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На основу члана 146. Пословника 
Скупштине града Суботице („Службени лист 
Општине Суботица“ број 29/08 и „Службени лист 
града Суботице“ број 55/2011) 

Комисија за кадровска и административна 
питања и радне односе Скупштине града 
Суботице, на 1. седници одржаној дана 
19.октобра 2016. године, донела је 
 

Закључак 
о легитимацији одборника у Скупштини града 

Суботице 
 

1. Овим Закључком утврђују се облик, 
садржина, начин издавања и 
евидентирања издатих легитимација 
одборницима Скупштине града Суботице 
(у даљем тексту: легитимација). 

2. Легитимација је израђена као 
пластифицирана картица димензије 90x60 
милиметара са текстом по захтеву 
одборника на језику и писму који су у 
службеној употреби на територији града 
Суботице 

3. Легитимација има следећи садржај:  
- на предњој страни са леве стране је 

фотографија одборника димензије 
40x30 милиметара, испод слике је 
име и презиме одборника, са десне 
стране је текст:  

- „Република Србија; Аутономна 
Покрајина Војводина; Град 
Суботица; Скупштина града 
Суботице„ исписан у четири реда, 

испод тога је текст: “Одборничка 
легитимација„ великим словима, а 
на доњем делу је број легитимације, 
а испод текст: „Важи до 01. 06. 2020. 
године“ 

- на полеђини легитимације исписано 
је у наслову: „имунитет одборника„ 
а испод тога следећи текст: 
„Одборник не може бити позван на 
кривичну одговорност, притворен 
или кажњен због изнетог мишљења 
или давања гласа на седници 
скупштине или радних тела (члан 
37. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ број 
41/2007 и 83/2014 – др.закон) и члан 
42. Статута града Суботице 
(„Службени лист Општине 
Суботица“ број 26/2008 и 27/2008-
испр. и „Службени лист града 
Суботице“ број 46/2011 и 15/2013) 
)“, на доњем делу је текст: 
„Председник Скупштине града 
Суботице“ са његовим потписом.  

- У средини предње леве стране и 
полеђине легитимације се налази у 
боји одштампан грб града Суботице. 

4. Легитимација је светло плаве боје а текст 
је на њој црне боје. 

5.  Легитимација има број, који почиње од 
броја један и одређује се према азбучном 
реду презимена са списка одборника. 

6. Ако одборник изгуби легитимацију или на 
други начин остане без ње, има правода 
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на сопствени захтев добије нову 
легитимацију. Нова легитимација се 
издаје под истим бројем као и ранија. 

7. Легитимација служи одборнику за 
евентуални приказ надлежним државним 
органима. 

8. Евиденцију о издатим легитимацијама 
води Служба за скупштинске послове. 

9. Легитимација престаје да важи у случају 
да одборнику престане мандат пре истека 
мандата за који је изабран. 

10. Овај Закључак се објављује у „Службеном 
листу града Суботице“. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 

Комисија за кадровска и административна 
питања  
и радне односе 
Број: I-00-031-420/2016 
Дана: 19.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Комисије 

 Тивадар Бунфорд, с.р. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-021-93/2014-2 

Дана: 24.10.2016.  
С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 
 

На основу члана 50. Статута Града 
Суботица („Службени лист Општине Суботица“, 
бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),  

Градоначелник Града Суботице дана 24. 
октобра 2016. године доноси 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању стручних сарадника 

за техничка питања и праћење инвестиција у 
Радној групи за припремне активности и за 

надзор над извршавањем послова по 

закљученим уговорима на реализацији 
инвестиционог пројекта „Адаптација, 

реконструкција и доградња зграде „Народног 
позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház“ у 

Суботици 
 

I 
Разрешавају се дужности у Радној групи 

за припремне активности и за надзор над 
извршавањем послова по закљученим уговорима 
на реализацији инвестиционог пројекта 
„Адаптација, реконструкција и доградња зграде 
„Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszínház“ у Суботици (у даљем тексту: Радна 
група), образованој Решењем о образовању Радне 
групе за припремне активности и за надзор над 
извршавањем послова по закљученим уговорима 
на реализацији инвестиционог пројекта 
„Адаптација, реконструкција и доградња зграде 
„Народног позоришта – Narodnog kazališta – 
Népszínház“ у Суботици („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 14/14 и 17/14), са даном доношења 
овог решења, следећа лица: 

1. мр Јасмин Шечић, дипл.инг.грађ., и 
2. Стипић Зоран, дипл.инг.грађ.. 

 
II 

Именују се у Радну групу, са наредним 
даном од дана доношења овог решења, следећа 
лица: 

1. Предраг Радивојевић, дипл.инг.грађ., за 
стручног сарадника за техничка питања и 
праћење инвестиција, и 

2. Јосип Ковач Стрико, дипл.инг.грађ., за 
стручног сарадника за техничка питања и 
праћење инвестиција. 

Мандат лица из става 1. ове тачке траје до 
истека мандата Радне групе. 
 

III 
Ово решење објавити у „Службеном листу 

Града Суботице“. 
 
Градоначелник 
Богдан Лабан с.р. 
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