
ТИСКОВИНА  

ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА 

КОД ПОШТЕ 24000 

СУБОТИЦА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

 

 

БРОЈ: 6 ГОДИНА: LI ДАНА:12. фебруар 2016. ЦЕНА: 87,00 ДИН. 

    

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Комисија за утврђивање вредности и 

спровођење поступка 

продаје јавним надметањем преосталог 

грађевинског материјала на објекту Синагоге 

Број: II-404-71/2016 

Дана: 12.02.2016.године 

С у б о т и ц а  

 

 На основу Решења о образовању Комисије 

за утврђивање вредности и спровођење поступка 

продаје јавним надметањем преосталог 

грађевинског материјала на објекту Синагога, 

донетог од стране Градоначелника дана 6.11.2015. 

године под бројем II-021-83/2015, 

Комисија за утврђивање вредности и 

спровођење поступка продаје јавним надметањем 

преосталог грађевинског материјала на објекту 

Синагоге дана 12. 02. 2016. године, расписује 

 

ЈАВНУ ПРОДАЈУ 

демонтираног црепа и елемената теракоте са 

фасаде објекта Синагоге у Суботици, 

преосталог ново набављеног глазираног црепа 

за исти објекат, те демонтиране дрвене грађе 

 
I 

 Предмет јавне продаје: 

1. демонтирани стари бибер цреп боје 
опеке дим. 16x35 цм почетна цена је 

9,00 динара по комаду  и демонтирани 

стари бибер цреп црвене боје дим. 

17x37 цм почетна цена је 5,00 динара 

по комаду, укупно 9.000 ком + 3000 

ком; 

2. демонтирани стари бибер цреп чија 

горња страна је глазиран у виша боја 

дим. 16x35 цм укупно 12.600 почетна 

цена је 12,00 динара по комаду; 

3. новокупљени и неуграђени бибер цреп 

чија је горња страна глазирана у 

зеленој боји  дим. 15x35 цм и 18x38 

цм укупно 7.375 ком почетна цена је 

по комаду 120,00 динара по комаду ;  

4. новокупљени и неуграђени бибер цреп 

чија је горња страна глазирана у 

плавој боји дим. 15x35 цм и 18x38 цм 

укупно 1.760 ком почетна цена је 

120,00 динара по комаду; 

5. демонтирани елеменат од теракоте 

који је био монтиран око улазних 

врата дим. 40x70 цм почетна цена је 

4.500,00 динара по комаду; 

6. демонтирани елеменат од теракоте са 

цветним мотивом дим. 60x55 цм 

почетна цена је 4.500,00 динара по 

комаду; 

7. демонтирани елеменат од теракоте са 

срцем дим. 36x25 цм почетна цена је 

650,00 динара по комаду; 

8. демонтирана дрвена врата са 

довратницима (отпадно дрво) цца 1 м³ 

почетна цена је 2.400,00 динара. 

  Почетне цене датих материјала су 

дате са ПДВ –ом, без превоза. 
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II 

Јавно надметање ће се одржати дана 01. 03. 

2016. године, са почетком у 10,00 часова у Плавој 

Сали, Градске куће Града Суботице, Трг слободе 1. 

На јавном надметању могу учествовати 

физичка и правна лица – пуномоћник са уредном 

пуномоћју. 

Заинтересовани учесници могу погледати 

предмет јавног надметања  у дворишту Синагоге 

дана 29.02.2016. године, између 9,00  и 10,00 

часова и у магацину „Интершпед“ д.о.о. Суботица, 

Болманска бр. 4  између 11,00  и 12,00 часова. 

Јавно надметање ће се одржати и у случају 

ако приступи само један учесник. 

Учесник у јавном надметању је дужан да 

уплати гарантни износ од 5.000,00 динара на лицу 

места пре почетка лицитације. 

Излицитирани износ учесник који је понудио 

највишу цену дужан је уплатити до 03.03.2016. 

године. 

Предмет јавног лицитације  купац преузима 

након приложеног доказа о уплати излицитиране 

цене. 

Конкурс се објављује у листу «Суботичке 

новине», „Магyар Сзó”, „Хрватска ријеч”, у 

„Службеном листу Града Суботице» и на 

званичном веб–сајту Града. 
 

