
ТИСКОВИНА  

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА 

КОД ПОШТЕ 24000 

СУБОТИЦА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

 

 

БРОЈ: 15 ГОДИНА: LI ДАНА:30. март 2016. ЦЕНА: 87,00 ДИН. 

    

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-022-14/2016 

Дана: 3. 03. 2016. године 

Суботица 

 

 На основу члана 51. став 1. тачка 6. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботице», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13),  

 Градоначелник Града Суботице, дана 3. 

марта 2016. године донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Међуопштинском заводу за 

заштиту споменика културе – установа 

културе од националног значаја 
 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Међуопштинском заводу за 

заштиту споменика културе – установа културе 

од националног значаја, који је донет од стране 

в.д. директора установе  19. фебруара  2016. 

године. 

II 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

Градоначелник 

Maglai Jenő, дипл. правник с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

Број: II-022-43/2016 

Дана: 21.03.2016. године 

Суботица 

 

 На основу члана 51. став 1. тачка 6. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботице», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13),  

 Градоначелник Града Суботице, дана 21. 

марта 2016. године донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места  установе Зоолошки врт – Palicsi 

állatkert – Zoološki vrt Palić 

 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места установе  Зоолошки врт – Palicsi 

állatkert – Zoološki vrt Palić донет од стране в.д. 

директора установе 16. марта  2016. године. 
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II 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

 

Градоначелник 

Маglai Јеnő, дипл. правник с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-02-10/2016 

Дана: 22.03.2016. године 

Суботица 

 

 На основу члана 51. став 1. тачка 6. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботице», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13),  

 Градоначелник Града Суботице, дана 22. 

марта 2016. године донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о 

организацији и систематизацији послова 

Центра за социјални рад Града Суботице 
 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о 

организацији и систематизацији послова Центра 

за социјални рад Града Суботице који је донет од 

стране директора установе  10. марта 2016. 

године. 

II 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

 

Градоначелник 

Маglai Јеnő, дипл. правник с.р. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Стамбено-кредитни пронаталитетни фонд  

Града Суботице 

Број: V-360-139/2016 

Дана: 22.03.2016. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 32. став 1. алинеја 6. Одлуке о оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног 

фонда Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 31/14-пречишћени текст, 39/14 и 42/15), 

члана 16. став 1. алинеја 6. Правила Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“, бр. 14/16-пречишћени текст) и члана 12. став 1. тачка 3. Правилника о 

начину остваривања права на обезбеђење учешћа за банкарски стамбени кредит («Службени лист Града 

Суботице», бр. 14/16-пречишћени текст), 

Управни одбор Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице, на 25. седници 

одржаној дана 22. марта 2016. године донео је  

 

О Д Л У К У 

о расписивању 

 

К О Н К У Р С А 

за формирање ранг листе Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице 

 

I 

Стамбено-кредитни пронаталитетни фонд Града Суботице (у даљем тексту: Фонд) расписује 

Конкурс за формирање ранг листе за доделу средстава за обезбеђење учешћа за банкарски стамбени 

кредит и за обезбеђење учешћа за банкарски кредит за побољшање услова становања, који подносиоци 

пријаве на овај Конкурс могу да остваре код банака са којима Фонд има закључен уговор о пословној 

сарадњи (у даљем тексту: Банка), а то су: 

- НЛБ банка а.д. Београд и 

- Еуробанк а.д. Београд. 

Подносиоцима пријаве Фонд може да одобри средства за обезбеђење учешћа за стамбени кредит, а 

Банка да им одобри стамбени кредит за дугорочно кредитирање куповине стана или стамбеног објекта, 

односно за побољшање услова становања, под условом да испуњавају услове за остваривање права на 

обезбеђење средстава за стамбени кредит који су прописани Одлуком о оснивању Стамбено-кредитног 

пронаталитетног фонда Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 31/14-пречишћени текст, 
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39/14 и 42/15) (у даљем тексту: Одлука) и Правилником о начину остваривања права на обезбеђење учешћа 

за банкарски стамбени кредит («Службени лист Града Суботице», бр. 14/16-пречишћени текст) (у даљем 

тексту: Правилник), као и да испуњавају услове које утврђује изабрана банка и услове потребне за 

осигурање стамбеног кредита код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита. 

 

II 

 

Пре подношења пријаве на Конкурс подносилац пријаве прибавља од Банке потврду – доказ о 

кредитној способности (бонитету) на укупан износ тражених средстава (од банке и од Фонда) и дужан је да 

исту приложи уз пријаву на Конкурс. 

