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ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

Програмска структура 

Програм 1: 1101 – Урбанизам и просторно планирање 

Корисник: Секретаријат за инвестиције и развој 

Опис корисника: Надлежности Секретаријата за инвестиције и развој утврђене су 

Одлуком о Градској управи (СЛ. Града Суботице 18/17-пречишћен текст и 30/17).  

Секретаријат за ивестиције и развој врши следеће послове: 

- стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, 

односно пројеката инвестиција значајних за Град,  

- пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,  

- предлагања приоритета инвестиција, као и одређивања пројектних задатака са 

носиоцима,  

- координирања послова имовинско-правне припреме, планске документације, 

пројектне документације са надлежним секретаријатима Градске управе и предузећима 

чији је оснивач Град,  

- координирања и спровођења послова на изради пројектне документације са 

субјектима овлашћеним за израду пројектне и друге документације за објекте 

нискоградње, хидроградње и високоградње,  

- успостављања базе података неопходне за спровођење инвестиција и 

инвестиционог маркетинга,  

- припрема тендерске документације за инвестиције и вршење стручног надзора 

над инвестицијама у којима је Град инвеститор,  

- врши стручне послове на усклађивању програма са развојним програмима 

комуналне инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града,  

- врши послове стручног инвеститорског надзора, обезбеђује услове за опремање 

јавног грађевинског земљишта односно обезбеђивање услова за изградњу објеката 

комуналне инфраструктуре и уређења јавних површина, чији је инвеститор Град,  

- врши стручне послове у вези реализација инвестиција које се финансирају из 

буџета Града, примања на основу задуживања и донација,  

- врши стручне послове у вези реализација инвестиционих пројеката који се 

финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са 

међународним финансијским институцијама, и по основу других прихода и примања 

утврђених законским прописима и Статутом Града, а односе се на јавне набавке: 

добара, услуга (израда техничке документације, вршење контроле техничке 

документације, вршење стручног надзора; вршење техничког прегледа; ИТ и ЕРП 

услуге; консултантске и друге услуге) и радова (изградња, доградња, реконструкција, 

адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град инвеститор),  

- обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских 

дозвола, пријава радова и употребних дозвола за објекте на којима је Град инвеститор,  

- прати реализацију уговорених послова са становишта обима, квалитета и 

динамике,  

- врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих 

инвестиционих програма,  

- обавља и друге неопходне послове у вези са припремом тендерске 

документације и реализацијом јавних набавки,  
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- обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања 

основних животних услова у случајевима елементарних непогода или техничко - 

технолошких несрећа чије последице угрожавају животе или здравље људи или 

животну средину, у складу са прописима којима се уређује заштита од таквих непогода 

(хитне интервенције), на објектима који су у надлежности Града, 

- извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског 

већа из области инвестиција,  

- извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду из 

области инвестиција,  

- стручне послове у вези са инвестицијама Града,  

- израђује нацрте финансијских планова у процедури припреме буџета Града по 

функцијама и корисницима буџета и прати законито и наменско коришћење средстава 

буџета за функције и кориснике буџета који су у надлежности Секретаријата,  

- реализацију финансијских планова по функцијама који су у надлежности 

Секретаријата,  

- обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих 

аката Скупштине града из надлежности Секретаријата,  

- припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, 

Градоначелник и Градско веће из области инвестиција,  

- обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник 

и Градско веће из надлежности Секретаријата и  

- обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине 

града и другим актима.  

 

Опис програма:Врши се наручивање и координација реализације израде планске 

документације за територију Града Суботице, спровођење урбанистичких и просторних 

планова где су обухваћени геодетски радови са израдом пројекта геодетског 

обележавања, елабората за спровођење катастарском операту и брисање објеката. 

Израдом планске документације жели се постићи већа покривеност града са планском 

документацијом, планско одређивање развоја локалне средине и квалитетније 

урбанистичко уређење града. Раде се пројекти у цуљу развоја заједнице, уређења 

грађевинског земљишта и побољшање комуникације путем повезивања локалне 

самоуправе.  

  
Циљ :   Просторни развој у складу са плановима 

Назив индикатора Јединица 
мере 

Базна 
година  

Циљана 
вредност 
2021. год. 

Циљана 
вредност 
2022. год. 

Циљана 
вредност 2023. 
год. 

Проценат 

покривености 

територије планском и 

урбанистичком 

документацијом 

% 75% 85% 90% 95% 

 

 

 

 

 



3 
 

Програмска активност 1101-0001:Просторно и урбанистичко планирање 

 

Одговорно лице:  Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих 

пројеката  

 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активностиврши се наручивање и 

координација реализације израде планске документације за територију Града Суботица 

у циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине. 

 

Циљ :   Број усвојених планова 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљана 

вредност 
2021. год. 

Циљана 

вредност 
2022. год. 

Циљана вредност 
2023. год. 

Број усвојених планова 

детаљне регулације у 

односу на предвиђени 

број планова 

ком 6 5 5 5 

 

 

Програмска активност 1101-0002: Спровођење урбанистичких и просторних 

планова 

 

Одговорно лице:  Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих 

пројеката  

 

Опис програмске активности: У оквиру ове  програмске активности врши се израда 

Пројеката геодетског обележавања,  израда Елабората за спровођење у катастру, 

брисање објеката, спроводе се услуге вештачења,  техничког пријема објеката и услуге 

преузимања поратака из Републичког геодетског завода у циљу спровођења елабората. 

Врши се реализација  израђене  планске документације за територију Града Суботице у 

циљу квалитетнијег урбанистичког уређења града и околине.  

 

Циљ: Реализација  урбанистичких  планова  

Назив индикатора Јединица 
мере 

Базна 
година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Број  реализованих 

урбанистичких  

планова 

ком 6 6 6 6 

 

 

 

Програмска активност 1101-0003: Управљање грађевинским земљиштем 
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Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинске послове 

Правни основ: Закон о планирању и изградњи, Закон о јавној својини, Уредба о 

допунама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 

погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 

прикупљања писмених понуда, Одлука о прибављању, отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта и претварању права закупа на грађевинском земљишту у право 

својине, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 

својини Града, Уговор о купопродаји Касарне "Коста Нађ" II-464-594/15 и Уговор о 

купопродаји Дома војске II-464-685/15 

Опис: У оквиру програмске активности предвиђена су средства за прибављање 

грађевинског земљишта планираног за јавне намене. На контима групе 423 предвиђена 

су средства за правно заступање, за објављивање тендера и огласа за отуђење 

грађевинског земљишта у поступцима јавног надметања и давање на коришћење 

површина јавне намене, услуге вештачења, као и услуге за пројекте (извештаје) 

изведеног стања у поступцима озакоњења. На контима групе 424 предвиђена су 

средства за геодетске услуге за потребе озакоњења објеката. На конту 485119 

предвиђена су средства за накнаду штете у поступку експропријације,а на конту 541112 

средства за набавку грађевинског земљишта ради привођења планираној намени, као и 

средства за плаћање преосталих месечних рата за куповину Дома војске и Касарне 

"Коста Нађ". 

Циљ 1: Прибављање грађевинског земљишта планираног за јавне намене (јавне 

површине) ради привођења истог планској намени 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број прибављених парцела број 15 15 15 15 

 

Циљ 2: Отуђење грађевинског земљишта ради привођења планској намени 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број отуђених парцела број 10 10 10 10 

 

 

Циљ 3: Прибављање имовине ради оспособљавања локација за пословно-комерцијалну 

садржину, као и за образовање, културу, социјалну заштиту и спорт 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број плаћених рата Број 

плаћених 
- 32 - - 
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рата 

 

 

 

ПРОГРАМ  2: 1102-Комунална делатност 

 

 

Корисник: Секретаријатзакомуналнуделатност, енергетику и саобраћај 

Одговорнолице: СекретарСекретаријатазакомуналнупослове, енергетику и саобраћај 

Опискорисника: Секретаријатзакомуналнепослове, енергетику и 

саобраћајвршиследећепослове: 

извршавазаконе и 

другепрописечијејеизвршавањеповереноГрадуизобластикомуналнихделатности, 

енергетике и саобраћаја; извршаваодлуке и другеактеСкупштинеграда, Градоначелника 

и Градскогвећаизобластикомуналнихделатности, енергетике и саобраћаја; решава у 

управномпоступку у првомстепену о правима и дужностималица у 

управнимстваримаизнадлежностиСекретаријата; -

обављапословеуправногнадзоранадизвршавањемпрописа и 

другихопштихакатаСкупштинеградаизнадлежностиСекретаријата; -

припреманацртепрописа и другихакатакоједоносиСкупштинаграда; Градоначелник и 

Градсковећеизобластикомуналнихделатности, енергетике и саобраћаја; -

израђујенацртефинансијскихпланова у процедуриприпремебуџетаГрадапофункцијама и 

корисницимабуџета и пратизаконито и наменскокоришћењесредставабуџетазафункције 

и корисникебуџетакојису у надлежностиСекретаријата; 

реализацијуфинансијскогпланапофункцијамакојесу у надлежностиСекретаријата; 

обављастручне и другепословекојеутврдиСкупштинаграда, Градоначелник и 

ГрадсковећеизнадлежностиСекретаријата и обавља и другепословеутврђенезаконом, 

Статутом, одлукамаСкупштинеграда и другимактима. 

У оквируСекретаријатасуорганизованеследећеСлужбе: Службазакомуналнепослове и 

Службазаенергетику и саобраћај. 

Описпрограма: 

Правниоснов :Закон о комуналнимделатностима, Одлука о 

обезбеђивањујавногосветљења, Одлука о одржавањујавнихзеленихповршина, Одлука о 

одржавањучистоће, Одлука о одвођењуатмосферскихвода, Одлука о 

делатностизоохигијене, Одлука о снабдевањуводом, Одлука о јавнојканализацији, 

Одлука о условимазадржање и заштитудомаћих и 

егзотичнихживотињанатериторијиГрадаСуботице и Одлука о комуналномреду. 

 У оквируовогпрограмаобављајусепослови набавке електричне енергије ради 

обезбеђивања јавног осветљења, одржавањајавнихзеленихповршина, 

пословиодржавањачистоћенаповршинамајавненамене (којиобухватају и чишћење и 
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одржавањечесми и фонтана, сливника, чишћење и 

одржавањеотворенихканалаиодржавањедечијихигралишта), као и 

делатностзоохигијене. Пореднаведеног, реализујусе и 

пројектикојимаседоприносиунапређењукомуналнихделатностипроизводње и 

дистрибуцијечистеводе и одвођењаи  прерадеотпаднихвода,  и др. 

Циљједасеобезбедиштовећапокривеносттериторијенаведенимкомуналнимделатностима 

и адекватанквалитеткомуналнихуслуга. 

Циљ: 

Повећањепокривеноститериторијекомуналнимделатностимаодржавањајавнихзеленихп

овршина, одржавањачистоће  изоохигијене 

Називиндикатора Јединицамере Базнагодина 
Циљанавредност 

2021. год 

Циљанавредност 

2022. год. 

Циљанавредност 

2023. год. 

Број м2 

јавнихзеленихповршинанакојимасеуређује и 

одржавазеленило 

м2 2.100.000 м2 2.532.143 м2 2.532.143 м2 2.532.143 м2 

Број м2 

површинајавненамененакојимасеодржавачистоћа 
м2 860.000 м2 860.000 м2 880.000 м2 880.000 м2 

Број м2 територијепокривенеуслугомзоохигијене 
м2 16.650.000м2 21.610.000м2 21.000.000м2 21.000.000м2 

 

Програмска активност 1102-0001: Управљање /одржавање јавним осветљењем 

 

Одговорнолице:  СекретарСекретаријатазаинвестиције и развој 

Описпрограмскеактивности:  У 

овојпрограмскојактивностивршесеактивностинаизградњи и 

одржавањујавногосветљењанатериторијиГрадаСуботице. 

ЦиљјеповећањатериторијеГрадакојајеобухваћенајавномрасветом. 

НатериторијиГрадакојајеобухваћенајавномрасветомимаоко 27.000 светиљки. 

Досадајесаенергетскиефикаснимизворомсветлости (ЛЕД светиљке) замењено 540 

светиљки и тендецијаједасесвакегодинезаменипо 270 

светиљкисаенергетскиефикаснимизворомсветлости (ЛЕД светиљке) дабинакрају 2021. 

годинебилозамењено 1350 светиљки.   

Циљ :Адекватноуправљањејавнимосветљењем 

Називиндикатора 

Једини
цамере 

Базнаг

одина 

Циљанав

редност 

2021. 

год. 

Циљанав

редност 

2022. 

год. 

Циљанав

редност 

2023. 

год. 
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Повећањетериторијеобухваћенејавн
омрасветом 

% 96% 100% 100% 100% 

Бројзамењенихсветиљкисаенергетс
киефикаснимизворомсветлости 
(ЛЕД светиљке) 

ком 270 270 270 270 

 

Програмскаактивност 1101-0002: Одржавањејавнихзеленихповршина 

 

Одговорнолице: СекретарСекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саoбраћај 

Описпрограмскеактивности: 

 У оквируовепрограмскеактивностиспроводесепослови у 

циљуреализацијеодржавањајавнихзеленихповршинанатериторијиГрада. 

У складусаОдлуком о одржавањујавнихзеленихповршина, 

комуналнаделатностодржавањајавнихзеленихповршина je уређење, текуће и 

инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних површина 

и приобаља као и других јавних зелених површина.. 