Председник Комисије 

Балинт Агота, дипл. правник с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКА УПРАВА 

Секретаријат за општу управу и заједничке 

послове 

Број: IV-153-1/2016 

Дана: 9. 02. 2016. 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 6. став 2. Правилника о 

стручном оспособљавању и усавршавању 

запослених («Службени лист Града Суботице», 

бр. 40/13) и члана 30. став 1. тачка 12. Одлуке о 

Градској управи Града Суботице («Службени 

лист Града Суботице», бр. 6/10, 8/13, 24/14 и 

20/15), 

Начелник Градске управе, дана 05. 

фебруара 2016. године, доноси 

 

О Д Л У К У 

о утврђивању Програма стручног 

оспособљавања и усавршавања 

 запослених у Градској управи Града Суботице 

за 2016. годину 
 

Члан 1. 

 Овом одлуком утврђује се Програм 

стручног оспособљавања и усавршавања 

запослених у Градској управи Града Суботице (у 

даљем тексту: Програм) за 2016. годину. 

 

Члан 2. 

 Програм из члана 1. ове одлуке чини њен 

саставни део. 

Члан 3. 

 За реализацију Програма из члана 1. ове 

одлуке, средства су обезбеђена у буџету Града 

Суботице за 2016. годину. 

 

Члан 4. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у «Службеном листу Града 

Суботице». 

---------------------------------------------------------------- 

П Р О Г Р А М  

СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА И 

УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

УВОД 

 

Чланом 11. став 1. Анекса Посебног 

колективног уговора за државне органе 

(«Службени гласник РС», бр. 50/16) предвиђено 

је да је право и дужност запосленог да се у току 

рада стручно оспособљава и усавршава за рад. 

Члан 11. став 2. напред наведеног анекса 

предвиђа да је руководилац дужан да сачини 

Програм стручног оспособљавања и усавршавања 

запослених у складу са Финансијским планом и у 

оквиру средстава обезбеђених из буџета. 

Члан 6. став 2. Правилника о стручном 

оспособљавању и усавршавању запослених 

(«Службени лист Града Суботице», бр. 40/13) 

предвиђа да Програм доноси начелник Градске 

управе, до краја јануара текуће године, у складу 

са финансијским планом функције под којом су 

планирана средства за стручно усавршавање и 

оспособљавање а у оквиру средстава обезбеђених 

у буџету Града Суботице. 

Средства за стручно оспособљавање и 

усавршавање запослених у Градској управи Града 

Суботице предвиђена су у буџету Града Суботице 

за 2014. годину Финансијским планом директног 

корисника – Градска управа на економској 
класификацији 423300 – услуге образовања и 

усавршавања запослених, у износу од 

1.608.000,00 динара. 

Стручно оспособљавање и усавршавање 

запослених у Градској управи Града Суботице 

вршиће се током читаве 2016. године у складу са 

расположивим средствима. 

За 2016. годину предвиђена су следећа 

оспособљавања и усавршавања: 
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1. Примена закона који регулишу 

поступања у управним стварима и 

канцеларијско пословање; 

2. Примена закона који регулишу 

области из надлежности Градске 

управе; 

3. Обука за рад са компјутерским 

програмима који се користе у 

Градској управи; 

4. Учење страних језика 

5. Учење, као нематерњих, језика у 

службеној употреби на територији 

Града Суботице; 

6. Писање пројеката за конкурисање 

према фондовима ЕУ. 

 

Начелник Градске управе 

Филеки Габриелла, дипл. правник с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКО ВЕЋЕ  

Број: III-501-45/2016 

Дана, 19. 01. 2016. г. 

С у б о т и ц а  

 

На основу члана 160. став 5. Закона о 

рударству и геолошким истраживањима 

(«Службени гласник РС», број 101/15) и члана 57. 

став 1. тачка 6. Статута Града Суботице 

(«Службени лист Општине Суботица», број 26/08, 

27/08-испр. и „Службени лист Града Суботица“, 

број 46/1 и 15/13),  

Градско веће Града Суботице, на 115. 

седници одржаној дана 19. 01. 2016. године, 

донело је:  

ПРОГРАМ 

МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЖИВОТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

I 

Програмом мера за унапређење услова 

живота на територији Града Суботице за 2016. 

годину (у даљем тексту: Програм) врши се 

расподела средстава остварених од накнаде за 

коришћење минералних сировина и геотермалних 

ресурса када се екплоатација врши на територији 

Града Суботице у 2016. години, а у циљу 

унапређења услова живота на територији Града 

Суботице. 