III 

Право на конкурисање имају следећа лица: 

 

1) за обезбеђивање учешћа за банкарски стамбени кредит:  

 

a) лица са нерешеним стамбеним условима; 

Сматра се да лице нема решено стамбено питање уколико: 

1. станује као подстанар; 

2. станује у просторијама за привремени смештај који се не могу сматрати станом јер не 

пружају ни минимум услова за становање (шупа, дашчара, таванска и подрумска 

просторија, магацин и сл.); 

3. користи стан за службене потребе; 

4. станује код својих родитеља или родитеља свог брачног друга (мајка, отац, очух, маћеха, 

усвојитељ), код деде, односно бабе; 

5. станује у бесправно подигнутом објекту за које је донето правоснажно решење о 

рушењу; 

 

2) за обезбеђивање учешћа за банкарски кредит за побољшање услова становања: 

 

a.) лица која немају одговарајући стамбени простор и услове становања 

Неодговарајућим стамбеним простором и условима становања сматрају се стан или 

стамбена зграда која не задовољава један од следећих услова:  

1. нема електричне инсталације, 

2. нема водоводне инсталације, 

3. нема санитарне инсталације, 

4. нема одговарајућу хидроизолацију, 

5. која није од чврсте грађе и  

6. која је укупне стамбене површине мање од 17 м2 корисне стамбене површине по члану 

породице. 

Процену стамбеног простора врши Комисија за стамбене односе Града Суботице. 

 

b.) лица која купују другу некретнину, а која су власници стана или стамбене зграде која је 

укупне стамбене површине мање од 17 м2 корисне стамбене површине по члану породице. 

 

IV 

Средства могу бити додељена лицима која су у брачној или у ванбрачној заједници као и 

самохраном родитељу, са најмање једним дететом, под условом: 

- да бар један члан брачне или ванбрачне заједнице односно самохрани родитељ има пребивалиште 

на територији Града Суботице најмање последње три године,  

- да нису отуђили своју имовину, а ни члан њиховог домаћинства, уназад 5 година, и  

- да имају кредитну способност (бонитет). 

Под имовином се, у складу са Правилником, подразумева некретнина (стан, стамбена зграда, 

пословни простор, викендица, пољопривредно земљиште, воћњак, виноград и сл.) чија вредност је већа од 

50% износа који подносилац пријаве тражи од Фонда као учешће за банкарски стамбени кредит. 

Под чланом породичног домаћинства, у складу са Правилником, подразумевају се чланови 

породице подносиоца пријаве који живе са њим у заједничком домаћинству и то: 

1. брачни или ванбрачни друг, 

2. деца рођена у браку, ван брака, усвојена или пасторчад, 
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3. друга лица које је подносилац пријаве или његов брачни друг дужан по закону да издржава, а 

живе са њим у заједничком домаћинству 5 или више година. 

 

V 

Фонд одобрава средства у висини која чини 1/3 од укупно одобреног банкарског стамбеног кредита, 

и то: 

а) максималан износ средстава који се одобрава од стране Фонда за банкарски стамбени кредит је 

1/3 дела од 45.000,00 Еур-а, односно максимум 15.000,00 Еур-а, у динарској противвредности, по средњем 

курсу Еура – НБС на дан склапања уговора; средства се одобравају са роком отплате до 25 година, 

бескаматно; 

б) максималан износ средстава који се одобрава од стране Фонда за побољшање услова становања је 

1/3 дела од 13.500,00 Еуе-а, односно максимум 4.500,00 Еур-а, у динарској противвредности, по средњем 

курсу Еура – НБС на дан склапања уговора; средства се одобравају са роком отплате до 10 година, 

бескаматно; 

ц.) износ средстава који се одобрава од стране Фонда за банкарски кредит за побољшање услова 

становања куповином нове некретнине (у случају из члана 6. Правилника) одређује се тако да се 

максималан износ банкарског кредита од 45.000,00 Еур-а умањује за вредност стана или стамбене зграде 

коју лице има у власништву, стим да износ одобрен од стране Фонда не може бити већи од динарске 

противредности 9.000,00 Еур-а, по средњем курсу Еура – НБС на дан склапања уговора; средства се 

одобравају са роком отплате до 25 година, бескаматно. 

Подносилац пријаве који оствари право на средства по основу овог Конкурса може са Банком 

закључити уговор о стамбеном кредиту и на већи износ од износа који је наведен и ставу 1. ове тачке под 

условима Банчине пословне политике (по банчиним условима кредитирања), стим да износ учешћа који 

обезбеђује Фонд не може прећи износе који су као максимални наведени под тачкама а), б) и ц) става 1. ове 

тачке. 

