На основу члана 32. став 1. тачка 1.) и члана 41. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18) и члана 33 став
1. тачка 1. Статута града Суботице („Службени лист Општине Суботица“ бр. 26/08 и 27/08 –
исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19),
Скупштина града Суботице, на 23. седници одржаној дана 18. јуна 2019. године донела
је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Пословника Скупштине града Суботице
Члан 1.
Члан 3. Пословника Скупштине града Суботице („Службени лист Општине Суботица“,
бр. 29/08 и „Службени лист Града Суботице“ бр. 55/11) мења се и гласи:
„Скупштина има печат округлог облика који садржи текст:
„Република Србија - Аутономна Покрајина Војводина - Скупштина града - Суботица.“
Текст печата на мађарском језику гласи:
„Szerb Köztársaság - Vajdaság Autonóm Tartomány - Szabadka Város Képviselő-testülete Szabadka.“
Текст печата на хрватском језику гласи:
„Republika Srbija - Autonomna Pokrajina Vojvodina - Skupština grada - Subotica.“
У средини печата налази се грб Републике Србије.
Текст печата исписује се на српском језику ћириличним писмом, на мађарском језику и
на хрватском језику, у складу са правописима ових језика.“
Члан 2.
У члану 4. став 1. се мења и гласи:
„У раду Скупштине су у равноправној службеној употреби српски, мађарски и хрватски
језик са својим писмима.“
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Седницу новог сазива Скупштине сазива председник Скупштине претходног сазива, у
року од 15 дана од дана објављивања резултата избора.
Уколико председник Скупштине из претходног сазива не сазове седницу новог сазива
у року из става 1. овог члана, седницу новог сазива сазваће најстарији кандидат за одборника
новог сазива у року од 15 дана од истека рока из става 1. овог члана.
Седницом председава најстарији одборник који присуствује седници. Њему у раду
помаже секретар Скупштине из претходног сазива.“
Члан 4.
У члану 16., после става 1., додаје се став 2. који гласи:
„Председник Скупштине може бити на сталном раду у Граду.“
Члан 5.
У члану 30. додаје се нови став 3. који гласи:
„Ако заменику председника Скупштине мирују права из радног односа услед избора на
ту функцију, заменик председника Скупштине може бити на сталном раду у Граду.“
Досадашњи ст. 3-5. постају ст. 4-6.
Члан 6.
У члану 32. став 2. се мења и гласи:
„За секретара Скупштине може бити постављено лице које има стечено високо
образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕПСБ, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама,
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године или специјалистичким студијама на факултету, с положеним државним
стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.“

Члан 7.
У члану 41. став 3., после речи: „Скупштине“ брише се тачка додају се запета и речи:
„уз примену минималног рока за сазивање седнице из члана 74. став 2. овог пословника.“
Члан 8.
У члану 48., после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Радно тело може организовати јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима
одлучује Скупштина.“
Члан 9.
У члану 64. став 1., после речи: „Скупштини“ додају се запета и речи: „одлучује по
примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка јавне расправе“.
После става 1. додаје се став 2. који гласи:
„Комисија може поднети предлог за доношење или промену Статута града.“
Члан 10.
У члану 65., после става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
„Комисија предлаже представнике српског народа у Савет за међунационалне односе.
Комисија одлучује о молбама за присуствовање седницама Скупштине.“
Досадашњи члан ст. 2. и 3. постају ст. 4 и 5.
Члан 11.
Члан 68. се мења и гласи:
„Изборну комисију Града Суботице у сталном саставу чини председник и најмање шест
чланова које именује Скупштина, на предлог одборничких група у Скупштини града, сразмерно
броју одборника, а у проширеном саставу - и по један опуномоћени представник подносилаца
изборне листе који је предложио најмање две трећине кандидата од укупног броја одборника
који се бирају. Политичке странке и коалиције политичких странака националних мањина које
предложе најмање једну трећину кандидата за одборнике који се бирају, имају право на свог
представника у проширеном саставу Изборне комисије.
Изборна комисија има секретара кога именује Скупштина јединице локалне самоуправе.
Секретар учествује у раду комисије без права одлучивања.
Председник, чланови Изборне комисије у сталном и проширеном саставу и њен
секретар имају заменике.
За председника, заменика председника, секретара, заменика секретара Изборне
комисије може бити именовано лице које има стечено високо образовање из научне области
правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕПСБ, мастер
академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултету.
Изборна комисија Града Суботице:
1. стара се о законитости спровођења избора за одборнике Скупштине града Суботице и
чланова савета месних заједница на територији Града Суботице;
2. одређује бирачка места, при чему нарочито води рачуна о равномерној
распоређености бирача на бирачким местима и о доступности бирачких места бирачима;
3. одређује бирачке одборе и именује њихове чланове;
4. даје упутства бирачким одборима у погледу спровођења избора;
5. прописује обрасце и организује техничке припреме за спровођење избора за
одборнике;
6. утврђује да ли су изборне листе сачињене и поднете у складу са прописима о избору
одборника;
7. проглашава изборне листе;
8. утврђује облик, изглед и број гласачких листића за бирачка места и записнички их
предаје бирачким одборима;
9. утврђује и објављује укупне резултате избора;
10. подноси извештај Скупштини о спроведеним изборима за одборнике;