II 

Средства остварена од накнаде за 

коришћење минералних сировина предвиђена су 

Одлуком о буџету Града Суботице за 2016. 

годину („Службени лист Града Суботице“, број 

46/15) као приходи од имовине - Накнада за 

коришћење минералних сировина и геотермалних 

ресурса када се експлоатација врши на територији 

АП у износу од 6.000.000,00 динара и као пренета 

средства из претходне године у износу од  

2.000.000,00 динара, што укупно износи 

8.000.000,00 динара. 

Распоред средстава је у Буџету Града 

Суботице за 2016.год., приказан у оквиру Раздела 

4, главе 36, функције 550 и програмске 

класификације: 0101-П4 и 0401-П2. 

 

III 

Средства из тачке ИИ овог програма 

распоређују се за изградњу инфраструктурних и 

других објеката у циљу унапређења услова 

живота у укупном износу од 5.000.000,00 динара 

(програмску класификацију 0101-П4, економска 

класификација 511), а намењена су за:  

 

1. санацију и планирање земљаних путева/улица 

до 3 м ширине - насипање и ваљање површине до 

20 цм туцаника,  на   територијама Месних 

заједница у којима се врши експлоатација 

минералних сировина (песка): 

 

а)  у МЗ „Келебија“ 

     - Излетничка улица у дужини 350 м  

     -  вредност       819.000,оо динара 

                 - Јоргованска улица у дужини 450 м  

     -  вредност       1.053.000,оо динара 
 

б)  у МЗ „Хајдуково“ 

 -  Преспанска улица у дужини 700 м  

     -  вредност        1.638.000,оо динара 

 

c) у МЗ „Макова Седмица“, 

-  Пулска улица  у дужини 250 м,  

      -  вредност      585.000,оо динара 

-  Неготинска улица  у дужини 357 м,  

      -  вредност      835.380,оо динара 

 

IV 

Средства из тачке ИИ овог програма 

распоређују се за изградњу инфраструктурних и 

других објеката у циљу унапређења услова 

живота у укупном износу од 3.000.000,00 динара 

(програмску класификацију 0401-П2, економска 

класификација 511), а намењена су за:  

 

   наставак финансирања санације 

енергетских губитака објеката 

„ХАЈДИ“, „ПЕРА ДЕТЛИЋ“ и 

„ПАЛЧИЦА“, предшколске установе 

„Наша радост“, Антона Ашкерца број 3, 

Суботица (унапређење термотехничких 

система у објектима-замена система или 

делова система грејања ефикаснијим 

системом, гасификација и друге мере за 

побољшање услова живота у јавним 

објектима предшколске установе)   
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V 

Финансирање, односно суфинансирање 

активности из овог програма вршиће се у 

зависности од прилива средстава остварених на 

име накнаде за коришћење минералних 

сировина и геотермалних ресурса када се 

експлоатација врши на територији АП В. 

VI 

У случају да се приходи не остваре у 

планираном износу, Градоначелник ће на предлог 

Секретаријата за комуналне послове, енергетику 

и саобраћај, решењем утврдити приоритетне 

активности. 

VII 

Овај програм се објављује у „Службеном 

листу града Суботице“, а примењује се по 

прибављеној сагласности од стране Покрајинског 

секретаријата за енергетику и минералне 

сировине. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Маглаи Јенő, дипл. правник с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број:  III-022-6/2016 

Дана: 12. 02. 2016. год. 

С у б о т и ц а 

 

На основу члана 3. став 7.  Закона о раду 

(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 

32/13 и 75/14), члана 57. став 1. тачка 2. 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 Решења о давању овлашћења за давање 

сагласности Скупштине града Суботице од 

2.3.2015. године број И-00-031-104/2015, 

 Градско веће Града Суботице, на 119. 

седници одржаној дана 12.02.2016. године, 

донело је 

Р Е Ш Е Н Ј Е 

о давању сагласности на Предлог Правилника 

о раду Јавног комуналног предузећа 

„Суботичка топлана” Суботица 

 

I 

Даје се сагласност на Предлог 

Правилника о раду Јавног комуналног предузећа 

„Суботичка топлана” Суботица, који је донео 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 

„Суботичка топлана” Суботица, дана 27. 