 

VI 

Повластице приликом враћања средстава одобрених од стране Фонда су следеће: 

a) Корисник средстава са једним дететом дужан је да Фонду врати 100% средстава одобрених од 

стране Фонда. 

b) Корисник средстава са двоје деце дужан је да Фонду врати 75% средстава одобрених од стране 

Фонда 

c) Корисник средстава са троје деце дужан је да Фонду врати 12,5% средстава одобрених од стране 

Фонда 

d) Корисник средстава са четворо или више деце ослобађа се обавезе враћања средстава одобрених 

од стране Фонда. 

Уколико у току отплате стамбеног кредита корисник средстава Фонда увећа број чланова породице 

(рођењем или усвојењем), добија повластицу на преостала, неотплаћена средства у складу са Одлуком. 

 

VII 

Уз пријаву на конкурс подносе се следећи докази и документација: 

1.) За доказивање да лице нема решено стамбено питање: 

a) да станује као подстанар: 

- оверена фотокопија уговора о подстанарском односу или оверена изјава два сведока да лице 

и чланови његовог породичног домаћинства станују на назначеној адреси као подстанари; 

b) да станује у просторијама за привремени смештај који се не могу сматрати станом јер не 

пружају ни минимум услова за становање (шупа, дашчара, таванска и подрумска просторија, 

магацин и сл.): 

- оверена фотокопија решења о привременом смештају или оверена изјава два сведока да лице 

станује у просторијама који се не могу сматрати станом јер не пружају ни минимум услова за 

становање; 

c) да станује у службеном стану: 

- оверена фотокопија решења о давању на коришћење службеног стана или потврда 

предузећа, односно установе да лице које конкурише станује у службеном стану; 

d) да станује код својих родитеља или родитеља свог брачног друга (мајка, отац, очух, маћеха, 

усвојитељ), или да станује код свог деде односно своје бабе или код деде односно бабе свог 

брачног друга: 

- доказ о власништву на стану или стамбеној згради у којој станују (препис односно извод из 

листа непокретности) и 
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- потврда Полицијске управе у Суботици о пријављеној адреси пребивалишта за подносиоца 

пријаве и за све чланове породичног домаћинства; 

e) да станује у бесправно подигнутом објекту за које је донето правоснажно решење о рушењу: 

- оверена фотокопија правоснажног решења о рушењу бесправно подигнутог објекта у којем 

лице које конкурише станује. 

У случајевима наведеним од а) до е) прилаже се и: 

- уверење о имовном стању (уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности) за 

подносиоца пријаве и за све чланове његовог породичног домаћинства, издато од стране Републичког 

геодетског завода – Служба за катастар непокретности у Суботици, као и 

- оверена изјава подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства да немају у 

својини другу некретнину – стан или стамбену зграду, односно да је вредност имовине којом располажу 

мања од 50% износа који подносилац пријаве тражи од Фонда као учешће за банкарски стамбени кредит, 

што се доказује овереном фотокопијом последњег решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица 

службе Градске управе надлежне за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.  

2.) За доказивање да лице које је власник стана или стамбене зграде који не задовољавају услове 

становања из члана 5. став 2. алинеја 6. Правилника, а купује нову некретнину сходно члану 10. 

Правилника: 

- доказ о власништву на стану или стамбеној згради (препис односно извод из листа 

непокретности), а 

- квадратура се доказује овереном фотокопијом последњег решења о утврђивању пореза на 

имовину физичких лица службе Градске управе надлежне за утврдивање и наплату 

локалних јавних прихода. 

3.) За доказивање да је подносилац пријаве у брачној, односно ванбрачној заједници или да је 

самохрани родитељ, са најмање једним дететом: 

a) за брачну заједницу: 

- извод из матичне књиге венчаних и 

- извод из матичне књиге рођених за свако дете 

b) за ванбрачну заједницу: 

- оверена изјава подносиоца пријаве да живи у ванбрачној заједници, 

- оверена изјава два сведока којим потврђују ванбрачну заједницу и 

- извод из матичне књиге рођених за свако дете; 

c) за самохраног родитеља: 

- оверена фотокопија правоснажне пресуде о разводу брака или извод из матичне књиге 

умрлих или оверена изјава подносиоца пријаве да је самохрани родитељ и 

- извод из матичне књиге рођених за свако дете. 

