботице: www.subotica.rs и огласним таблама Градске управе Града Суботице и 

Повереништва за избеглице Градске управе Града Суботице.         

  

  

                                                                                                                   Председник Комисије, 

  

                                                                                                                     Бабић Рената 

  

 

 

http://www.subotica.rs/