Уређење јавних зелених површина обухвата планирање и подизање:  

- травних површина,  

- леја од ружа, перена или сезонског цвећа, 

- биљних материјала у жардињерама, 

- разних садница (жбуњева, живе ограде и сл.) 

- садница дрвећа. 

Текуће одржавање јавних зелених површина обухвата:  

- континуирано одржавање истих током целе године,  

- одржавање висине траве од 3-5 цм уз редовно наводњавање и прихрањивање, 

- формирање леја од ружа, перена или сезонског цвећа, уз смену сезонског цвећа, 

- прихрањивање, заливање и испуњавање предвиђеним биљним материјалом, 

замена оштећеног или осушеног материјала у жардињерама,  

- вишекратно орезивање живе ограде и пузавица, у складу са естетским и 

функционалним захтевима околине,  

- нега дрворедних садница, у улици, алеји, парку или на другој јавној зеленој 

површини,  

- друге неопходне радње ради заштите дрвећа, у складу са овом одлуком. 

Инвестиционо одржавање, реконструкција и санација јавних зелених површина 

обухвата, у смислу ове одлуке, обнову и реконструкцију постојећих јавних зелених 

површина. 

 

ОдржавањејавнихзеленихповршинанатериторијиГрадаобављаЈавнокомуналнопр

едузеће "Чистоћа и зеленило" Суботицаосим:  

- наповршинамајавненаменекојесеналазеназаштићеномподручју, као и 

јавнихзеленихповршинадужобалаПалићког, Крвавог и Лудашкогјезера, 

гдетеделатностиобављаЈавнопредузеће "Палић-Лудаш" Палић 
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- наподручјунасељенихместа: Чантавир, Вишњевац, Душаново, НовиЖедник и 

СтариЖедник, гдетеделатностиобављавршилацделатности, комесе, у складусазаконом 

о јавнимнабавкама, обављањеовихпословаповери 

НаведенакомуналнаделатноствршисепремагодишњемПрограмуодржавањајавних

зеленихповршина. Програмнарочитосадржи: 

локацијенаподручјуГраданакојимаовлашћенопредузеће и 

Управљачобављајукомуналнуделатност, 

односноспецификацијујавнихзеленихповршинакојесепредвиђајузауређење, текуће и 

инвестиционоодржавање и санацију, врсту и обимрадоваполокацијама, 

локацијузаодлагање и 

депоновањеотпадакојинастајеобављањемовекомуналнеделатности ("зеленоготпада"), 

интензитет, временскипериодобављањарадоваповрстирадова, 

висинусредставапотребнихзареализацијуПрограмаповрстирадова.  

Циљ: Адекватанквалитетпруженихуслугауређења и одржавањајавнихзеленихповршина 

Називиндикатора 
Јединиц

амере 

Базнаго

дина 

Циљанавр

едност 

2021. год. 

Циљанавр

едност 

2022. год. 

Циљанавр

едност 

2023. год. 

Динамикауређењајавнихзе

ленихповршина дан/год. 

365 

дана/го

д. 

365 

дана./год. 

365 

дана./год 

365 

дана/год. 

 

Средствазаовенаменесупланирананаосновуутврђених и 

пројектованихценазанаведенеуслуге и планираногобима и интензитетауслуга. 

Штосетичецена, онесуутврђенеодстраневршилацаделатности, ЈКП „Чистоћа и 

зеленило“ и ЈП „Палић-Лудаш“, 

начијеценовникесагласностдајеГрадсковећеГрадаСуботице, а  

ценазауслугенатериторијинасељенихместаЧантавир, БачкоДушаново, Вишњевац, 

Стари и НовиЖедниксеутврђује у поступкујавненабавке. Обим и 

интензитетуслугајепланираннаприближноистомнивоу у односунапретходнугодину.  

 Средствасупланирананаосновупостојећихценовника, 

досадашњихповршинапредвиђенихзаодржавање и активностидефинисанихпрограмом, 

као и посебнихзахтевамеснихзаједницазаодржавањемдодатнихповршина. 

 

 

 

Програмскаактивност 1102-0003: Одржавањечистоћенаповршинамајавненамене 
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Одговорнолице: СекретарСекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саoбраћај 

 У 

оквируовепрограмскеактивностиспроводесепословинаодржавањучистоћенаповршинам

ајавненамене, одржавањуфонтана и јавнихчесми, чишћење и одржавањесливника, 

чишћење и одржавањеотворенихканалаиодржавањедечијихигралишта. 

 У складусаОдлуком о одржавањучистоће, 

одржавањечистоћенаповршинамајавненаменејечишћење и прањеасфалтираних, 

бетонских, поплочаних и другихповршинајавненамене, прикупљање и 

одвожењекомуналноготпадасатихповршина, одржавање и 

пражњењепосудазаотпаткенаповршинамајавненамене и сл.  

ОдржавањечистоћенаповршинамајавненамененатериторијиГрадаобављаЈавноко

муналнопредузеће "Чистоћа и зеленило" Суботицаосим:  

- наповршинамајавненаменекојесеналазеназаштићеномподручју, као и 

јавнихзеленихповршинадужобалаПалићког, Крвавог и Лудашкогјезера, 

гдетеделатностиобављаЈавнопредузеће "Палић-Лудаш" Палић 

- наподручјунасељенихместа: Чантавир, Вишњевац, Душаново, НовиЖедник и 

СтариЖедник, гдетеделатностиобављавршилацделатности, комесе, у складусазаконом 

о јавнимнабавкама, обављањеовихпословаповери 

НаведенакомуналнаделатноствршисепремагодишњемПрограмуодржавањачисто

ћенаповршинамајавненаменекојинарочитосадржи: 

површинејавненаменепредвиђенезаодржавањечистоће (чишћење и прање), време и 

начинодржавањачистоће, податке о посудамазаотпатке и динамикуњиховогпражњења и 

висинусредставапотребнихзањеговуреализацију.  

 Средствазанаведеносупланирананаосновупостојећихценовника, 

досадашихповршина и активностидефинисанихпрограмом, као и 

посебнихзахтевамеснихзаједницазаодржавањемдодатнихповршина. 

 Одржавањејавнихчесмије у складусаОдлуком о одржавањучистоће у 

надлежности ЈКП „Водовод и канализација“.  

Натериторијиградајезаодржавањепредвиђено 20 јавнихчесми и 9 тзв. 

„Викторијачесми“. Пододржавањемсеподразумевачишћење, дезинфекција, бојење, 

разнирадовинапоправкама, демонтажаоштећених и уградњановихделова и сл. 

Поредодржавања у оквируовеактивностипланирајусесредствазатрошковеводе и 

заиспитивањеквалитетаводенајавнимчесмама. 

Средствасупланирананаосновуутврђенихценазанаведенеуслуге, бројачесми и 

фонтанакојесеодржавају и обима и интензитетауслуга. 

Вршисе и анализаисправностиводенајавнимчесмама, а средствасупланирана у 

складусаценовникомЗаводазајавноздрављеСуботица, и складусабројемјавнихчесми и 

предвиђениминтензитетомвршењаанализа.  
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У оквируовепрограмскеактивностипланирајусесредства и 

заплаћањеутрошкаводенајавнимповршинама (чесме, фонтане, хидранти и др.). 

Средствасупланирана у складусаценовником ЈКП „Водовод и канализација“, 

очекиваномпотрошњомводе и бројемјавнихчесми, фонтана и 

хидранатазакојесеплаћаценазаутрошенуводу. У 2021. години се очекује повећање 

потрошње воде, с обзиром да ће нова фонтана, која је пуштена у рад у августу 2020. 

године бити у функцији целе сезоне. 

 Одржавањефонтана и 

другихјавнихводенихповршинасеодносинауслугуодржавања: Плавефонтане, нове 

фонтане на месту старе Зелене фонтане,ФонтанеГабрићЋуприја, 

ФонтаненаПлатоуЗоранаЂинђића, Језера у Дудовојшуми, Олимпијскечесме, 

ЗаливногсистеманаТргужртавафашизма, као и двазаливнасистема, наТргуСлободе и 

наТргуРепублике, чијејепостављањезавршенокрајем 2018. године. 

Одржавањеподразумевачишћење, основнисервис, разнерадовенапоправкамаопреме. 

Услугуодржавањафонтана и другихјавнихводенихповршинаврши ЈКП „Водовод и 

канализацијаСуботица у складусаОдлуком о одржавањучистоће. 

Средствасупланирананаосновуценазанаведенеуслуге, 

бројафонтанакојесеодржавају и планираногобима и интензитетауслуга, 

полазећиодсредстава у 2020. год. и чињенице да је стављањем у функцију нове фонтане 

на тргу Слободе повећан број фонтана предвиђених за одржавање, а самим тим и 

трошкови њиховог одржавања. 

Текућепоправке и одржавањеосталихобјеката и 

опремеодзначајазанесметанофункционисањефонтана и чесмисеодносинарадове  

ипоправкеелектроинсталације у шахту и декоративномосветљењу, као и 

другесклоповенеопходнезарадфонтана и чесми, а којенеспадају у 

основнотекућеодржавањекојеобавља ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица. 

СредствабисереализовалапутемнабавкенакојесеЗаконнеодносикојубиспровеоСекретари

јат. Средствасупланирананаосновупроценевредностимогућихкварова у 

токуједнегодине. 

Зазимљавање и одзимљавањефонтанаобухватауслугузаПлавуфонтану, нову 

фонтану на месту старе Зелене фонтане,ПлатодрЗоранаЂинђића, Габрићћуприју и 

Олимпијскучесму. Услугузазимљавања и одзимљавањафонтанаврши ЈКП „Водовод и 

канализацијаСуботица, у складусаОдлуком о 

одржавањучистоће.Услугаизмеђуосталогподразумевамонтажу и 

демонтажусвихелеменатаконструкцијезаштите, преглед и поправкуопреме, 

детаљночишћење и прање, испуштање и пуњењеводом и сл. 

Средствасупланирананаосновуценазанаведенеуслуге, 

бројафонтанакојесеодржавају и планираногобима и интензитетауслуга, 

полазећиодсредстава у 2019. год. 
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и чињенице да је стављањем у функцију нове фонтане на тргу Слободе повећан број 

фонтана предвиђених за одржавање, а самим тим и трошкови њиховог одржавања. 

Комуналнаделатностодвођењаатмосферскихводаподразумеваодржавање и 

управљање, сакупљање и одвођењеатмосферских и 

површинскихводасаповршинајавненаменесистемомотворенихканала и сливника.  

Отворениканалисуканаликојислужезаприкупљање, 

одвођењеилиупијањеатмосферских и површинскихводасаповршинајавненамене.  

Уколикосеотворениканалиналазепоредпутаоваделатностсеорганизујепутем 

„Јавногпредузећазауправљањепутевима, урбанистичкопланирање и становање“, а 

уколикосеотворениканалиналазенаосталимјавнимповршинама, 

обављањеоведелатностисевршипутемЈавногкомуналногпредузећа "Водовод и 

канализација" Суботица. 

Средствазачишћење и 

одржавањеотворенихканалапоредпутевасупланирананаосновуреалнихпотреба и 

евидентиранихситуацијанатерену, гдесу у 

протеклихнеколикогодиназабележенивеликипроблемиприликомобимнијихпадавинаусл

еднедовољногбројаотворенихканалапоредпутева у функцији. 

Обимпотребнихрадованачишћењупостојећих и ископуновихканала у 2020. 

годиниизносиоко 40 км. 

У складусаОдлуком о одвођењуатмосферскихвода, 

дефинисанисуотворениканаликојечисти и одржава ЈКП "Водовод и канализација" 

Суботица. Средствазањиховочишћење и одржавањесупланирана у 

складусањиховимбројем, дужином, ширином и дубином, као и 

процењенимтрошковимазаовуврстууслуга. 

У складусаОдлуком о одвођењуатмосферскихвода, чишћење и 

одржавањесливника у 2019. годиније у 

надлежности„Јавногпредузећазауправљањепутевима, урбанистичкопланирање и 

становање“.Чишћење и одржавањесливника„Јавнопредузећезауправљањепутевима, 

урбанистичкопланирање и становање“ 

организујепутемспровођењапоступкајавненабавкезапредметнууслугу. У улицама на 

територији Града Суботице у којима постоји изграђена канализациона мрежа 

постављени су сливници за одвођење атмосферских вода. Укупно има око 2.600 

сливника. Услед појаве нечистоћа на коловозу често долази до зачепљења сливника 

чиме се спречава адекватно одвођење атмосферских вода. Редовним чишћењем 

сливника и у 2021. години створиће се  услови за несметано одвођење атмосферских 

вода са саобраћајница. 

Од 1.1.2019. године, у складусаОдлуком о комуналномреду, 

пословиодржавањадечијихигралиштаорганизујусепрекоСекретаријатазакомуналнепосл

ове, енергетику и саобраћај. Вршилацделатностисеодређује у поступкујавненабавке. 
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Поредтекућегодржавањадечијихигралишта, потребноје и 

извршитиусклађивањепостојећихигралишта у складусазахтевимаизчлана 11. и 12. 

Правилника о безбедностидечјихигралишта („Службенигласник РС, бр. 

41/19),накончегабиоваигралиштадобиласертификат о усаглашеностисастандардима и 

Правилником. 