4.) За доказивање да бар један члан брачне или ванбрачне заједнице односно самохрани родитељ, 

има пребивалиште на територији Града Суботице, најмање последње три године: 

- уверење Полицијске управе Суботица о пријави адресе за подносиоца пријаве или за другог 

члана брачне или ванбрачне заједнице, издато на основу службене евиденције о 

пребивалишту и боравишту грађана из којег се види од када има лице пријављене адресе 

пребивалишта на територији Града Суботице. 

5.) За доказивање да подносилац пријаве а ни члан његовог домаћинства нису отуђили своју 

имовину уназад пет година: 

- оверена изјава подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства да у задњих пет 

година нису, у смислу члана 7. став 1. и 3. овог правилника, отуђили некретнину, односно, 

уколико су отуђили, оверена изјава да вредност отуђене некретнине није већа од 50% износа који 

подносилац пријаве тражи од Фонда као учешће за банкарски стамбени кредит, у том случају се 

прилаже и оверена фотокопија купопродајног уговора и оверена фотокопија последњег решења о 

утврђивању пореза на имовину физичких лица службе Градске управе надлежне за утврђивање и 

наплату локалних јавних прихода. 

6.) За доказивање да лице нема одговарајући стамбени простор и услове становања у смислу члана 

5. став 2. Правилника  

- доказ о власништву на стану или стамбеној згради (препис односно извод из листа 

непокретности), а 

- квадратура се доказује овереном фотокопијом последњег решења о утврђивању пореза на имовину 

физичких лица службе Градске управе надлежне за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.  

 

Изјаве и фотокопије се оверавају у Основном суду у Суботици или у Градској управи Града 

Суботице (Градски услужни центар, месне канцеларије).  
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Препис односно извод из листа непокретности не може бити старији од седам дана на дан 

подношења пријаве на Конкурс. 

Уколико у препису односно изводу листа непокретности постоји забележба о донетом решењу које 

није коначно, подносилац пријаве је дужан да уз пријаву приложи и потврду Републичког геодетског 

завода – Служба за катастар непокретности у Суботици о томе на шта се решење односи. 

 

VIII 

Конкурс је отворен 20 дана од дана објављивања. 

Конкурс се објављује у «Службеном листу Града Суботице», на веб-сајту Фонда 

(www.пронатал.нет)  и на веб-сајту Града (www.суботица.рс). 

 

VX 

Пријаве на конкурс са доказима и потребном документацијом подносе се Комисији за стамбене 

односе Града Суботице у конкурсном року, са назнаком «Пријава на конкурс – за формирање ранг листе 

Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице». 

Образац Пријаве налази се на веб-сајту Фонда (www.пронатал.нет) и на веб-сајту Града 

(www.суботица.рс), а може се подићи и:  

- у просторијама Фонда у Суботици, Градска кућа, Трг слободе 1, у канцеларији бр. 118 и 

- у просторијама: 

- НЛБ банке а.д. Београд, Филијала у Суботици, Суботица, Парк Рајхл Ференца бр. 3, 

односно 

- Еуробанке а.д. Београд, Филијала у Суботици, Суботица, Корзо 5. 

 

Пријава се шаље поштом на адресу Град Суботица - Комисија за стамбене односе Града Суботице, 

Суботица, Трг слободе 1, или се предаје лично, у Градском услужном центру, у згради Градске куће у 

Суботици, Трг слободе 1, приземље, радним даном од 7,30 до 14,30 часова.  

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија за стамбене односе Града Суботице неће 

разматрати. 

 

Поступак рангирања подносилаца пријаве и доделе средстава спровешће се у складу са Одлуком о 

оснивању Стамбено-кредитног пронаталитетног фонда Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, 

бр. 31/14-пречишћени текст, 39/14 и 42/15) и Правилником о начину остваривања права на обезбеђење 

учешћа за банкарски стамбени кредит («Службени лист Града Суботице», бр. 14/16-пречишћени текст). 

Додела средстава се врши за време важења коначне ранг листе, сукцесивно, лицима са коначне ранг 

листе, према редоследу са исте, у складу са расположивим средствима. 

 

За информације у вези овог Конкурса заинтересована лица могу да се обрате: 

- Фонду, на телефон број 636-105 или 626-842 од 8,00 до 15,00 часова и 

- НЛБ банци а.д. Београд, Филијала у Суботици, Суботица, Парк Рајхл Ференца бр.3, на 

телефоне број 620-126 или 620-127, 

- Еуробанци а.д. Београд, Филијала у Суботици, Суботица, Корзо 5, на телефон број +381 

24 601 399. 

