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 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 члана 4. став 8. Одлуке о чишћењу и 

уклањању снега и леда на територији Града 

Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 

39/13 и 45/14),  

Градоначелник Града Суботице, дана 9. 

новембра 2016. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Ценовник услуга 

чишћења и уклањања снега и леда на 

територији Града Суботице (зимска служба) 

 

I 
 Даје се сагласност на Ценовник услуга 

чишћења и уклањања снега и леда на територији 

Града Суботице (зимска служба) донет од стране 

Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ 

Суботица под бројем: 5495/2016 од 9. новембра 

2016. године. 

 

 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Богдан Лабан с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица  

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: III-00-02-58/2016 

Дана: 17.11.2016. 

С у б о т и ц а  

Трг слободе 1. 

Тел.024/636-114 

МП 

На основу члана 47. став 6. и члана 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи («Службени 

гласник РС», бр.129/07 и 83/14-др.закон), члана 

58. став 6. 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 члана 10. став 1. и 8. Одлуке о 

Градском већу Града Суботице («Службени лист 

Града Суботице», бр. 1/10 и 40/12), 

 Градско веће Града Суботице, на 17. 

седници одржаној дана 17. 11. 2016. године, 

донело је 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама Пословника  

Градског већа Града Суботице 
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Члан 1. 
 У члану 2. Пословника Градског већа 

Града Суботице који је донет под бројем I-02-

27/2008 дана 17. јула 2008. године, и допуњен 

Одлуком о допунама Пословника Градског већа 

Града Суботице («Службени лист Града 

Суботице», бр. 42/12) став 2. иза речи: «о свом 

раду» додају се речи: «објављивањем аката и 

предлога аката утврђених на седници Градског 

већа на званичној интернет страници Града,» 

 

Члан 2. 

 Члан 8. мења се и гласи: 

«Материјали који се достављају Градском 

већу ради разматрања и одлучивања о питањима 

из надлежности Градског већа, односно ради 

предлагања и упућивања на доношење 

Скупштини града, припремају организационе 

јединице Градске управе у чијем делокругу су 

питања на која се материјал односи. 

Материјале могу припремати и установе, 

јавна предузећа, друге организације чији је 

оснивач Град и други субјекти одређени општим 

актом Скупштине града. 

Материјали из става 2. овог члана подносе 

се преко ресорно надлежне организационе 

јединице Градске управе, која их доставља 

Градском већу у форми и на начин утврђен овим 

пословником.» 

Члан 3. 
После члана 8. додаје се члан 8а. који 

гласи: 

«Члан 8а 
 Нацрт или предлог одлуке, другог општег 

или појединачног акта подноси се Градском већу 

заједно са дописом овереним и потписаним од 

стране: 

 1. руководиоца организационе јединице 

Градске управе која је припремила материјал 

којим исказује намеру доставе материјала, 

 2. начелника Градске управе и 

 3. руководиоца организационе јединице 

Градске управе надлежне за прописе о 

усклађености акта са  другим прописима и 

правним системом. 

 Нацрт или предлог одлуке, другог општег 

или појединачног акта подноси се Градском већу 

у облику у коме се акт доноси и мора бити 

образложен. 

 Уколико се нацрт или предлог одлуке, 

другог општег или појединачног акта мора 

донети у одређеном року, руководилац 

организационе јединице Градске управе која је 

припремила материјал дужан је да рок доношења 

обавезно наведе у допису из става 1. овог члана. 

Организациона јединица Градске управе 

која је припремила материјал дужна је да уз нацрт 

или предлог одлуке, другог општег или 

појединачног акта достави Градском већу: 

1. мишљење секретаријата Градске управе 

надлежног за послове финансија у погледу 

обезбеђења финансијских средстава, 

2. испуњен образац ПФЕ- Образац 

стандардне методологије за процену 

финансијских ефеката акта (у даљем тексту: 

Образац). 

Образац попуњава овлашћено лице из 

организационе јединице Градске управе надлежне 

за припрему акта. 

Организациона јединица Градске управе 

надлежна за припрему акта је одговорна за 

истоветност материјала који се доставља у 

писаном и електронском облику.» 

 

Члан 4. 
 У члану 11. став 3. брише се. 

 

Члан 5. 
После члана 11. додаје се члан 11а. који 

гласи: 

«Члан 11а 
 У хитним и оправданим ситуацијама, када 

не постоје услови за одржавање седнице, по 

налогу Градоначелника односно члана Градског 

већа кога Градоначелник овласти, може се 

одржати телефонска седница. 

 На телефонској седници, чланови 

Градског већа изјашњавају се путем телефона о 

конкретно, прецизно формулисаном питању, 

односно акту који је раније достављен члановима 

Градског већа.» 

Члан 6. 
 Члан 18. мења се и гласи: 

 «Градско веће доноси одлуке, правилнике, 

наредбе, упутства, решења, закључке, пословник 

и друга акта, у складу са законом и Статутом.» 

 

Члан 7. 

 Члан 20. брише се. 

 

Члан 8. 

Ова одлука  ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 

Суботице“. 

По ступању на снагу ове одлуке, сачиниће 

се пречишћени текст Пословника Градског већа 

Града Суботице. 

Градоначелник 

Богдан Лабан с.р. 
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Службени лист Града Суботице – Издавач и штампар: Скупштина Града Суботице, Трг Слободе бр. 

1. Телефон: 626-872 sg@subotica.rs Тираж: 200 ком. Главни и одговорни уредник: Ђула Ладоцки, 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. 

 