ОбавезалокалнесамоуправеједасвадечијаигралиштанатериторијиГрадаСуботицеусаглас

есаовимправилником. У 2021. 

годинисупланиранасредствазаусаглашавање2игралиштасанаведенимправилником. 

Циљ: Максималнамогућапокривеностнасеља и 

територијеуслугамаодржавањачистоћејавнихповршина 

Називиндикатора 
Једини

цамере 

Базнаг

одина 

Циљанав

редност 

2021. 

год. 

Циљанав

редност 

2022. 

год. 

Циљанав

редност 

2023. 

год. 

Степенпокривеноститериторијеусл

угамаодржавањачистоћејавно-

прометнихповршина 

(бројулицакојесечисте у 

односунаукупанбр. улица) 

бројул

ица 

160/15

58 
160/1558 160/1558 160/1558 

 

Програмскаактивност 1102-0004: Зоохигијена 

Одговорнолице: СекретарСекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саoбраћај 

 У оквируовепрограмскеактивностиспроводесеследећипослови: 

- хватање, збрињавање, ветеринарсканега и смештајнапуштених и 

изгубљенихживотиња (паса и мачака) у прихватилиштазаживотиње, 

- 

нешкодљивоуклањањелешеваживотињасаповршинајавненаменедообјекатазасакупљање

, прерадуилиуништавањеотпадаживотињскогпорекла, 

- спровођењемераконтроле и смањењапопулацијештетнихмикроорганизама, глодара и 

инсекатаспровођењеммерадезинфекције, дезинсекције и 

дератизацијенаповршинамајавненамене. 

Делатностхватања, збрињавања, ветеринарскенеге и смештајанапуштених и 

изгубљенихживотиња (паса и мачака) у прихватилиштузаживотиње у складусаОдлуком 

о делатностизоохигијенеобавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. 

Средствасупланирана у 

складусаценовникомнакојисагласностдајеГрадсковећеГрадаСуботице, 

капацитетомприхватилишта и процењенимобимомуслугахватања, збрињавања, 
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ветеринарскенеге и смештајанапуштених и изгубљенихживотиња (паса и мачака) за 

2020. годину. У претходномпериодујезавршенаПрва и 

ДругафазареконструкцијеПрихватилиштакојејеиспунилозаконскеуслове и уписаноје у 

Регистаробјекатазадржањеживотиња. 

 Делатностнешкодљивогуклањањалешеваживотињасаповршинајавненаменедообј

екатазасакупљање, прерадуилиуништавањеотпадаживотињскогпорекла у 

складусаОдлуком о делатностизоохигијенеобавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ 

Суботица.СредствасупланиранаускладусаЦеновникомнакојисагласностдајеГрадсковеће 

и процењенимобимомуслугаза 2020. годину. 

 У складусаЗаконом о заштитистановништваодзаразнихболести, 

мерезазаштитустановништваодзаразнихболестипредстављајускупсвихактивностикојепл

анирају, организују и спроводеизмеђуосталихи  јединицелокалнесамоуправе у 

циљузаштитестановништваодзаразнихболести. 

Заштитастановништваодзаразнихболестивршисеспровођењемопштих, посебних, 

ванредних и другихмера у складусазаконом.  

Спровођењепревентивнедезинфекције, дезинсекције и дератизације у 

насељенимместима, најавнимповршинамајеједнаодопштихмеразаштитестановништва. 

Спровођењеопштихмеразазаштитустановништваодзаразнихболести и 

обезбеђивањесредставазањиховоспровођењеорганизују и спроводе и 

органијединицалокалнесамоуправе.  

Заобављањепословадезинфекције, дезинсекције и 

дератизацијенаповршинамајавненаменемогудаспроводеправналицакојаиспуњавајупроп

исанеуслове, а заизборвршиоцауслугесеспроводипоступакјавненабавкеза избор јавног 

приватно партнера (Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 5. 

новембра 2020. године донела Одлуку о обављању комуналне делатности зоохигијене и 

Одлуку о покретању поступка за реализацију пројекта јавно-привтног партнерства у 

циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијне – спровођење мера 

дезинфекције, дезинсекције и дератизација на јавним површинама Града Суботице) 

 Пословидезинфекцијеподразумевајувршењедезинфекцијенаповршинамајавнена

менетј. услугудезинфекцијејавнихповршинанатериторијиГрада у складусапотребама, 

позахтевимаграђана и налозимаинспекције. 

Пословидератизацијеподразумевајувршењеуслугесистематскедератизације, а 

обухватајуследеће: 

- Третмандератизације у објектимаколективног и 

индивидуалногстановањакојимсупокривенасвадомаћинстванатериторијиГрада 

- ТретмандератизацијенаДепонији – Александровачкабара 

- ТретмандератизацијенаСточнимгробљима-јамама 

- Третмандератизације у јавнојканализацији и 

- Уклањањезаосталихмамака у објектимаколективногстановања 
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Пословидезинсекцијеподразумевајусузбијањекрпеља и 

сузбијањекомарацанатериторијиГрада. 

 Услугесузбијањакрпеља, праћењабројности и 

проценеризикапоздрављестановништа,  сеод 2019. 

годиневршенајавнимповршинамасанајвећомфреквенцијомљуди (паркови, 

дечијаигралишта, спортскитерени и сл.) нацелојтериторијиГрадаСуботице. 

Наведенеуслугевршеседвапутагодишње, и то у пролеће, крајемаприла, и у каснолето, 

крајемавгуста, односно у септембру. 

 Услугасузбијањакомарацаподразумеваследеће: 

- Адултициднетретманеизваздухамикронером 

- Адултициднетретманесаземље УЛВ генераторима 

- Ларвициднебиолошкетретманесаземље 

- Ларвициднебиолошкетретманесаземље 

- Ларвициднебиолошкетаблетезадомаћинства 

Давалацуслугеје у обавези и даизврши : 

- Обавештавањеграђана о спровођењутретмана 

- Мониторинг – утврђивањебројностикомараца 

- Расподелубиолошкихтаблетапомеснимзаједницама 

 

Услуге хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и 

изгубљених животиња (паса и мачака) 

У односуна 2020. годину, средства се планирају на истом нивоу.Собзиромје у 2019. 

годиниостваренпункапацитетприхватилиштатокомцелегодине, 

поредизносанеопходногзазбрињавање, ветеринарскунегу, смештај и 

исхранунапуштенихпасакојисеналазе у азилу, потребнасу и 

средствазареализацијуПрограмаконтроле и смањењанапуштенихпаса и 

мачаканатериторијиГрадаСуботице. Наведенемере, обухватајустерилизацију, 

трошковезбрињавања и опоравка у трајањуод 30 дана, третманпротивпаразита и 

слично, а реалнемогућностипредузећасудамесечнообухватиоко 30 паса, чимебисе у 

току 2021. годинеовиммерамаобухватилооко 350 јединки.Такође, као и у 2020. години, 

планиранојеспровођењејавногконкурсазаудружењаживотиња у 

циљуквалитетнијереализацијеПрограмаконтроле и смањењанапуштенихпаса и 

мачаканатериторијиГрадаСуботице у сарадњиса ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. 

Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површинаобухвата како 

уклањање ситних животиња (пси, мачке, живина и сл.), тако и уклањање крупних  

животиња (папкари, копитари и сл.) са јавних површина, Средства за ове намене се 

планирају на истом нивоу као и у 2020. години, на основу реализације из претходне 

године, броја уклоњених лешева и ценовника услуга (сагласност на ценовник 

зоохигијене који доноси Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“  даје Градско веће). 

Средствазатретманкомараца ,крпеља и 

дератизацијусепланирајунаприближноистомнивоукао и у 2019. и 2020.години. 
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Циљ: Унапређењезаштитеодзаразних и другихболестикојепреносеживотиње 

Називиндикатора 
Јединица

мере 

Базнаго

дина 

Циљанавре

дност 

2021. год. 

Циљанавре

дност 

2022. год. 

Циљанавре

дност 

2023. год. 

Висинанакнадештетезаује

депаса и мачакалуталица 

динар 

 

8.000.00

0 

динара 

 

 

6.500.000 

динара 

 

 

6.000.000 

динара 

 

 

 

6.000.000 

динара 

 

 

Третиранеповршинезасузб

ијањеглодара и инсеката ha 
25.063 

ha 
21.000 ha 21.000 hа 21.000 hа 

 

Пројекат 1102-5005:Комунално опремање парцеле за потребе изградње социјалних 

станова-ЈУП 

 

Одговорно лице:  Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих 

пројеката 

 

Опис пројекта:  Град Суботица има обавезу да опреми простор са инфраструктуром и 

на тај начин омогући изградњу станова. Планира се да се изгради 44 стана за социјално 

угрожено становништво. 

 

Циљ :  Опремљеност инфраструктуром-израђени станови за материјално угрожено 

становништво 

 
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Степен завршености  
комуналног опремања 

%  
50% 

 
100% 

 
- 

 
- 

 

 

Пројекат 1102-4011: Израда планова из комуналне oбласти 

 
Одговорнолице: СекретарСекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саобраћај 

Циљ: Обезбеђивањепланскедокументацијезапостављање и изградњукомуналне и 

урбанеопременатериторијиГрада 
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Називиндика

тора 

Јединицам

ере 

Базнагод

ина 

Циљанавредност

2021. год. 

Циљанавред

ност 2022. 

год. 

Циљанавред

ност 2023. 

год. 

Израђенипла

нови 
 

 

не 

 

да да да 

 

Опис пројекта:Овим пројектом обезбедили би се неопходни услови за постављање и 

изградњу комуналне опреме у складу са потребама корисника. Планови дефинишу број, 

локације, услове постављања, обавезне елементе и друге неопходне податке у складу са 

којима се набавља, поставља и монтира комунална опрема. Средства су потребна за 

трошкове израде планова из комуналне области мањег обима за којима се у току године 

укаже потреба, првенствено за План дечјих игралишта на територији Града 

Суботицечија је израда уговорена до краја 2020. године, те је неопходно планирати 

средства за овај пројекат и у 2021. години.  

Пројекат 1102-5019: Канализациона мрежа у Харамбашићевој улици 

Одговорно лице: Директор ЈКП ,,Водовод и канализација“ 

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу изградња 

канализационе мреже становницима Харамбашићеве улице. Средства за изградњу 

канализационе мреже обезбеђена су делом од Покрајинског секретаријата за 

пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

Циљ: Изградња канализационе мреже у циљу побољшања услова живота 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност 

2021 

Циљана 

вредност  

2022 

Циљана вредност  

2023 

Степен завршености 

изградње 

канализационе мреже 

% 90% 100% - - 

 

 

Програм 3: 1501 – Локално економски развој  

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам 

 

Опис програма: Програмом се финансира креирање предуслова за одрживо и 

иновативно пословање, путем подршке регионалне развојне агенције и Пословног 

инкубатора Суботица, обезбеђују се средства са суфинансирање пројеката виших нивоа 

власти као и међународних пројеката, спроводе се мере активне политике 
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запошљавања, промовише се град и привредне активности града путем сајмова, као и 

учествовањем на сајмовима, подржава се унапређење предузетништва, те пројекти 

којима се доприноси креирању предуслова за успешно и одрживо предузетништво. Циљ 

програма је обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног 

амбијента за привлачење инвестиција. 

 

Циљ: Повећање  запослености на територији града/општине 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Број евидентираних 

незапослених лица на НСЗ 
Број 5200 5200 5000 5000 

 

Циљ: Oтварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине 

у оквиру БИС-а 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Број отворених/број затворених 

предузећау БИС-у 
Број 3/0 3/0 4/0 4/0 

 

 

Програмска активност 1501-0001: Унапређење привредног и инвестиционог 

амбијента 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се 

расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање 

стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног оквира, путем 

промовисања Града Суботице, припрему пројеката како на локалном, тако и на 

регионалном, националном и међународном нивоу. Унапређује се сарадња са 

донаторским организацијама на билатералној и мултилатералној основи путем сарадње 

са међународним организацијама. Такође програмска активност омогућује стварање 

инфраструктурних предуслова за подстицање запошљавања, олакшани приступ новим 

технологијама и капитална улагања.  

Циљ: Успостављање функционалне  пословне инфраструктуре 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Број корисника технолошких 

паркова, бизнис инкубатора и 

слично 

Број 12 12 12 12 

Степен искоришћености 

земљишта/простора у 
% 100% 100% 100% 100% 
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индустријским зонама 

 

 

Корисник: Секретаријат за имовинско-правне  послове 

 

Одговорно лице: Секретар секретаријата за имовинско-правне послове 

 

Правни основ: Закон о јавној својини, Закон остановању и одржавању зграда, Уредба о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда, Одлука о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у 

својини Града, Одлука о давању у закуп пословних простора Града Суботице, Уредба о 

условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 

закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 

понуда 

Опис: У оквиру програмске активности су превиђена средства за функционисање и 

одржавање станова и пословних простора Града Суботице. У оквиру конта групе 421 

предвиђена су средства за комуналне и енергетске услуге пословних и стамбених 

простора Града Суботице (електрична енергија, водовод и канализација, чистоћа, 

грејање и сл.). На конту групе 422 предвиђена су средства за трошкове превоза и 

селидби. У оквиру групе конта 423 предвиђена су средства за објављивање тендера и  

огласа за давање у закуп станова и пословних простора, услуге вештака и Републичког 

геодетског завода, као и трошкови обезбеђења. У оквиру групе конта 424 предвиђена су 

средства за етажирање. У оквиру групе конта 425 предвиђена су средства из којих се 

врши поврат инвестиционих улагања која изврше закупци (425119), као и средства за 

текуће поправке и одржавање из надлежности Службе за одржавање објеката (425191). 

