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A helyhatósági választásokról szóló törvény 

14. szakaszának 9. bekezdése (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 129/07, 34/10 – AB határozat, 54/11 és 

12/20 száma)  

 Szabadka Város Választási Bizottsága, a 

2020. március 8-án 10:20 órakor megtartott 41. 

ülésén meghozta az alábbi  

 

HATÁROZATOT 

SZABADKA VÁROS VÁLASZTÁSI 

BIZOTTSÁGA BŐVÍTETT 

ÖSSZETÉTELÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 

 

I. 

Szabadka Város Választási Bizottsága bővített 

összetételének tagja és helyettese: 

 

1. Darko Komesarović, Szabadka, Mérges, 

Meggyfa utca 21., akit  az ALEKSANDAR 

VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT koalíció 

javasolt tagnak Szabadka Város Választási 

Bizottsága bővített összetételébe 

2. Jelena Zorić, Szabadka, Marija Vojnić 

Tošinica utca 3., akit az ALEKSANDAR 

VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT koalíció 

javasolt helyettes tagnak Szabadka Város 

Választási Bizottsága bővített összetételébe. 

 

II. 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 

 

I n d o k o l á s 

2020. március 6-án Szabadka Város Választási 

Bizottsága meghozta I-00-013-20/2020-1 számú 

határozatát a választási lista beterjesztőjének 

felhatalmazott tagja meghatározásához szükséges 

feltételek teljesítéséről Szabadka Város Választási 

Bizottságának bővített összetételébe az 

ALEKSANDAR VUČIĆ - a gyermekeinkért 

választási lista benyújtójára vonatkozóan.   

2020. március 7-én az ALEKSANDAR 

VUČIĆ - GYERMEKEINKÉRT KOALÍCIÓ Darko 

Komesarovićot javasolta tagnak, Jelena Zorićot pedig 

helyettes tagnak Szabadka Város Választási 

Bizottságának bővített összetételébe. 

Tekintettel arra, hogy minden előírt feltétel 

teljesült, Szabadka Város Választási Bizottsága a 

rendelkező résznek megfelelően határozott. 

 

Nenad Kozomora okl. jogász s. k. 

Szabadka Város Választási Bizottságának elnöke 
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Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Szabadka város 

VÁROSI TANÁCS 

Szám:III-50-11/2020 

Kelt:2020.03.09 

S z a b a d k a 

Szabadság tér 1. 

 

Szabadka város alapszabályának 58. 

szakasz 1. bekezdés 10. pontja (Szabadka Város 

Hivatalos Lapjának 27/19 száma - egységes 

szerkezetbe foglalt szöveg) és a Szabadka városban a 

gyógyszerészeti tevékenység pénzelésére, 

revitalizációjára, vezetésére és ellátására a koncesszió 

elemeit is tartalmazó köz- és magánegyüttműködés - 

melyben jelenleg a Szabadkai Gyógyszertárak végez 

gyógyszerészeti tevékenységet - megvalósításáról 

szóló határozat (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 

5/20 szám) alapján, 

a Szabadkai Városi Tanács a 2020.03.09-én  

megtartott 175. ülésén meghozta az alábbi 

 

HATÁROZATOT 

szakértői csapat kinevezéséről  

a Szabadka városban a gyógyszerészeti 

tevékenység pénzelésére, revitalizációjára, 

vezetésére és ellátására a koncesszió elemeit is 

tartalmazó köz- és magánegyüttműködés - 

melyben jelenleg a Szabadkai Gyógyszertárak 

végez gyógyszerészeti tevékenységet - eljárás 

előkészítésére és lefolytatására 

 

I. 

Megalakítja a szakértői csapatot a Szabadka 

városban a gyógyszerészeti tevékenység pénzelésére, 

revitalizációjára, vezetésére és ellátására a koncesszió 

elemeit is tartalmazó köz- és magánegyüttműködés - 

melyben jelenleg a Szabadkai Gyógyszertárak végez 

gyógyszerészeti tevékenységet - eljárás 

előkészítésére és lefolytatására (a továbbiakban: 

szakértői csapat), melynek tagjai: 

 

1. Jasmina Stevanović, koordinátor 

2. Jasmina Vukša, tag 

3. Marijana Vagić, tag 

4. Maja Toskić, tag. 

 