новембра 2015. године. 
 

II 

 Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице”. 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Маглаи Јенo, дипл. правник с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-025-2/2016 

Дана: 8.02.2016. 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, 27/08-исправка и 

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

15/13) и члана 11. став 3. Одлуке о оснивању 

Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле 

деце и омладине («Службени лист Града 

Суботице» 10/13 – пречишћени текст), 

Градоначелник Града Суботице, дана 8. 

фебруара 2016. године донео је 

 

РЕШЕЊЕ 

 о давању сагласности на План и програм рада 

Фондације за помоћ при лечењу 

 тешко оболеле деце и омладине за 2016. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на План и програм рада 

Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле 

деце и омладине за 2016. годину који је донео 

Управни одбор Фондације за помоћ при лечењу 

тешко оболеле деце и омладине, на седници 

одржаној дана  22. јануара  2016. године. 

ИИ 

 Ово решење  објавити у «Службеном 

листу града Суботице». 

 

Градоначелник, 

Маглаи Јенő, дипл. правник с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-402-127/2016 

Дана: 8. 02. 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, 27/08-исправка и 

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

15/13) и члана 11. став 3. Одлуке о оснивању 

Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле 

деце и омладине («Службени лист Града 

Суботице» 10/13 – пречишћени текст), 

 Градоначелник Града Суботице, дана  8. 

фебруара 2016. године донео је 

 

РЕШЕЊЕ 
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о давању сагласности на Финансијски план 

Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле 

деце и омладине за 2016. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Финансијски план 

Фондације за помоћ при лечењу тешко оболеле 

деце и омладине за 2016. годину који је донео 

Управни одбор Фондације за помоћ при лечењу 

тешко оболеле деце и омладине, на седници 

одржаној дана 22. јануара 2016. године. 

 

II 

 Ово решење објавити у «Службеном 

листу града Суботице». 

 

Градоначелник, 

Маглаи Јенo, дипл. правник с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-025-3/2016 

Дана: 8.02.2016. 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 члана 11. став 3. Одлуке о оснивању 

Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица 

(«Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-

пречишћени текст), 

 Градоначелник Града Суботице, дана  8. 

фебруара 2016. године донео је 

 

Р Е Ш Е Н Ј Е  

о давању сагласности на Програм рада 

Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица за 

2016. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм рада 

Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица за 

2016. годину, који је донео Управни одбор 

Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица, на 

седници одржаној дана 26. јануара 2016. године. 

 

II 
 Ово решење објавити у «Службеном 

листу града Суботице». 

Градоначелник, 

Маглаи Јенo, дипл. правник с.р. 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: II-402- 128/2016 

Дана: 8.02.2016. 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 члана 11. став 3. Одлуке о оснивању 

Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица 

(«Службени лист Града Суботице», бр. 10/13-

пречишћени текст), 

 Градоначелник Града Суботице, дана 8. 

фебруара 2016. године донео је 

 

Р Е Ш Е Н Ј Е  

о давању сагласности на Финансијски план  

 Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица 

 за 2016. годину 

 

I 

 Даје се сагласност на Финанасијски план 

Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица за 

2016. годину, који је донео Управни одбор 

Фондације за омладинску културу и 

стваралаштво «ДАНИЛО КИШ» Суботица, на 

седници одржаној дана 26. јануара 2016. године. 

 

II  
 Ово решење објавити у «Службеном 

листу града Суботице». 

 

Градоначелник, 

Маглаи Јенo, дипл. правник с.р. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Град Суботица 

Градоначелник 

Број: II-00-361-46/2016 

Дана: 08. 02. 2016. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

На основу члана 54. став 1. Одлуке о 

давању у закуп пословних простора Града 

Суботице („Службени лист Града Суботице“ бр. 

38/15), 

 Градоначелник Града Суботице доноси 

 

О д л у к у  

 Дају се у закуп пословни простори у 

складу са Одлуком о давању у закуп пословних 
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простора Града Суботице („Сл.лист Града 

Суботице“ бр. 38/15) на којима право јавне 

својине или право коришћења има Град 

Суботица, поступком јавног надметања и то: 

1. Пословни простор у Суботици, 

Арсеније Чарнојевића бр. 2, површина 

од 119,63 м², ИИИ пословна зона, 

почетна цена  закупнине износи  

18.900,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

2. Пословни простор у Суботици, Трг 
Јакаба и Комора бр. 2, површина од 

24,15 м², И пословна зона, почетна 

цена  закупнине износи  5.200,00 

динара. 

      Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

3. Пословни простор у Суботици, Васе 

Стајића бр.15, у површини од 14,21 м², 

ИИ пословна зона, почетна цена 

закупнине износи 7.100,00 динара. 

Намена пословног простора је: 

финансијске, техничке и пословне 

услуге. 

4. Пословни простор-киоск у Суботици, 

Београдски пут бб, ИВ пословна зона, 

почетна цена  закупнине износи  

2.100,00 динара. 

      Намена пословног простора је: киоск. 

5. Пословни простор у Суботици, Петра 

Драпшина бр. 6, површина од 24,91 

м², екстра пословна зона, почетна цена  

закупнине износи  11.600,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

6. Пословни простор у Суботица, Трг 

Цара Јована Ненада бр. 11, у 

површини од 167,78 м², екстра 

пословна зона, почетна цена 

закупнине износи  14.900,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 

образовање, наука, култура и спорт. 

7. Пословни простор у Суботици , 

Штросмајерова бр. 20 , површина од 

51,65 м², екстра пословна зона, 

почетна цена закупнине  износи 

30.000,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

8. Пословни простор у Суботици, 

Сегедински пут бр. 21 (према листу 

непокретности Сегедински пут бр.19), 

површина од 44,73 м², ИВ пословна 

зона, почетна цена закупнине  износи 

14.800,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 
угоститељство и туризам. 

9. Пословни простор у Суботица, Рудић 

улица бр. 2, у површини од 25,71 м², 

екстра пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи 2.800,00  динара. 

                   Намена пословног простора је: 

уметнички стари занати. 

10. Пословни простор у Суботици, Матка 

Вуковића бр. 9, површина од 32,62 м², 

екстра пословна зона, почетна цена  

закупнине износи 18.900,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 
трговина на мало. 

11. Пословни простор у Суботици, Матије 

Гупца бр. 4, у површини од 22,39 м², 

И пословна зона, почетна цена 

закупнине износи 8.800,00 динара.  

Намена пословног простора је: 
трговина на мало. 

12. Пословни простор у Суботици, Цара 

Лазара бр. 6, у површини од 48,00 м², 

ИИИ пословна зона, почетна цена 

закупнине износи  4.200,00 динара.  

Намена пословног простора је: 
магацин. 

13. Пословни простор у Суботици, Браће 

Радић бр. 83, површина од 45,00 м², 

ИВ пословна зона, почетна цена  

закупнине износи 14.900,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 
угоститељство и туризам. 

14. Пословни простор у Суботици, Браће 

Радић бр. 4, у површини од 18,51 м², 

екстра пословна зона, почетна цена 

закупнине износи  5.800,00 динара. 

Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

15. Пословни простор у Суботици, Браће 

Радић бр. 4, у површини од 15,54 м², 

екстра пословна зона, почетна цена 

закупнине износи 4.900,00 динара. 

Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

16. Пословни простор у Суботици, 

Максима Горког бр. 9, у површини од 

38,24 м², екстра пословна зона, 

почетна цена закупнине износи 

17.800,00 динара. 

Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

17. Пословни простор у Суботици, 

Максима Горког бр. 34, у површини 

од 8,90 м², ИИ пословна зона, почетна 

цена закупнине износи 3.100,00 

динара. 
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Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

18. Пословни простор у Суботици, 

Максима Горког бр. 28, у површини 

од 41,58 м², И пословна зона, почетна 

цена закупнине износи  8.800,00 

динара. 

Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

19. Пословни простор у Суботици, 

Сомборски пут бр. 79, пословни 

центар „Бувљак“, површина 16,64 м², 

еxтра пословна зона, почетна цена 

закупнине износи 9.700,00 динара.  

       Намена  пословног простора је: 

трговина на мало. 

20. Пословни простор у Суботици, 

Сомборски пут бр. 7 (Загребачка бр. 