11. доставља министарству надлежном за послове локалне самоуправе и републичком
органу надлежном за послове статистике податке о спровођењу и резултатима избора за
одборнике, непосредно по завршетку избора;
12. обавља и друге послове одређене прописима о избору одборника и одлуком
Скупштине.“
Члан 12.
У члану 73. став 2. реч:„ десет“ замењује се речју: „седам“, а реч: „двадесет“ замењује се
речју: „петнаест“.
Члан 13.
У члану 74. став 2. се мења и гласи:
„У ситуацијама које оправдавају хитност сазивања седнице Скупштине, председник
Скупштине може заказати седницу по сопственој иницијативи, на предлог градоначелника,
Градског већа или на предлог једне трећине одборника Скупштине у року који није краћи од 24
часа од пријема захтева.“
После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
„Захтев за сазивање седнице из става 2. овог члана мора да садржи разлоге који
оправдавају хитност сазивања, као и образложење последица које би наступиле њеним
несазивањем.
Минималан рок за сазивање седнице Скупштине из става 2. овог члана не односи се на
сазивање седнице Скупштине у условима проглашене ванредне ситуације.“
Досадашњи ст. 3-6. постају ст. 5- 8.
Члан 14.
После члана 81. додаје се члан 81а који гласи:
„Члан 81а
Седнице Скупштине су јавне.
Скупштина може одлучити да седница Скупштине не буде јавна из разлога безбедности
и других разлога утврђених Законом.
Одлука из става 2. овог члана доноси се већином од укупног броја одборника.
Јавност рада Скупштине се обезбеђује директним преносом преко интернета, директним
телевизијским преносом, као и омогућавањем представницима медија да присуствују седници.
Седницама Скупштине осим лица наведених у члану 84. овог пословника и
представника медија могу присуствовати и грађани.
Због ограниченог места у сали, молбу за присутвовање седници, грађани требају да
доставе Скупштини града најкасније два дана пре почетка седнице Скупштине.
О молби одлучује Комисија за кадровска и административна питања и радне односе.“
Члан 15.
Члану 94. додаје се став 2. који гласи:
„Када председник Скупштине није присутан на седници и због тога заменик председава
седницом а жели да учествује у расправи, седницом председава најстарији присутни одборник
Скупштине.“
Члан 16.
У члану 104. став 1., после алинеје 5. додаје се нова алинеја 6. која гласи:
“- ако не искључи гласачку јединицу приликом напуштања сале;“.
Досадашња алинеја 6. постаје алинеја 7.
Члан 17.
У члану 110. став 3., после речи: „буџета“ додају се запета и реч: „просторних“.

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Суботице“.
По ступању на снагу ове одлуке сачиниће се и утврдити пречишћени текст Пословника
Скупштине града Суботице.
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