На конту 425191 предвиђена су и средства за трошкове по основу рачуна достављених 

од стране стамбених заједница, за случајеве у којима су оне у складу са новим 

прописима формиране, а пословни простори нису издати у закуп. Конто 511451 

предвиђа средства за плаћање рата по основу Споразума о измирењу дуга са Заводом за 

јавно здравље Суботица. На конту 511451 предвиђена су средства за израду пројектне 

документације. 

Циљ 1: Функционалност и комунална опремљеност пословног и стамбеног простора 

ради што ефикаснијег издавања у закуп 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Степен опремљености 

пословног простора и 

станова у смислу 

комуналне 

инфраструктруе 

% 100 100 100 100 
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Програмска активност 1501- 0002 : Мере активне политике запошљавања 

 

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, лер и туризам 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица,  Закон о 

буџетском систему, Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености.  

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за 

несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање стимулативног оквира 

за пословање и адекватног привредног оквира, путем  реализације активности и 

имлементације Локалног акционог плана запошљавања. Локални акциони план 

запошњавања је инструмент спровођења активне политике запошљавања који је 

усаглашен са националним и покрајинским акционим планом запошљавања.  

Циљ 1: Успостављање механизама за финансијску подршку запошљавању 

Назив индикатора  

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

у 2022. 

год. 

Циљана 

вредност 

у 2023. 

год. 

Број  новозапослених  уз  

 помоћ  успостављених   механизама  

 за  финансијску  подршку  за    

запошљавање 

број 0 80 80 80 

Број  новозапослених  жена 

уз  помоћ   успостављених  

механизама  за  финансијску 

 подршку  за  запошљава 

број 0 40 40 40 

 

Програмска активност 1501- 0003:  Подстицаји за развој предузетништва 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности извршавају се 

расходи и издаци за несметано спровођење активности усмерених на обезбеђивање 

стимулативног оквира за пословање и јачање конкурентности МСПП сектора путем 

подршке рада РРА Панонрег, кроз чланарину. РРА Панонрег пружа стручне консалтинг 

и менторинг услуге МСПП сектору. Такође, кроз предметну програмску активност се 

финансира рад Пословног инкубатора у Суботици и спроводе се активности са циљем 

подршке старим занатлијама, као и финансирање сајма привреде. 

Циљ: Успостављање механизама за финансијску подршку производним предузећима и 

предузетницима/предузетницима који послују на територији града/општине за развој 

нових производа и проширење производње 

 Јединица Базна Циљана Циљана Циљана 
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Показатељи учинка/индикатор мере година 

 

вредносту 

2021. год. 

вредност

у 

2022.год. 

вредносту 

2023.год. 

Број новозапослених жена уз 

помоћ успостављеног механизма 

за обуку радне снаге за познатог 

послодавца и за специфичне 

производне процесе  

Број лица 15 15 15 15 

Број реализованих 

професионалних радних пракси 

за женско предузетништво уз 

финансијску подршку 

града/општине 

Број лица 15 15 15 15 

 

Програм 4: 1502 – Развојтуризма 

Корисник: Секретаријатзакомуналије, енергетику и саобраћај, Секретаријатзапривреду, 

локалниекономскиразвој и туризам 

Одговорналица: ЧланГрадскогвећазадужензатуризам и директор ДОО „ПаркПалић“ 

Палић 

Описпрограма:Унапређењетуристичкепонудеградасереализујепутемактивностиу

прављањаразвојемтуризма и промоцијомтуристичкепонуде. 

Наведенеактивностисереализујупутем ДОО „ПаркПалић“ 

Палићкојесефинансирајуодстранесвихоснивача. Оснивачипредузећасауделомод 33,33 

%  су: РепубликаСрбија, АутономнапокрајинаВојводина и ГрадСуботица. 

Одлуком о 

утврђивањуграницапросторногобухватајеутврђенодасеДруштвусаограниченомодговорн

ошћузауправљањетуристичкимпростором „ПаркПалић” 

Палићповеравајуделатностиодопштегинтереса у 

циљуреализацијеМастерпланаПалићсудефинисанеповерененадлежностипредузећу, и 

то: 

- управљањеграђевинскимземљиштем у 

државнојсвојинисаправомкоришћењаградаСуботицеили у својиниГрадаСуботице, 

којесеналази у зонинадлежностиДруштва 

- изградња и одржавањекомуналнихдобара у зонинадлежностиДруштва 

- одржавањепословнихобјеката и простораГрада у зонинадлежностиДруштва 

- пословинаеколошкојсанацији и ремедијацијијезераПалић и Крвавогјезера 

- пословиизградњетуристичкедестинацијевисокекатегорије у 

складусаусвојенимМастерпланом и 
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- пружањеопштих, специјализованихуслуга и другихуслугакорисницима у 

зонинадлежности. 

Одлуком о проглашењутуристичкогпростора „Палић” 

јеутврђенодајеосновнициљпроглашењапростора: организација, уређење, опремање, 

заштитатуристичкогпростора и управљањењиме у 

циљуповећањамогућностипласмананатржишту и 

бољегкоришћењарасположивогтуристичкогпотенцијала у 

складусапринципимаодрживогразвоја и постизањасоцио-економскихциљевапростора и 

ширерегије, као и земље у целини. Интегралнимразвојемтуризма у 

оквирутуристичкогпростора "Палић" 

требадасемаксимизирајупозитивнииминимизирајунегативнисоцијални, економски и 

просторниефектитуризма. Кључнетуристичкеатракцијетуристичкогпростора "Палић" 

суприродне и створене. Природнеатракцијечине: језероПалић, Омладинскојезеро, 

ПаркприродеПалић и Барокнипарк. Створенеатракцијечине: водоторањ, Великатераса, 

музичкипавиљон, летњапозорница, женскокупалиште, мушкокупалиште, вилаЛујза, 

трамвајскастаница и великипарк. 

Поменутомодлукомјеутврђенодатуристичкимпросторомуправља ДОО „ПаркПалић“ 

Палић. 

Циљ 1:  Повећањеквалитета и квантитетатуристичкепонудедестинација 

 

Називиндикатора 

Јединица

мере 

Базнаго

дина 

Циљанавре

дност 2021. 

год. 

Циљанавре

дност 2022. 

год. 

Циљанавре

дност 2023. 

год. 

Бројдолазакатуриста и 

бројостваренихноћења 
број 

 

42.000 

 

90.000 94.500 99.225 

Бројприватнихинвестито

ранаПалићу број 1 1 1 1 

 

Циљ 2: Порасттуристичкепосећеностидестинације и 

већапопуњеносткапацитетаобјекатадатихнауправљање 

 

Називиндикатора 

Јединицам

ере 
Базнагод

ина 

Циљанавред

ност 2021. 

год. 

Циљанавред

ност 2022. 

год. 

Циљанавред

ност 2023. 

год. 
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Бројдолазакатурис

та, бројноћења и 

бројдневнихпосети

лаца 

број 232.000 280.000 294.000 308.700 

БројпосетилацаСп

ортске зоне Палић 

и 

Конгресногцентра 

(Летњепозорнице, 

Екоцентра и 

Великетерасе) 

 

 

 

број 

20.000 81.000 85.050 89.305 

 

 

ТОС 

Опис: Програмомје предвиђено обезбеђивање средстава за рад Туристичке 

организације Града Суботице заунапређење промоције дестинације кроз наступе на 

домаћим и међународним сајмовима, израдa промотивног материјала на неколико 

старних језика, одржавање интернет презентација и израда аутентичних сувенира Града 

базираних на сецесији, обезбеђивања рада туристичко-информативних центара, те 

пројектима којима се доприноси  унапређење туристичке понуде у Граду кроз 

организовање додатног садржаја за анимацију туриста као и заједнички наступи на 

емитивним тржиштима са градовима у региону и ширеу складу са прописаним мерама 

и препорукама.  

 

Правни основ: Закон о локланој самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о 

буџетском систему, Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града 

Суботице 2012-2021, Одлука о оснивању Туристичке организације града Суботице и 

Статут Туристичке органитације града Суботице. 

Одговорно лице : Директор ТОГС 

 

Циљ 1 : Повећање прихода од туризма 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

годинау 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Пораст прихода од 

боравишне таксе  
Број 12.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 

 

 

Програмскаактивност  1502-0001:  Управљањеразвојемтуризма 
 

Одговорнолице: Директор ДОО „ПаркПалић“ Палић 
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Опис: У оквируовепрограмскеактивностиу складусапрограмомпословања, 

финансијскимпланом и програмомсубвенција, предузећeпреузима и извршаваобавезе и 

спроводиактивностисациљемнесметаногфункционисањатј. 

радиреализацијеосновнихзадатака:  

бољегкоришћењарасположивогтуристичкогпотенцијала и 

изградњетуристичкедестинацијевисокекатегорије. 

Средствасекористезапокривањетекућихтрошковафункционисања, материјалних и 

нематеријалнихтрошкова, трошковазарада и осталихличнихпримања,  

режијскихтрошкова и 

трошковаодржавањапословнихпросторанадкојимапредузећеимаправокоришћења, 

прикључењенадистрибутивнисистемелектричнеенергијезаобјекатТермалнибазенсапрат

ећимсадржајемзатимзаулагања у објекте, заизрадупројектно-техничкедокументације, 

експропријацију, препарцелацију, техничкуконтролупројеката, 

ревизијутехничкихдокумената,  ангажовањестручногнадзора, и 

другакапиталнаодржавањаобјеката..  

НаосновууговорасаГрадомСуботица, Друштво, заобављањесвоједелатности, 

имаправокоришћењапословнихпросторанаведених у уговорупоследећемсписку:  

1. ДеообјектаВеликетерасенаПалићу, ПаркХероја13; 

 2. ДеообјектаМастер, Кањишкипут 17/а; 

 3. ОбјекатРибарскакућицасаприпадајућиммолом, Палићкисалаши 218/а; 

 4. ОбјекатМузичкипавиљон, обалаПаркХеројабб; 

 5. ПословнипросторТермалнибазеннаПалићу, Омладинскипаркбб; 

 6. ОбјекатЕкоцентарнаПалићу, Језерскабб; 

 7. ОбјекатЛетњапозорницанаПалићу, ПаркХеројабб; 

 8. Јавнетоалете, 7 објекатанаПалићу и то: 

 - тоалеткодЖенскогштранда, ПаркХеројабб; 

 - тоалеткодМалегостионе, ПаркХеројабб; 

 - тоалеткодВодоторња, Хоргошкипутбб; 

 - тоалеткодулазанаМушкиштранд, Омладинскипаркбб; 

 - тоалеткодобјектаФонтана, Омладинскипаркбб; 

 - тоалет у ВикенднасељунаПешчанојплажи, Викенднасеље78; 

 - тоалет у кабинамакодмоланаМушкомштранду, Омладинскипаркбб. 

 9. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб 
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          10. Спортски терени на Палићу, Омладински парк бб 

 

Циљ: Повећањеквалитета и квантитетатуристичкепонудедестинације 

 

 

Називиндикатора 

Јединица

мере 
Базнаго

дина 

Циљанавр

едност 

2021. год. 

Циљанавр

едност 

2022. год. 

Циљанавр

едност 

2023. год. 

Бројдолазакатуристаи 

бројостваренихноћења 

 

број 

 

42.000 

 

90.000 94.500 99.225 

Бројприватнихинвестит

оранаПалићу 

 

број 
1 1 1 1 

 

 

Програмскаактивност  1502-0002: Промоцијатуристичкепонуде 

Одговорнолице: Директор ДОО „ПаркПалић“ Палић 

Описпрограма: Надлежност ДОО „ПаркПалић“ 

ПалићзаадекватнупромоцијутуристичкепонудеградапроизилазиизОдлуке о 

утврђивањуграницапросторногобухвата у 

комесеДруштвусаограниченомодговорношћузауправљањетуристичкимпростором 

„ПаркПалић” Палићповеравајуделатностиодопштегинтереса у 

циљуреализацијеМастерпланаПалић и Одлуке о проглашењутуристичкогпростора 

„Палић“. 

МаркетингдестинацијезаједносакапиталниминвестицијамајеосноваразвојаПалића и 

реализацијеМастерплана. 

АктивностикојимасевршипромоцијацелокупнепонудетуристичкедестиницаијеПалићсу: 

- промоција у штампаним и електронскиммедијима, 

- промоцијадестинацијекаоместазаинвестирање, 

- промоцијатуристичкедестинацијенасајмовиматуризма у земљи и иностранству, 

- промоцијапутемштапанихброшура и краткометражнихвидеоспотова о 

туристичкимпроизводима 

- промоцијакрозразвој Б2Б и Б2Ц програма, 

- организовањепромотивнихкампања у циљуповећањабројапосетилаца, 

- едукацијапривреднихсубјекатачиниоцатуристичкепривреде 
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- поредмаркетингапредузећесебави и организовањемманифестација у 

циљуанимирања и привлаћењатуриста, и 

пружапомоћорганизаторимаманифестација 

 

Рекламне и пропаганднеактивности. 