A szakértői csapat megalakítása és a jelen 

pont 1. bekezdésében megnevezett személyek 

kinevezése a jelen határozat meghozatalának napjától 

a köz- és magánegyüttműködési eljárás 

megvalósulásának befejeződéséig tart, amely eljárás 

a Szabadka városban a gyógyszerészeti tevékenység 

pénzelésére, revitalizációjára, vezetésére és ellátására 

a koncesszió elemeit is tartalmazó köz- és 

magánegyüttműködés (a továbbiakban: PPP eljárás) - 

melyben jelenleg a Szabadkai Gyógyszertárak végez 

gyógyszerészeti tevékenységet - megvalósításáról 

szóló határozattal (Szabadka Város Hivatalos Lapja, 

5/20 szám) kezdődött meg. 

 

II. 

A szakértői csapat feladatai: 

- javaslat kidolgozása a koncesszióról 

szóló dokumentum meghozatalára a köz- 

és magánegyüttműködésről és 

koncesszióról szóló törvény (az SZK 

Hivatalos Közlönye, 88/11, 15/16 és 

104/16 szám) alapján, (a továbbiakban 

PPP törvény), 

- szakmai segítségnyújtás a köztestületnek 

a szükséges elemzések elkészítésében, 

illetve a koncesszióba adás indokoltsági 

tanulmányhoz, a pályázati feltételek és a 

pályázati dokumentumok, az ajánlattevő 

értékelésének és az átvett ajánlatok 

szabályai és feltételei, valamint az ajánlat 

kiválasztásának követelményei 

előkészítésében és kidolgozásában,   

- a beérkezett ajánlatok áttekintése és 

értékelése,  

- a koncesszióba adásra legkedvezőbb 

ajánlat kiválasztására vagy a 

koncesszióba adás eljárásának 

megsemmisítésére vonatkozó határozat 

javaslat megállapítása és ezek 

megindokolása,  

- a PPP szerződés tervezet kidolgozása és 

a PPP Bizottságnak jóváhagyásra való 

megküldése a szerves részét képező 

mellékletekkel együtt, 

- a PPP szerződés tervezet megküldése a 

szerves részét képező mellékletekkel 

együtt a Szabadkai Városi Tanácsnak, 

hogy felterjesztésre kerüljön Szabadka 

Város Képviselő-testülete elé a végleges 

PPP szerződés tervezet jóbáhagyásáról 

szóló határozat meghozatala érdekében, 

- a koncesszióba adás eljárásának 

megvalósításával kapcsolatos egyéb 

szükséges feladatok elvégzése. 

A jelen pont 1. bekezdés 6. fordulatában 

említett határozat meghozatalát követően úgy kell 

tekinteni, hogy a PPP eljárás megvalósítása a 

szakértői csapat részéről lezárult a jelen határozat I. 

pontjának 2. bekezdése értelmében. 

 

III. 

A szakértői csapat a koncesszióról szóló 

dokumentum javaslat kidolgozásához szükséges 

szakmai segítség megkérésére jogosult Szabadka 

Város Közigazgatási Hivatalának illetékes 

titkárságaitól. 

A szakmai, adminisztrációs és műszaki 

teendőket a szakértői csapat részére Szabadka Város 

Közigazgatási Hivatalának társadalmi ügyekben 

illetékes titkársága látja el. 
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Anyagait a Szabadkai Városi Tanács és 

Szabadka Város Képviselő-testülete részére a 

szakértői csapat Szabadka Város Közigazgatási 

Hivatalának társadalmi ügyekben illetékes titkársága 

révén küldi meg. 

 

IV. 

A jelen határozat megjelenik Szabadka Város 

Hivatalos Lapjában. 

 

Bogdan Laban s.k. 

polgármester 
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Szabadka Város Hivatalos Lapja – Kiadó és nyomda: Szabadka Város Képviselő-testülete, Szabadság tér 1. 

Telefon: 626-872 sg@subotica.rs Példányszám: 200 db. Fő- és felelős szerkesztő: Ladóczki Gyula okl. jogász, 

Szabadka Város Képviselő-testületének titkára. Az előfizetési díj összege a 2020. évre 2596,00 dinár. 

Hirdetések ára a díjszabás szerint. Átutalási számla száma: 840-745141843-30 – Egyéb bevételek 69 236 

városi közigazgatási szervek hivatkozási számmal 97-es jogcímkóddal. 

 

 