1), у површини од 17,15 м²  , ИИИ 

пословна зона, почетна цена 

закупнине износи  5.200,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

21. Пословни простор у Суботици, Барток 

Беле бр. 46, у површини од 18,95 м², В 

пословна зона, почетна цена 

закупнине износи  3.600,00 динара. 
Намена пословног простора је: 

финансијске, техничке и пословне 

услуге. 
22. Пословни простор у Суботици, 

Првомајска бр. 12, површина од 34,90 

м² , ИИ пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  6.800,00 динара.  

Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

23. Пословни простор у Суботици, Босе 

Милићевић бб, у површини од 21,32 

м² , ИИ пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  4.100,00 динара.  

      Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

24. Пословни простор у Суботици, Марка 

Орешковића бр. 48, површина од 

37,40 м², В пословна зона, почетна 

цена закупнине износи  6.400,00 

динара.  
      Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

25. Пословни простор 11/А1 у Суботици, 

Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска 

станица, површина од 11,18 м² , ИВ 

пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  2.700,00 динара.  

      Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

26. Пословни простор 12/А1 у Суботици, 

Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска 

станица, површина од 20,95 м² , ИВ 

пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  5.000,00 динара.  

      Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

27. Пословни простор 10/Б1 у Суботици, 

Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска 

станица, површина од 20,42 м² , ИВ 

пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  3.300,00 динара.  

      Намена пословног простора је: 
производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

28. Пословни простор 17/Б1 у Суботици, 

Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска 

станица, површина од 22,00 м² , ИВ 

пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  2.800,00 динара.  

      Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

29. Пословни простор 18/Б1 у Суботици, 

Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска 

станица, површина од 19,00 м², ИВ 

пословна зона, почетна цена 

закупнине износи 2.400,00 динара. 
      Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

30. Пословни простор 27/Б1 у Суботици, 

Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска 

станица, површина од 12,00 м² , ИВ 

пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  1.900,00 динара.  

      Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

31. Пословни простор 24/Б1 у Суботици, 

Сенћански пут бр. 5 – Аутобуска 

станица, површина од 10,00 м² , ИВ 

пословна  зона, почетна цена 

закупнине износи  1.600,00 динара.  

      Намена пословног простора је: 

производња, занатство и остале личне 

услужне делатности. 

32. Пословни простор у парку Дудова 

шума у Суботици – санитарни чвор, у 

површини од 10,21 м², В пословна 

зона, почетна цена закупнине износи 

960,00 динара. 

      Намена пословног простора је: 
производња, занатства и остале личне 

услужне делатности. 

33. Пословни простор у Таванкуту, Доњи 

Таванкут, Марка Орешковића бр. 132, 

Дом „Немирна равница“, у површини 

од 236,00 м
2
, ВИ пословна зона, 
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почетна цена закупнине износи 

10.400,00 динара. 

Намена пословног простора је: 

магацин.  

34. Пословни простор у Таванкуту, Раде 

Кончара бр. 24/б, у површини од 24,10 

м2, ВИ пословна зона, почетна цена 

закупнине износи 2.500,00 динара. 

Намена пословног простора је: 

трговина на мало.  

35. Пословни простор у Бачким 

виноградима, Железничка бр. 4, 

површина од 143,20 м² , ВИ пословна 

зона, почетна цена закупнине износи  

2.900,00 динара.  

Намена пословног простора је: остале 

забавне и рекреативне делатности. 

36. Пословни простор у Чантавиру, Трг 

Петефи бригада бр. 2, површина од 

23,39 м², В пословна зона, почетна 

цена закупнине износи  5.000,00 

динара. 

Намена пословног простора је: 

трговина на мало. 

37. Пословни простор у Чантавиру, Трг 
Петефи бригада бр. 2/а, површина од 

17,76 м², В пословна зона, почетна 

цена закупнине износи  2.000,00  

динара. 

Намена пословног простора је: 

производња, занатство и отале личне 

услужне делатности. 

38. Пословни простор - киоск у Старом 

Жеднику, Хероја Пинкија бб, ВИ 

пословна зона, почетна цена 

закупнине износи  2.100,00 динара.  

                   Намена пословног простора је: киоск. 

39. Пословни простор - киоск у Старом 

Жеднику, Хероја Пинкија бб, ВИ  

пословна зона, почетна цена 

закупнине износи  2.100,00  динара.  

   Намена пословног простора је: киоск. 

40. Пословни простор на Палићу, Парк 

Физичке културе бб, површина од 

359,47 м², В пословна зона, почетна 

цена закупнине износи  84.900,00 

динара. 
      Намена пословног простора је: 

угоститељство и туризам. 