 

        Председница Управног одбора 

        мр Хелена Суљић с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-025-6/2016 

Дана: 24. 3. 2016. године 

С у б о т и ц а 

 

 На основу члана 51. став 1. тачка 5. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13 ) и у складу са чланом 10. став  3. Одлуке о 

оснивању Фондације за развој спорта на 

територији Града Суботице ( «Службени лист 

Града Суботице» бр. 20/13- пречишћени текст),  

 Градоначелник Града Суботице, дана  24. 

марта 2016. године донео је 

 

РЕШЕЊЕ 

о давању сагласности на  Програм рада 

 «Фондације за развој спорта на територији 

Града Суботице» за 2016. годину 
 

 

 

http://www.pronatal.net/
http://www.subotica.rs/
http://www.pronatal.net/
http://www.subotica.rs/
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I 

 Даје се сагласност на Програм рада 

«Фондације за развој спорта на територији Града 

Суботице» за 2016. годину, који је донео Управни 

одбор «Фондације за развој спорта на територији 

Града Суботице» на седници одржаној дана 23. 

марта  2016. године. 

II 

 Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

 

Градоначелник, 

Маglai Јеnő, дипл. прав с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-022-42/2016 

Дана: 21.03.2016. године 

Суботица 

 

 На основу члана 51. став 1. тачка 6. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботице», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13),  

 Градоначелник Града Суботице, дана 21. 

марта 2016. године донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији  

радних места  у Дечјем позоришту Суботица – 

Szabadkai Gyermekszínház –  

Dječjem kazalištu Su Sbotica 

 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места  у Дечјем позоришту Суботица – 

Szabadkai Gzermekszínház – Djeĉjem kazalištu 

Subotica који је донет од стране директора 

установе  15. марта  2016. године.  

 

II 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

 

Градоначелник 

Маglai Јеnő, дипл. правник с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-02-18/2016 

Дана: 29. 03. 2016. године 

Суботица 

 На основу члана 51. став 1. тачка 6. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботице», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13), 

 Градоначелник Града Суботице, дана 29. 

марта 2016. године донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места Установе културе АРТ 

БИОСКОП « Александар Лифка» Суботица - 

Lifka Sándor ART MOZI Szabadka -  ART 

KINO «Aleksandar Lifka» Subotica - 

Kultureinrichtung ART KINO Alexander Lifka 

Subotica 

 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места Установе културе АРТ БИОСКОП « 

Александар Лифка» Суботица - Lifka Sándor ART 

MOZI Szabadka - ART KINO «Aleksandar Lifka» 

Subotica - Kultureinrichtung ART KINO Alexander 

Lifka Subotica који је донет од стране директора 

установе  24. марта  2016. године. 

 

II 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

 

Градоначелник 

Маglai Јеnő, дипл. правник с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-022-41/2016 

Дана: 24.03.2016. године 

Суботица 

 

 На основу члана 51. став 1. тачка 6. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботице», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13), 

 Градоначелник Града Суботице, дана  24. 

марта 2016. године донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места  у Савременој галерији Суботица 
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I 

 Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних места у Савременој галерији Суботица 

који је донет од стране директора установе  16. 

марта  2016. године.  

II 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

 

Градоначелник 

Маglai Јеnő, дипл. прав с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-021-22/2016 

Дана: 24. 03. 2016. године 

Суботица 

 

 На основу члана 51. став 1. тачка 6. 

Статута Града Суботице («Службени лист 

Општине Суботице», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 

«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 

15/13),  

 Градоначелник Града Суботице, дана 24. 

марта 2016. године донео је  

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији  

послова  у Завичајној галерији «др Винко 

Перчић» – Dr Vinko Perčić Képtár – Zavičajnoj 

galeriji «Dr. Vinko Perčić» 

 

I 

 Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

послова  у Завичајној галерији «др Винко 

Перчић» – Dr Vinko Perĉić Képtár – Zaviĉajnoj 

galeriji «Dr. Vinko Perĉić» који је донет од стране 

директора установе  14. марта  2016. године. 

 

II 

Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 

 

Градоначелник 

  Маglai Јеnő, дипл. правник с.р. 
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Службени лист Града Суботице – Издавач и штампар: Скупштина Града Суботице, Трг Слободе бр. 

1. Телефон: 626-872 сг@суботица.рс Тираж: 200 ком. Главни и одговорни уредник: Тамара Јевтић 

Конц, дипл. правник, секретар Скупштине Града Суботице. Аконтациона преплатна цена за 2016. 

годину износи 2596,00 динара. Огласи по тарифи. Жиро рачун: 840-745151843-03 – Остали приходи са 

позивом на број 97 69 236 општинских органа управе. 

 