Рекламне и пропаганднеактивностису у циљупромовисањапроизвода и услуге и 

подизањепознатостибренда и реномеапроизвода, односноуслуге. 

КакојеједнаоддвепрограмскеактивностипрограмскогбуџетаПаркПалића и 

Промоцијатуристичкепонуде, јасносезакључуједазначајандеотрошковаодлазибаш у 

овесврхе.  

Реклама и пропагандаћебитиусмеренана: 

1.1. Културнитуризам 

1.2. Бањскитуризам 

1.3. Спортско-рекреативнитуризам 

1.4. Излетничкитуризам 

1.5. Конгреснитуризам 

1.6. Транзитнитуризам 

 

Поредрекламе и пропаганде у облаституризма, 

потребнојеиздвојитисредствазапромоцијуПалићакаолокацијепогоднезаулагање. 

Туспадајутрошковидизајна и израдеброшура и 

осталогпромотивногматеријалазапотенцијалнеинвеститоре и засајамскенаступе, 

оглашавање у специјализованимчасописима и наспецијализованиминтернетпорталима, 

постављањерекламнихбилборда и сл. 

ПројекатизградњеАквапаркаје у току, и планираседаћебитиoтворензатуристе и 

посетиоцетоком 2021. године. Какобиширајавностбилаобавештена и 

упознатасасадржајемкојићеАквапаркнудити, како и 

какобисеистиодстартапозиционираокаоконкурентаннатржиштупонудесличнихсадрђаја, 

неопходнојекреирати и спровестисвеобухватнупромотивнукампању, 

којаћепредставитиАквапарк и његовсадржајтуристима и псестиоцима и 

обезбедитимуочекиванупозицију. У 

циљуразвојакултурногтуризмакаоједногодприоритетнихобликатуризманаПалићуплани

ранојеповећањебројаманифестација у нареднојгодини. 

НаконштојеинфраструктурноопремљенаЛетњапозорница и реновирана 2015., 2017. и 

2018., створенисупредусловизадаљиразвојодносноквалитативно и 

квантитативноунапређењетуристичкепонуденаовојлокацији. 

Разлогзаповећањебројадогађаја, конкретнопредставалежи у искуствуиз 2019. године, 

кадасепоказалодапредставепривлачевеликоинтересовањепублике, какотуриста, тако и 

посетилаца. Обзиром, дасе у 2021. годиниочекујезавршетакрадованаАкваПарку, као и 

отварањеновогсадржајазатуристе и посетиоце, 

планиранајеприкладнаманифестацијакојаћеобележитиотварање и почетакрадаистог.  
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Циљ: Порасттуристичкепосећеностидестинације – порасттуристичкогпромета 

Називиндикатора Јединица
мере Базнагод

ина 

Циљанавред

ност 2021. 

год. 

Циљанавред

ност 2022. 

год. 

Циљанавред

ност 2023. 

год. 

Бројдолазакатури

ста 
број 17.000 34.000 35.700 37.485 

 

Бројноћења 

број  

25.000 
56.000 58.800 61.740 

Бројдневнихпосет

илаца 

број  

190.000 
190.000 199.500 209.475 

 

Циљ:Већапопуњеносткапацитетаобјекатадатихнауправљање 

Називиндикатора Јединица
мере Базнаго

дина 

Циљанавр

едност 

2021. год. 

Циљанавр

едност 

2022. год. 

Циљанавр

едност 

2023. год. 

БројпосетилазаСпортскез

онеПалић 

 

број 
 

10.000 
13.000 

 

13.650 

 

 

14.335 

Бројпосетилацаконгресно

гцентраПалић – 

објекатЛетњапозорница 

 

 

број 

 

 

5.000 

38.000 

 

 

39.900 

 

 

41.895 

Бројпосетилацаконгресно

гцентраПалић – 

ОбјекатЕкоцентар и 

објекатВеликатераса 

 

 

број 

5.000 30.000 31.500 33.075 

 

ТОС 

ТОС -Правни основ: Закон о локланој самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о 

буџетском систему, Закон о туризму, Стратегија локалног одрживог развоја Града 

Суботице 2012-2021, Одлука о оснивању Туристичке организације града Суботице и 

Статут Туристичке органитације града Суботице. 
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Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за 

несметано спровођење активности Туристичке организације града Суботице у 

функционисању и спровђењу промотивних активности у локалу и на сајмаским 

манифестацијама циљаних тржишта, израда промотивног материјала, одржавање 

интернет презентације и званичних сувенира града. 

Одговорно лице: Директор ТОГС 

 

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним 

тржиштима 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број догађаја који 

промовишу понуду 

града/општине у земљи 

Број 16 17 18 18 

 

 

Пројекат 1502-4001 - Дан града 

 

 

Правни основ:Закон о локланој самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о буџетском 

систему и Закон о туризму. 

 

Опис: У оквиру овог пројкета извршавају се расходи и издаци за несметано спровођења 

планиране активности у реализацији Дана града. Планирана вредност пројекат је 

800.000 динара.Због новонастале ситуације са пандемијом изазваном вирусом Covid-19, 

и ситуације са ванредним мерама у циљу спречавања ширења вируса, манифестација 

Дан града одржаће се у мањем облику и са мањим трошковима, сходно мерама и 

препорукама Кризног штаба. 

Одговорно лице : Директор ТОГС 

 

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним 

тржиштима 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број догађаја који 

промовишу понуду 

града/општине у земљи 

и/или иностранству 

Број 1 1 1 1 

 

 

Пројекат 1502-4002 - Дочек Нове године 

 

 

Правни основ: Закон о локланој самоуправи, Статут Града Суботице, Закон о 

буџетском систему и Закон о туризму. 
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Опис: У оквиру овог пројкета извршавају се расходи и издаци за свечану прославу 

Нове године за све грађане.Планирана вредност пројекта је  800.000 динара. 

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним 

тржиштима 

Назив индикатора 
Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број догађаја који 

промовишу понуду 

града/општине у земљи 

и/или иностранству на 

којима учествује ТО 

града/општине 

Број 1 1 1 1 

 

Пројекат 1502-4012: Гарантоване туристичке туре 

Правни основ: Закон о туризму РС ,,Сл.гласник РС број 36/2009, 88/2010, 99/2011, 

93/2012,  84/2015 бр. 17/2019  

Одговорно лице: Директор ТОС-а 

 

Опис: У циљу што бољег представљања туристичке дестинације, Туристичка 

организација града Суботице увела је промотивну услугу туристичког вођења страних 

и домаћих туриста са лиценцираним туристичким водичима. У зависности од потреба 

туриста и тржишта, Туристичка организација града Суботице ће креирати 

загарантоване туре туристичког вођењаи током 2021. године у складу са прописаним 

мерама и препорукама.   

Циљ 1: Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима 

 

Назив индикатора 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број догађаја који 

промовишу туристичку 

понуду града 

Број 0 50 100 150 

 

Пројекат 1502-5010:Wellness Spa centar Palić– унапређење бањског туризма 

 

Одговорно лице: Директор ,,Парк Палић,, доо 

 

Опис пројекта:  Изградња СПА центра на Палићу у циљу унапређења туристичке понуде  

 

Циљ : Изградња спа центра 

 

Назив индикатора Јединица Базна Циљана Циљана Циљана 
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мере година вредност 

2021. год. 

вредност 

2022. год. 

вредност 

2023. год. 

 Степен завршености 

радова  

% 80% 100% - - 

 

 

Програм 5: Развој пољопривреде – Функција 420 – Пољопривреда, шумарство, лов 

и риболов 

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине 

Опис: У оквиру овог програма спроводе се послови везани за пољопривреду и 

пољопривредно земљиште у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Суботице 

Циљ: Раст производње и стабилност дохотка произвођача 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година. 

Циљана 

вредност 

у 2021. 

год. 

Циљана 

вредност 

у 2022. 

г. 

Циљана 

вредност 

у 2023. 

г. 

Учешће коришћеног 

пољопривредног 

земљишта (КПЗ) у 

укупној површини ЈЛС 

% 14 14 14 14 

 

Програмска активност 0101-0001:  Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине 

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Правилник о условима и поступку 

давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, Закон 

о противградној одбрани, Годишњи програм заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији града Суботице, Закон о ветеринарству, 

Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 

развоја Града Суботице 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за 

пољопривреду и пољопривредно земљиште, у складу са Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града 

Суботице, као што су: праћење послова организоване заштите усева и засада, 

пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, обезбеђење 

подршке за функционисање система одбране од града на територији Града Суботица; 

вршење поверених послова од стране Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде везаних за издавање пољопривредног земљишта у државној својини, 

организовање нешкодљивог уклањања лешева животиња и споредних производа 
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животињског порекла на територији града Суботице, одржавање сточних гробља у 

Суботици, Бајмоку и Чантавиру, обезбеђивање услуге контроле плодности земљишта у 

власништву или закупу регистрованих пољопривредних газдинстава на територији 

града Суботице, суфинансирање функционисања пољочуварске службе, и др. 

Циљ: Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини 

Назив индикатора Јединиц

а мере 

Базна 

година  

Циљана 

вреднос

т у 

2021. г. 

Циљана 

вреднос

т у 

2022. г. 

Циљана 

вреднос

т у 

2023. г. 

Проценат обухваћености 

пољопривредног земљишта у 

годишњем Програму заштите, 

уређења и  коришћења 

пољопривредног земљишта 

% 18,6 18,6 18,6 18,6 

 

Програмска активност 0101-0002 : Мере подршке руралном развоју 

Одговорно лице: Секретар секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине 

Правни основ: Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Града Суботице 

Опис: У оквиру ове програмске активности планиране су мере подршке руралном 

развоју на основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Града Суботице суфинансирањем дела камате за 

краткорочне кредите. 

Циљ: Унапређење руралног развоја 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљана 

вредност 

у 2021. 

год. 

Циљана 

вредност 

у 2022. 

год. 

Циљана 

вредност 

у 2023. 

год. 

Број регистрованих 

пољопривредних газдинстава 

која су корисници кредитне 

подршке у односу на укупан 

број пољопривредних 

газдинстава 

% 
0 

 

4,5 

 

4,5 

 

4,5 
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Програм 6: 0401 – Заштита животне средине 

Одговорно лице: Секретар Секретаријатaза пољопривреду и заштиту животне средине 

Опис програма: У оквиру овог програма спроводе се активностима на заштити и 

унапређењу животне средине (обезбеђивање одрживог развоја кроз просторно и 

урбанистичко планирање, оптимално коришћење радом створених вредности и 

управљање природним ресурсима у заштићеним подручјима, отпадом, подстицањем 

увођења „зелених“ технологија, применом најбољих доступних технолошких и 

техничких решења у производним процесима која осигуравају остварење високог нивоа 

заштите здравља људи и унапређења животне средине) 

Циљ: Унапређење  квалитета  елемената животне  средине  

Показатељ учинка  Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. 

години 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Број дана у току године с 

прекорачењем граничних 

вредности квалитета ваздуха 

број 15 15 10 0 

 

Циљ: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом 

Показатељ учинка  Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. години 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. 

години 

Проценат становништва 

покривеног услугом 

прикупљања комуналног 

отпада 

% 75 75 80 100 

Проценат рециклираног 

отпада 

% 30 35 40 50 

 

Програмска активност: 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине  

Правни основ:  Закон о заштити животне средине ( "Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – 

др. закони и 95/2018 – др. закони); Одлука о доношењу Плана за унапређење еколошког 

стања Палићког језера и његове околине ("Службени лист Града Суботице", бр. 24/14) 

Опис програмске активности: 
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У оквиру ове програмске активности предвиђена су средства за реализацију Плана за 

унапређење еколошког стања Палићког језера и његове околине које се односе на 

експропријацију земљишта у приобаљу са циљем формирања заштитних појасева ради 

смањења дифузног улива нутријената и штетних материја од пољопривредних 

активности у језеро, као и средства за одржавање заштитних појасева око Палићког, 

Лудашког и Крвавог језера. Како је Одлуком о одржавања јавних зелених површина, 

одржавање јавних зелених површина у приобаљу Палићког, Лудашког и Крвавог језера 

поверено ЈП „Палић Лудаш“ са Палића Град ће, сходно члану 12. став 1. тачка 11. ЗЈН 

закључити уговор са овим предузећем.  

Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и 

оперативних планова као и мера заштите 

Показатељ учинка  Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. години 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Проценат површине у јавној 

својини у склопу 

мултифункционалног 

заштитног појаса око 

Палићког, Лудашког и 

Крвавог језера која се 

одржава од стране 

овлашћеног предузећа 

% 80 80 80 80 

Проценат површина на 

којима Град Суботица има 

статус власника, или 

корисника на којима се врши 

сузбијање инвазивних и 

алергених врста биљака, на 

којима се одржавање не 

спроводи по основу других 

програма 

% 90 90 100 100 

Проценат парцела у 

приобаљу Палићког и 

Лудашког језера на којима је 

проглашен јавни интерес и 

завршено поравнање у 

текућој години, на којима је 

извршено плаћање по основу 

експропријације земљишта 

% 100 100 100 100 

 

Програмска активност: 0401-0002  Праћење квалитета елемената животне средине 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине  
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Правни основ: Закон о заштити животне средине ( "Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – 

др. закони и 95/2018 – др. закони ) 

Опис програмске активности: 

У 2021. години, наставиће се са обављањем мониторинга параметара животне 

средине по основу уговора о јавној набавци – Услуге вршења мониторинга параметара 

животне средине на територији Града Суботице, закљученог у 2020. години са 

изабраним понуђачем „Завод за јавно здравље” из Суботице, Змај Јовина бр. 30, а 

обухвата мониторинг квалитета ваздуха, површинских вода, нивоа комуналне буке у 

животној средини. У међувремену ће се  спровести нови поступак јавне набавке о 

мониторингу параметара животне средине за период од 01.07.2021.-30.06.2022. године. 