 

Град Суботица пословне просторе издаје 

у закуп путем јавног надметања, на рок од 5 (пет) 

година. 

На јавном надметању могу да учествују 

физичка лица, правна лица и предузетници која се 

писмено пријаве до дана 23.02.2016. године. 

Пријаве се подносе у писменом облику 

поштом или путем Службе за општу управу и 

заједничке послове у затвореној коверти, у 

Услужном центру Градске управе Суботица, 
стара Градска кућа, приземље, шалтер бр. 16 и 17 

до дана 23. 02. 2016. године (закључно са даном 

22.02.2016. године). 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, 

на начин да се приликом отварања пријава може 

са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са 

назнаком „ПРИЈАВА на Оглас о издавању 

пословних простора Града Суботице - „НЕ  

ОТВАРАТИ“. 

На полеђини коверте уписују се назив и 

адреса подносиоца пријава, број телефона, име и 

презиме овлашћеног лица за контакт. 

Пријава,  која се доставља обавезно 

садржи:  

- доказ о уплати депозита, 

- све податке о пословном простору за који се 

пријава подноси, а који подаци су наведени у овој 

Одлуци 

- доказ  у виду Решења о регистрацији издат од 

стране АПР или доказ  да је поднета  пријава за 

Регистрацију  у  АПР  о томе, да је подносиоц 

пријаве регистрован  за вршење делатности 

одређене овој Одлуци, за пословни простор за 

који се пријављује 

- за физичка лица: име и презиме, адресу, контакт 

телефон, број личне карте, јединствени матични 

број грађана, доказ де је организацији под које се 

врши регистрација (АПР) поднет захтев за 

регистрацију 

- за предузетнике:име и презиме предузетника, 
адресу, број личне карте, јединствени број 

грађана, назив радње, матични број, контакт 

телефон; 

- за правна лица: назив и седиште, име и презиме 

овлашћеног лица, контакт телефон, копију 

решења о упису правног лица у регистар код 

надлежног органа,  
- писмена изјава подносиоца пријаве да ће се 

пословни простор преузети у виђеном стању и да 

је учесник јавног надметања упознат са стањем у 

коме се пословни простор налази и условима под 

којима се издаје у закуп 

- као и писмено пуномоћје за лице које заступа 

подносиоца пријаве 

- број рачуна на који ће се извршити повраћај 

депозита.  
Подносиоци неблаговремене или 

непотпуне пријаве не могу учествовати у 

поступку јавног надметања, а непотпуне или 

неблаговремене пријаве се одбацују. 

Висина депозита за учешће на јавном 

надметању за наведене пословне просторе не 

може бити мањи износ од 50.000,00 динара и 

уплаћује се на депозитни рачун Града Суботице 

бр: 840-1008804-19, позив на број 69-236, модел 

97. 



12. фебруар 2016.                                           Службени лист Града Суботице                                            Број 6 – Страна 9 

Рок за повраћај депозита учесницима који 

нису успели на јавном надметању је 15 дана од 

дана одржавања јавног надметања. 

Јавно надметање ће се обавити дана 

26.02.2016. године у Суботици, Трг слободе бр. 1, 

у просторији Медија центра Градске куће са 

почетком у 12,00 часова.  

Заинтересовани се могу обратити Одсеку 

за пословне просторе Градске управе Суботица 

ради договора за обилазак пословног простора на 

тел.бр: 024-626-801 или 024-626-800 сваким 

радним даном од 9,00 до 14,00 часова закључно 

са 22.02.2016. године. 

Највиша понуђена закупнина по основу 

којег понуђач стиче право закупа представља 

закупнину за пословни простор за који је учесник 

у јавном надметању стекао право закупа. 

Приликом потписивања уговора о закупу 

полаже се финансијски инструмент обезбеђења у 

облику авалиране менице или уплатом на 

депозитни рачун Града Суботице у износу од 4 

(четри) месечне закупнине. 

Оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана 

објављивања на огласној табли органа Града, у 

„Службеном листу Града Суботице“, у локалним 

штампаним медијама: „Суботичке новине“, 

„Магyар Сзó“ и на веб-сајту Града, односно 

закључно са 22. 02. 2016. године. 

 

Градоначелник Града Суботица 

Маглаи Јенo, с.р. 
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