Циљ: Праћење квалитета елеметар животне средине 

Показатељ учинка  Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност 

у 2021. 

години 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Број обављених мерења 

квалитета ваздуха, воде  и 

буке у животној средини 

број 1385 1400 1400 1400 

 

Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине  

Прани основ: Закон о заштити животне средине ( "Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018 – 

др. закони и 95/2018 – др. закони);  

Опис програмске активности: 

У оквиру ове програмске активности наставиће се са спровођењем активности на 

заштићеним природним добрима Парк природе Палић и Споменик природе „Стабла 

храста лужњака на Палићу“ преко управљача ЈП «Палић – Лудаш», а обухватajу 

активности и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних 

вредности и спровођење мера активне заштите, према плановима и годишњим 

програмима  управљања заштићеним подручјима Парк природе „Палић“ и Споменик 

природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ и Плану за унапређење еколођшког 

стања Палићког језера и његове околине. 

Наставиће се са учешћем у организацији пројектних и едукативних активности на 

очувању биолошке и предеоне разноврсности, еколошких коридора и других станишта 

од значаја за заштиту природе, кроз суфинансирање активности организације летњих 

истраживачко-едукативних кампова на Лудашком језеру и  активности на организацији 
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међународног волонтерског радног кампа на подручју Специјалног резервата природе 

„Лудашко језеро“. 

Циљ: Очување и унапређење природних и створених вредности заштићених подручја, 

еколошких коридора и других станишта од значаја за заштиту природе  

Показатељ учинка  Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. години 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Реализован годишњи 

програм управљања 

заштићеним подручјем Парк 

природе "Палић" 

број 1 1 1 1 

Реализован годишњи 

програм управљања 

заштићеним подручјем 

Споменик природе "Стабла 

храста лужњака на Палићу" 

број 1 1 1 1 

Броз реализованих смена у 

оквиру истраживачко-

едукативних кампова у вези 

са заштитом природе 

број 6 6 6 6 

 

Програмска активност: 0401-0006 Управљање осталим врстама отпада  

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине  

Правни основ: Закон о заштити животне средине ( "Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – 

др. закони и 95/2018 – др. закони), Закон о управљању отпадом („Службени гласник 

РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018 – др. закони), Локални план управљања отпадом 

за територију Града Суботице за период од 2018. до 2028. године, („Сл. лист Града 

Суботице“ бр. 17/18) 

Опис програмске активности: 

Предвиђена су финансијска средства за реализацији пројеката и програма из области 

управљања отпадом као и обавеза сходно одредбама Закона о управљању отпадом 

("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16, 76/2018, 95/2018 – др. закони и 95/2018 

– др. закони) из надлежности локалне самоуправе и то пре свега за санацију и 

превенцију настајања дивљих депонија. За реализацију наведених активности 

потписаће се уговори са овлашћеним предузећем коме је поверено обављање 

делатности санирање дивљих депонија. 
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Циљ: Санација и превенција настајања дивљих депонија 

Показатељ учинка  Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. години 

Циљана 

вредност 

у 2022. 

години 

Циљана 

вредност у 

2023. години 

Број санираних дивљих 

депонија у текућој години  

број 1 1 1 1 

Број израђених пројеката 

санације и ремедијације у 

текућој години 

број 0 1 2 2 

 

Пројекат 0401-4007 – Суфинансирање трошкова функционисања Регионалне 

депоније 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине  

Правни основ: Закон о заштити животне средине ( "Сл. Гласник РС", бр. 135/2004, 

36/2009 др.закон, 72/2009 - др.закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016 и 76/2018, 95/2018 – 

др. закони и 95/2018 – др. закони) 

Опис пројекта: 

Овим Пројектом треба да се суфинансирају трошкови функционисања регионалне 

депоније како је  предвиђено Уговором о финансирању трошкова покретања и 

обављања делатности друштва с ограниченом одговорношћу за управљање чврстим 

комуналним отпадом „Регионална депонија“ Суботица број III-38/2008 од 19.05.2008. 

године и Анекса Уговора од 08.05.2012. године и да се обезбеди набавка плавих 

типских канти за сакупљање отпада како је предвиђено Уговором о суфинансирању 

изградње регионалног система за управљање чврстим комуналним отпадом број II-401-

365/2015 и Анексима наведеног Уговора. 

Циљ: Успостављање регионалног система управљања отпадом 

Показатељ учинка  Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

2021. години 

Циљана 

вредност у 

2022. 

години 

Циљана 

вредност у 2023. 

години 

Завршен комплекс 

Регионалне депоније у 

Бикову 

% 80 100 100 100 

Суфинансирање трошкова 

функционисања регионалног 

предузећа (по уговору) 

% 52,47 25 0 0 
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Програм  7: 0701 – Организацијасаобраћаја и саобраћајнаинфраструктура 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за инвестиције и развоj 

 

Опис програма: У оквиру овог програма врше се активности у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја у складу са Програмом рада, обезбеђивања  одговарајућег 

обима и квалитета јавног градског саобраћаја путем субвенција за послове одржавања и  

рехабилитације саобраћајница, за планске поправке саобрачајних површина, 

интервентно крпљење у зимском периоду,  субвенционисање одржавања опреме за 

јавну безбедност на пружним прелазима,  услуге одржавања вертикалне сигнализације, 

одржавања хоризонталне сигнализације,  санацију земљаних путева, одржавање 

санираних земљаних путева, санацију атарских путева, одржавање пружних прелаза, за 

текуће поправке сливника, за довођење саобраћајне сигнализације на државном путу 

кроз Град Суботицу у пројектовано стање, одржавање  и санацију путева по 

инспекцијским налозима, санацију путева, тротоара и јавних површина  услед 

инсталацијских слегања, одржавање и поправка семафора, одржавање аутобуских 

стајалишта, одржавање техничких средстава за успорење саобраћаја, накнаде штете у 

саобраћају, за услуге израде анализа саобраћајница, одржавање и реконструкција 

тротоара и јавних пешачких и других површина, одржавање споменика и спомен 

обележја, одржавање видео надзора, одржавање и поправке комуналне и урбане 

опреме, чишћење јавних површина од графита и других обележја као и активности које 

се односе на изградњу аутобуских стајалишта, изградња саобраћајница са 

хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спровођење јавних набавки за изградњу 

и реконструкцију улица, изградњу бициклистичких стаза и паркинг места, активности 

везане за техничку контролу и технички пријем улица, активности на изради 

геомеханичких елабората, израду пројектне документације за озакоњење, израду 

пројектне документације за коловоз и сигнализацију са техничком контролом техничке 

документације  у циљу побољшања и унапређења саобраћајне инфраструктуре и у 

циљу повећања безбедности у саобраћају. 

Циљ : Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју  

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Дужина изграђених 

саобраћајница које 

су у надлежности 

Града Суботице (у 

м)  

м 863 863 870 870 

 

Одговорнолице: СекретарСекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саобраћај 
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Опис: Законом о безбедностисаобраћајанапутевимајеутврђенодаРепублика, 

јединицатериторијалнеаутономије и јединицалокалнесамоуправе, у оквирусвојихправа и 

дужности, обезбеђујусредствазафинансирањеунапређењабезбедностисаобраћаја.  

Изворисредставазаунапређењебезбедностисаобраћајасу:  

1) буџетРепубликеСрбије, буџетјединицетериторијалнеаутономије и 

буџетјединицелокалнесамоуправе,  

2) наплаћененовчанеказнезапрекршајепредвиђенепрописима о 

безбедностисаобраћајанапутевима,  

3) поклониилиприлозипокровитељадатиРепублици, 

јединицитериторијалнеаутономијеилијединицилокалнесамоуправе,  

4) осталиприходи.  

Средстваодновчанихказни у висиниод 70% припадајубуџетуРепублике, а у 

висиниод 30% 

припадајубуџетујединицелокалнесамоуправеначијојтериторијијепрекршајучињен.  

Од 30% 

средставакојаприпадајубуџетујединицелокалнесамоуправеначијојтериторијијепрекршај

учињен, 50% 

средставасекористизапоправљањесаобраћајнеинфраструктурејединицелокалнесамоупра

веначијојтериторијијепрекршајучињен, и тајдеосредставасереализујепутем 

„Јавногпредузећазауправљањепутевима, урбанистичкопланирање и становање“ 

СуботицакојејеодређенозаУправљачалокалногпута. 

Поменутасредствасекористе  

изафинансирањеунапређењабезбедностисаобраћајанапутевима.  

Средствасекористеза:  

1) радТелазакоординацију,  

2) унапређењесаобраћајногваспитања и образовања,  

3) превентивно-промотивнеактивностиизобластибезбедностисаобраћаја,  

4) научно-истраживачкирад у областибезбедностисаобраћаја,  

5) техничкоопремањејединицасаобраћајнеполицијекојеконтролишу и 

регулишусаобраћајнапутевима и 

другихоргананадлежнихзапословебезбедностисаобраћаја.  

Закономјетакођедефинисанаобавезајединицалокалнесамоуправе у 

погледуизрадепројекататехничкогрегулисањасаобраћајанатериторијиграда, као и 

израдалокалнестратегијебезбедностисаобраћаја. 
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У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, 

управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко 

планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта 

спада и примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и 

саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера 

врши се у складу са  Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. 

новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом о путевима (Сл. гласник 

41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у периоду од 01. новембра до 01. 

априла наредне године. У складу са наведеним доноси се План  зимског одржавања 

општинских путева и улица на територији Града Суботице и заштићених подручја 

Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених услугама чишћења од 

снега и леда износи 256 километара и повећана је за додатних 17 километара нових 

деоница. У току 2021. године се очекује око 45 акција на чишћењу и уклањању снега и 

леда. 

 Законом о комуналнимделатностимаједефинисанодасе средствазаобављање и 

развојкомуналнихделатностиобезбеђују и избуџетаГрада, тј. 

дајединицалокалнесамоуправе, обезбеђујеорганизационе, материјалне и 

другеусловезаизградњу, одржавање и функционисањекомуналнихобјеката и затехничко 

и технолошкојединствосистема и уређује и обезбеђујеобављањекомуналнихделатности 

и њиховразвој. 

Сациљемповећањаодрживости и доступноститранспорта, 

предузећукојеобављаделатностјавногградског и 

приградскогпревозанатериторијиГрадаСуботице, Градучествује у 

финансирањукуповинеаутобуса, као и у надокнађивањуразлике у 

одређеномпроцентуалномизносуизмеђуукупнихтрошковапроизводњеуговореногобимат

ранспортнеуслуге  иукупнихприходапотомоснову у складусаУговоромизмеђуГрада и 

ЈП „Суботица-транс“.  

Циљ: Повећањебезбедностиучесника у сaoбраћају и смањењебројасаобраћајнихнезгода 

Називиндикатора 
Јединицам

ере 

Базнагод

ина 

Циљанавред

ност 2021. 

год. 

Циљанавред

ност 2022. 

год. 

Циљанавред

ност 2023. 

год. 

Бројсаобраћајнихн

езгода 

 
250 235 235 220 

Бројсмртнихисхода  4 3 3 2 

Бројповређенихљуд

и 

 
190 175 175 160 

 

Програмскаактивност 0701-0002: Управљање и 

одржавањесаобраћајнеинфраструктуре 
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Одговорнолице: Секретарсекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саобраћај 

У оквируовепрограмскеактивностисредствасереализујузаактивности у 

циљуунапређењабезбедностисаобраћаја, у складусаПрограмомтрошењасредстава у 

циљуунапређењабезбедностисаобраћајанатериторијиГрадаСуботице и  

заодржавањепутева у зиомскомпериодуу складу са Одлуком о општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима 

иПланомзимскогодржавањалокалнихпутевазапериодод 1. новембратекућедо 1. 

априланареднегодине. 

СкупштинаградаједонелаОдлуку о 

образовањуБуџетскогфондазаунапређењебезбедностисаобраћаја, 

покојојсесредстваФондакористеза: 

1) радСаветазабезбедностсаобраћајаналокалнимпутевима и улицама у 

насељенимместимаГрадаСуботице; 

2) спровођењемера и акцијакојимасеутврђујережимсаобраћаја у редовнимусловима и у 

условимарадованаопштинскимпутевима и улицама у насељиманатериторијиГрада; 

3) учествовање у унапређењусаобраћајногваспитања и образовања; 

4) учествовање у превентивно-

промотивнимактивностимаизобластибезбедностисаобраћаја; 

5) сачињавањеанализа, елабората и пројеката у 

областибезбедностисаобраћајарадиспровођењаутврђеногрежимасаобраћаја, 

снимањесаобраћаја у сврхупраћењабезбедности и проточностисаобраћаја; 

6) учествовање у техничкомопремањујединицасаобраћајнеполицијекојеконтролишу и 

регулишусаобраћајнапутевима и 

другихоргананадлежнихзапословебезбедностисаобраћаја (нпр. 

извршиоципословаинспекцијскогнадзоранадприменомпрописакојимасеуређујезаштита

општинскихпутева и улица); 

7) 

другенаменечијициљјеунапређењебезбедностисаобраћајанапутевиманатериторијиГрада

. 

Закономјеутврђенодаизвршниорганјединицелокалнесамоуправе, општинсковеће, 

односноградсковеће, можедаоснујетелозакоординацију (комисија, савет и сл.), 

радиусклађивањапословабезбедностисаобраћајанапутевимакојисуизделокругајединице

територијалнеаутономије, односнојединицелокалнесамоуправе.  

ГрадсковећеГрадаСуботицејеосновалоСаветзабезбедностсаобраћајаналокалнимпутевим

а и улицама у 

насељенимместимаГрадаСуботицерадиусклађивањапословабезбедностисаобраћајанапу

тевимакојисуизделокругаГрадаСуботице 
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ЗадатакСаветаједа:  

- иницира и остварујесарадњу и координацијурадасвихоргана, организација и 

предузећакојапрвенственоделују у 

циљуунапређењасаобраћајанатериторијиГрадаСуботице; 

- остварује и подстичекоординацију и 

иницирасарадњусарепубличкиморганомзабезбедностсаобраћаја; 

- разматрапитањакојасуодинтересазанормалноодвијањесаобраћаја и дајемишљење и 

предлогенамеретехничкогрегулисањасаобраћајакао и 

побољшањабезбедностисвихучесника у саобраћају; 

- организује и подстичеактивностинасаобраћајномобразовању и васпитању, иницира и 

креирапромотивнекампањенатемубезбедностисаобраћаја; 

- дајемишљење о предлозимаодлука и 

другихакатакојимасеуређујупитањаодинтересазабезбедностсаобраћаја; 

- дајепредлогизвештаја о 

стањубезбедностисаобраћајанатериторијиГрадаСуботицедвапутагодишње и 

достављагаГрадскомвећуГрадаСуботицекојега у 

складусазакономподносиСкупштиниГрадаСуботице; 

- дајепредлоггодишњегПрограматрошењасредстава у 

циљуунапређењабезбедностисаобраћајанатериторијиГрадаСуботице и 

достављагаГрадскомвећуГрадаСуботицерадидоношења; 

- 

предлаженачинтрошењасредставаизбуџетскогФондазаунапређењебезбедностисаобраћај

а у складусагодишњимПрограмом; 

- врши и другепословеодинтересазабезбедностсаобраћајанапутевима. 

НапредлогСаветазабезбедностсаобраћаја, 

ГрадсковећедоносиПрограмтрошењасредстава у 

циљуунапређењабезбедностисаобраћајанатериторијиГрадаСуботицезанаменеутврђенез

акономтј. одлуком и решењем.  

У складу са Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, 

управљач општинских путева и улица, „ЈП за управљање путевима, урбанистичко 

планирање и становање“ Суботица, је надлежан за редовно одржавање путева у шта 

спада и  примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и 

саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта. Примена ових мера 

врши се у складу са  Планом зимског одржавања локалних путева за период од 1. 

новембра текуће до 1. априла наредне године). У складу са Одлуком о општинским 

путевима, улицама и некатегорисаним путевима, управљач општинских путева и улица, 

„ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, је 
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надлежан за редовно одржавање путева у шта спада и примена мера за уклањање снега 

и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама аутобуских стајалишта и 

паркиралишта. Примена ових мера врши се у складу са  Планом зимског одржавања 

локалних путева за период од 1. новембра текуће до 1. априла наредне године. Законом 

о путевима (Сл. гласник 41/2018) утврђен је период зимског одржавања путева у 

периоду од 01. новембра до 01. априла наредне године. У складу са наведеним доноси 

се План  зимског одржавања општинских путева и улица на територији Града Суботице 

и заштићених подручја Парка природе Палић. Планирана дужина улица покривених 

услугама чишћења од снега и леда износи 256 километара и повећана је за додатних 17 

километара нових деоница. Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко 

планирање и становање Суботица је дана 10.06.2020. године од стране ЈП „Путеви 

Србије“ примило допис у вези са проглашењем правца пружања државих путева кроз 

насељена места Суботица и Келебија након завршетка изградње нове деонице државног 

пута IБ реда број 11 (“Y крак“), од граничног прелаза „Келебија“ до саобраћајне петље 

на државном путу IА реда бр. 1 (Е-75) „Суботица-југ“. У наведеном допису су наведене 

нове трасе државних путева кроз насеља Суботица и Келебија, тј. пружање државних 

путева по новом референтном систему, према којем деоница пута Едварда Кардеља од 

граничног прелаза Келебија, Карађорђев пут, Прерадовићева улица, Сомборски пут, 

Фрање Клуза до кружног тока на Y краку, Загребачка улица и Београдски пут од 

Загребачке до Бајнатске улице, нису више категоризовани као државни путеви. 

Узимајући у обзир да наведене деонице прелазе у надлежност локалне самоуправе, 

потребно је проширити путну мрежу која се чисти у току зимског периода а која је 

обухваћенаПланом зимског одржавања општинских путева и улица. 

Површина тротоара и бициклистичких стаза за чишћење износи 215.000 м2 и повећана 

је за  додатних 21.600 м2 за три деонице бициклистичких стаза које су изграђене у 

претходном периоду и то у Бачким Виноградима, на Хоргошком путу на Палићу и у 

улици Едварда Кардеља на Келебији. Укупно повећање површина за чишћење је око 

26% те је потребно сходно томе и планирати средства. У току 2021. године се очекује 

око 45 акција на чишћењу и уклањању снега и леда. 

 

Циљ: Повећањебезбедностиучесника у саобраћају и смањењебројасаобраћајнихнезгода 

Називиндикатора 
Јединицам

ере 

Базнагод

ина 

Циљанавред

ност 2021. 

год. 

Циљанавред

ност 2022. 

год. 

Циљанавред

ност 2023. 

год. 

Бројсаобраћајнихн

езгода 

 
250 

 

240 

 

235 
220 

Бројсмртнихисход

а 

 
4 

 

3 

 

3 
2 
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Бројповређенихљу

ди 

 
190 

 

180 

 

175 
160 

 

У оквируовепрограмскеактивностипланирасе: 

- финансирањерадаСаветазабезбедностсаобраћаја, 

- 

финансирањепројекатаизобластиунапређењабезбедностисаобраћајапутемјавногконкурс

а, 

- финансирањеучешћа у промотивним и васпитно-образовнимакцијама и 

набавкаматеријалазапромотивне и васпитно-образовнеакције, 

- техничкоопремањејединицасаобраћајнеполиције и 

другихоргананадлежнихзапословебезбедностисаобраћаја и  

- чишћењепутеваодснега и леданатериторијиГрадаСуботицеузимском периоду 

 

Програмскаактивност 0701-0002: Управљање и 

одржавањесаобраћајнеинфраструктуре–Секретаријат за инвестиције 
 

Одговорно лице:  Секретар Секретаријата за инвестиције и развој и Директор ЈП за 

управљање путевима, урбанистичко планирање и становање 
 

 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активностиврше се активности 

у циљу  управљања и одржавања саобраћајне инфраструктуре у циљу унапређења 

безбедности саобраћаја на територији Града Суботица, врше се активности на 

испитивањима тла у улицама где није изграђен коловоз, а све у циљу што бољег 

сагледавања будућих пројеката за путну инфраструктуру,врши се спровођење јавне 

набавке за избор геодетске установе која има лиценцу за израду КТП – подлога, 

активности у циљу обезбеђивања замене дотрајалих инсталација у улицама где се 

изводе радови, како би радови на самој изградњи били што квалитетније изведении 

активности на изради пројектне документације за  коловоз и сигнализацију са 

техничком контролом техничке документације. 

 

Циљ: Управљање и одржавање  саобраћајне инфраструктуре 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна година Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Проценат % 100% 100% 100% 100% 
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Програмскаактивност 0701-0004: Јавниградски и приградскипревоз 

Одговорнолице: Секретарсекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саобраћај 

 У 

оквируовепрограмскеактивностиобављајусепословикојисеодносенајавниградски и 

приградскипревозсациљемштовеће и квалитетнијепокривеностикорисника и 

територијеуслугамајавногпревоза. 

Сациљемповећањаодрживости и доступноститранспорта, 

предузећукојеобављаделатностјавногградског и 

приградскогпревозанатериторијиГрадаСуботице, Градучествује у 

финансирањукуповинеаутобуса, као и у надокнађивањуразлике у 

одређеномпроцентуалномизносуизмеђуукупнихтрошковапроизводњеуговореногобимат

ранспортнеуслуге  иукупнихприходапотомоснову у складусаУговоромизмеђуГрада и 

ЈП „Суботица-транс“.  

Попоменутомуговору, Градје у 

обавезидаПредузећунадокнадидеоодукупногизносаразликеизмеђутрошковапроизводње

брутотранспортноградауговореногобимауслуге у системуградског и 

приградскогтранспортапутниканатериторијиГрадаСуботице и оствареногприхода.  

У оквиру ове програмске активности планиране су капиталне субвенције јавном 

градском саобраћају, са циљем одрживости, унапређења и повећања безбедности 

система путем набавке нових возила.  

За набавку аутобуса Надзорни одбор предузећа је у јануару 2019. године усвојио 

Одлуку о задуживању на коју је сагласност дала Скупштина града.  Предузеће у 2019. 

години , након већ спроведеног поступка јавне набавке и закљученог уговора у априлу 

2019. године, набавља 10 нових аутобуса, и то 2 за градски и 8 за приградски саобраћај. 

Између Града и Предузећа је у марту 2019. године закључен Уговор о 

субвенционисаној куповини аутобуса. Планирана средства у 2021. години су намењена 

за отплату кредитне обавезе Предузећа. 

 

Циљ 1: Ефикасно и рационалноспровођењејавногпревоза и 

минималаннегативанутицајнаживотнусредину 

Називиндикатора 
Јединица

мере 

Базнаго

дина 

Циљанавре

дност 2021. 

год. 

Циљанавре

дност 2022. 

год. 

Циљанавре

дност 2023. 

год. 

изведених радова у 

односу на 
планиране радове 
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Бројпревезенихпутника 

у 

јавномпревозунагодиш

њемнивоу 

Бројпутн

ика 

3.179.00

0 
5.000.000 5.600.000 5.600.000 

 

Циљ 2: Адекватанквалитетпруженихуслугајавногпревоза 

Називинди

катора 

Једини

цамере Базнагодина 

Циљанавредн

ост 2021. год. 

Циљанавреднос

т 2022. год. 

Циљанавред

ност 2023. 

год. 

Просечнас

тароствози

лајавногпр

евоза 

 

Бројго

дина и 

месеци 

Град 

12год и 8мес, 

Приград 

13год и 0 мес 

Град 

13год и 7мес, 

Приград 

13год и 7мес 

Град 

14 год и 5мес , 

Приград 

14 год и 5 мес 

Град 14год и 

11мес 

,Приград 

14год и 11 

мес 

 

Пројекат: 0701- 4004: ИзрадапројектатехничкерегулацијесаобраћајазаТргЈакаба и 

Комора и ТргСинагоге у циљуунапређењабезбедностисаобраћаја 

Одговорнолице: Секретарсекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саобраћај 

Циљ: Унапређењебезбедностисаобраћаја и 

побољшањепротокасаобраћајанатериторијиГрадаСуботице 

Називиндикат

ора 

Јединицам

ере 

Базнагоди

на 

Циљанавредн

ост 2021. год. 

Циљанавредн

ост 2022. год. 

Циљанавредн

ост 2023. год. 

Израђенпроје

кат 

 не да да да 

 

Опис пројекта: Овим пројектом створили би се технички услови за побољшање 

проблема протока саобраћаја у овом делу града, а тиме и повећање безбедности 

саобраћаја, с обзиром да је саобраћајна гужва узрок великог броја саобраћајних несрећа 

на овој локацији. С обзиром да се завршетак јавне набавке очекује у септембру 2020. 

године, а рок за реализацију пројекта је 180 дана од дана увођења изабраног понуђача у 

посао, завршетак реализације пројекта је планиран у 2021. години 

 

Пројекат0701-5005:  Изградња саобраћајница са вертикалном и хоризонталном 

сигнализацијом 
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Одговорно лице: Извршилац за нискоградњу и хидроградњу 

 

Опис пројекта: У оквиру овог пројектаврше се активности у циљу унапређења и 

повећања изграђености  путне мреже на територији Града Суботице 

 

Циљ : Повећање безбедности и побољшање услова саобраћаја на територији Града 

 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Количина изведених 

радова у односу на 

планиране 

% 100% 100% 100% 100% 

 

 

Пројекат0701-5006:  Opti bike – 2 (IPA HU-SRB) 

Оптимизација саобраћаја у пограничној зони, планирање и изградња бициклистичких 

стаза – „OPTI-BIKE 2“ 

Одговорно лице: Менаџер пројекта 

Правни основ: Уговор о донацији: HUSRB/1903/21/0098 

Опис пројекта:Развој саобраћајне инфраструктуре са акцентом на очувању животне 

средине. На основу раније израђене техничке документације, Суботица ће изградити 

1,5 километара бициклистичке стазе, док ће Томпа изградити приближно 494 метара 

стаза. Са имплементацијом пројекта ће се побољшати сарадња Мађарске и Србије, као 

и имаће повољне ефекте на развој привредних и међуљудских односа који произлазе из 

те сарадње. Пројекат је од великог значаја за привреду микрорегије, првенствено за 

туризам, а такође и за развој инфраструктуре и заштиту животне средине. 

Циљ OPTI-BIKE 2 пројекта је, у првом реду, да се растерете гранични прелази Хоргош-

Реске, Томпа-Келебија и Бачки Виногради-Ашотхалом омогућавањем алтернативног 

начина путовања бициклом у сврху преласка преко границе. 

Међу важним циљним групама које имају корист од пројекта су бициклисти, око 

700.000 становника жупанија Бач-Кишкун и Чонград, и око 350.000 становника 

Северне Бачке. Такође, побољшана инфаструктура путева ће резултирати боље услове 

за страна улагања, што подразумева да ће инвеститори такође имати корист од 

пројекта. Олакшан приступ и повољнији услови саобраћаја допринеће већим 

могућностима за отварање нових радних места, што значи да ће се исти повољно 

одразити и на положај незапослених лица. Надаље, развијена инфраструктура ће у 

великој мери пробудити интересовање за посету региону, што ће домаћим и страним 

туристима омогућити лакши приступ регионалним знаменитостима. Коначно, 
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пољопривредни произвођачи ће имати олакшан приступ тржиштима за своје производе, 

под значајно унапређеним условима које пројекат обезбеђује.  

Циљ:изградња бициклистичких стаза са циљем смањења уских грла у пограничном 

подручју 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност

у 2021. 

год. 

Циљана 

вредносту 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Изграђена бициклистичка стаза км 0 1,5 - - 

 

 

Пројекат0701-5007:Inputrans (IPA HU-SRB) 

 

Унапређење услуга јавног превоза у прекограничном региону кроз интеграцију 

модалитета јавног превоза, развој инфраструктуре железнице и усклађивање процедура 

превоза    – „INPUTRANS“ 

Одговорно лице: Менаџер пројекта 

Правни основ: Уговор о донацији: HUSRB/1903/22/0121 

Опис пројекта:Побољшање јавног транспорта у пограничном региону.Град Суботица ће 

радити на развоју техничке документације за логистички центар у Суботици. Суботица 

ће набавити touch-screen екране, и монтирати на аутобуској и на железничкој  станици у 

циљу тестирања интегралног информационог система. Организоваће отворене 

конференције и учествоваће у информисању и активностима у вези публицитета. 

Представници Суботице ће учествовати на тематским конференцијама и фокус групама 

које ће се организовати унутар пројекта.  

Циљ:Изградња и развој желеничке инфраструктуре и услуга који ће омогућити 

побољшање путничког саобраћаја у пограничној зони. Кроз развијање одрживог 

интегрисаног јавног транспортног система, интермодуларног железничког 

транспортног система постићи ће се редукција уских грла у прекограничним 

транспортним услугама. Пројекат је у складу са стратешким пројектом реконструкције 

350 км дуге железничке пруге Будимпешта-Београд. Пројекат и има значајан  

иновативан карактер који се састоји у уводјењу паметне технологије у транспорт  и 

услуге логистике. 

 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност

у 2021. 

Циљана 

вредносту 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 
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год. 

Израда пројектно-тенничке 

документације 

број 0 1 - - 

Пилот табле (pilot boards ) број 0 2 0 0 

 

 

Пројекат0701-5008:ПТД СУ-КА 

 

Одговорно лице: : Члан Градског већа задужена за област туризма, инвестиција и 

међународне сарадње  

Правни основ: Споразум о пословно-техничкој сарадњи на изради пројектно-тенничке 

документације од интереса за Град Суботицу и Општину Кањижа 

Опис пројекта:Израда пројектног техничке документацијеза део Града који повезује 

Град са Општином Кањижа 

Циљ:израда пројектног техничке документације Суботица-Кањижа 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност

у 2021. 

год. 

Циљана 

вредносту 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

израда докумената (број 

докумената) 
број 0 1 - - 

 

 

Пројекат0701-5009:Храстова улица 

 

Одговорно лице: Секретар секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам  

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу проширења путне 

мреже на територији МЗ Железничко насеље у циљу побољшања услова живота 

грађана 

Правни основ: Закон о планирању и изградњи и Просторни план Града Суботица 

 

Циљ: Унапређење безбедности саобраћаја и замена водоводне мреже 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Извршен технички преглед 

објекта 

% 
0 100% - - 
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Пројекат: 0701-5017: 

ИзрадапројектатехничкерегулацијесаобраћајадеоСомборскогпута (дужпијаце 

„Бувљак“) у циљуунапређењабезбедностисаобраћаја 

Одговорнолице: Секретарсекретаријатазакомуналнепослове, енергетику исаобраћај 

Циљ: Унапређењебезбедностисаобраћаја и 

побољшањепротокасаобраћајанатериторијиГрадаСуботице 

Називиндикат

ора 

Јединицам

ере 

Базнагоди

на 

Циљанавредн

ост 2021. год. 

Циљанавредн

ост 2022. год. 

Циљанавредн

ост 2023. год. 

Израђенпроје

кат 

 не да да да 

 

Опис пројекта: Овим пројектом створили би се технички услови за побољшање 

проблема протока саобраћаја у овом делу града, а тиме и повећање безбедности 

саобраћаја, с обзиром да је саобраћајна гужва узрок великог броја саобраћајних несрећа 

на овој локацији. С обзиром да се завршетак јавне набавке очекује у септембру 2020. 

године, а рок за реализацију пројекта је 180 дана од дана увођења изабраног понуђача у 

посао, завршетак реализације пројекта је планиран у 2021. години. 

 

 

Пројекат0701-  5015: Замена постојећих камера усистему видео-надзора 

 

Одговорнолице: Секретарсекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саобраћај 

Опис пројекта:Заменом постојећих камера на 9 локација у граду моделима са већом 

резолућијом и бољом видљивошћу у ноћним условима побољшале би се могућности 

система видео-надзора, а томе и безбедност саобраћаја и општа безбедност у граду. 

 

Циљ: Унапређењебезбедностисаобраћаја и општебезбедностинатериторијиГрада 

Називиндикат

ора 

Јединицам

ере 

Базнагоди

на 

Циљанавредн

ост 2021. год. 

Циљанавредн

ост 2022. год. 

Циљанавредн

ост 2023. год. 

Замењенекаме

ре 

 не да да да 

 

 

 

Пројекат 0701-4016: Израда Пројекта изградње Система намењеног електронском 

надзору (видео-надзору) саобраћаја 
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Одговорнолице: Секретарсекретаријатазакомуналнепослове, енергетику и саобраћај 

 

Опис пројекта: На основу Идејног решења, свеска 5.1 Пројекат телекомуникационих и 

сигналних инсталација – Систем видео надзора за контролу саобраћаја, којим је 

предвиђено постављање камера за аутоматско препознавање саобраћајних прекршаја на 

14 раскрсница, потребно је израдити Пројекат изградње  Система намењеног 

електронском надзору (видео-надзору) саобраћаја који ће, поред раскрсница 

обухваћених идејним решењем, обухватити још неколико раскрсница по предлогу 

Полицијске управе Суботица. Овај пројекат предстаља неопходан услов за набавку и 

изградњу система видео надзора у сврхе контроле и безбедности саобраћаја на 

територији Града Суботице. 

 

Циљ: Унапређењебезбедностисаобраћаја и општебезбедностинатериторијиГрада 

Називиндикат

ора 

Јединицам

ере 

Базнагоди

на 

Циљанавредн

ост 2021. год. 

Циљанавредн

ост 2022. год. 

Циљанавредн

ост 2023. год. 

Израђенпроје

кат 

 не да да да 

 

Пројекат 0701-5019:Изградња реконструкција Толминске улице 

 

Одговорно лице:  Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих 

пројеката 

 

Опис пројекта: У оквиру овог пројектаврше се активности у циљу унапређења и 

побољшања већ изграђене саобраћајнице како би се обезбедио несметано 

функционисање између петље југ и Града Суботице.   

 

Циљ : Израда Студије оправданости за изградњу кружног тока 

 

Назив индикатора Јединица мере Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Израђена студија Да-не не да - - 

 

 

Пројекат 0701 - 5020: Израда ПТД за уређење центра града Суботице 
 

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој 

Опис пројекта: Израда техничке документације (ИДР - идејно решење, ИДП - идејни 

пројекат/ПГД - пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ - пројекат за извођење) за: 

 спољно уређење трга око Народног позоришта; 
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 реконструкцију раскрснице улица Максима Горког и Матије Губца у Суботици 

(доградња трака за лево скретање на главном правцу и споредном прилазу) 

 реконструкцију раскрнице улица Максима Горког и Загребачке (доградња траке за 

лево скретање на главном правцу). 

Правни основ: Уговор о додели бесповратних подстицајних средстава из буџета АПВ у 

2020. години, за суфинансирање израде птд за изградњу и реконструкцију 

инфраструктурних објеката јединица локалне самоуправе број: 143-401-4893/2020-02-10 

од 13.07.2020. 

 

Циљ:Израда техничке документације ради повећања проточности саобраћаја, смањења 

застоја, повећања безбедности саобраћаја и уређења центра Града 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Израђено идејно решење ком 0 3 - - 

Израђено ИДП/ПГД ком 0 3 - - 

Израђено ПЗИ ком 0 3 -  

 

Програм 8: 2001 – Предшколсковаспитање и образовање 

Корисник: Секретеријатзадруштвенеделатности 

Опискорисника: Секретаријатзадруштвенеделатностиспроводизаконе и 

другепрописечијејенепосредноспровођењезакономповереноГраду и спроводиодлуке и 

другеактеСкупштинеграда, Градскогвећа и Градоначелникаизобластифизичкекултуре, 

спорта и омладине, предшколскогобразовања, здравственезаштитенапримарномнивоу, 

социјалнезаштите, хуманитарнихорганизација и социјалнихпројеката. У 

оквируовогпрограмаобављајусепословиобезбеђивањапредшколскогобразовањанатерит

оријиГрада. Предшколскаустанова "Нашарадост" 

јеустановапрекокојесереализујесврхапрограма.  Установаобухватаваспитно-

образовнирадзаразнеузрастедеце: јаслениузраст, предшколскиузраст и ППП. 

Делатностсеобавља у 55објекатанатериторијиГрада, а 

циљједасепроширекапацитетиустанове. 

Циљ: Повећањеобухватадецепредшколскимваспитањем и образовањем 

Показатељиучинка јединицамере 
Базнагодина 

 

Циљнавредност 

у 2021. 

Циљнавредност 

у 2022. 

Проценатуписанедеце у 

односунабројукупнопријављенедеце 
проценат 97,28 98,17 99,05 
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Програмскаактивност 2001-0001: Функционисањеи 

остваривањепредшколскогваспитања и образовања 

Правниоснов: Закон о предшколскомваспитању и образовању, Закон о 

друштвенојбризи о деци, Правилник о 

мерилимазаутврђивањеекономскеценепрограмаваспитања и образовања у 

предшколскимустановама, Закон о основамасистемаобразовања и васпитања, Закон о 

локалнојсамоуправи, СтатутградаСуботице, Закон о буџетскомсистему, 

Посебанколективниуговорзазапослене у установамапредшколскогваспитања и 

образoвањачијијеоснивачРепубиликаСрбија, аутономнапокрајина и 

јединицалокалнесамоуправе. 

Опис: У 

оквируовепрограмскеактивностиобезбеђујесефункционисањапредшколскеустанове  

"Нашарадост" и предшколскиходељењапришколама. 

ЕкономскаценасмештајадецесефинансираизбуџетаГрадаса 80%, а 20% 

финансирародитељ. Очекује се даПУ  ускладусагодишњимпланомрада и 

финансијскимпланомпреузима и извршаваобавезе у  2021.години 

Циљ: Унапређењеквалитетапредшколскогобразовања и васпитања 

Показатељиучинка јединицамере 
Базнагодина 

 

Циљнавредност 

у 2021. 

Бројобјеката у 

којимасуизвршенаинвестиционаулагањанагодишњемнивоу 

у односунаукупанбројобјеката ПУ 

број 1/55 1/55 

 

Пројекат2001-5001: Реконструкцијацентралне кухиње ПУ,,Нашарадост“  

Одговорнолице: ДиректорПУ,,Нашарадост“ Суботица 

Правниоснов:Закон о предшколскомваспитању и образовању, Закон о друштвенојбризи 

о деци, Правилник о мерилимазаутврђивањеекономскеценепрограмаваспитања и 

образовања у предшколскимустановама, Закон о основамасистемаобразовања и 

васпитања, Закон о локалнојсамоуправи, СтатутградаСуботице, Закон о 

буџетскомсистему, Посебанколективниуговорзазапослене у 

установамапредшколскогваспитања и образoвањачијијеоснивачРепубиликаСрбија, 

аутономнапокрајина и јединицалокалнесамоуправе. 

Описпројекта: 

Комплетнимпројектомпредвиђенисурадовинареконструкцијиподрумацентралнекухиње, 

реконструкцији и доградњиприземљацентралнекухиње, реконструкцији и 

доградњипекаре и доградњитрпезарије. Изнадприземљакухињедограђујесеједанспрат. 

Комплетнакровнаконструкцијасеизрађујеналицуместа. 

Постојећаподнаплочаисподподаспратасеуклањасамонатомделу. 
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Уколикојетлолошеизвршитиископдоздравогтла, а 

допотребнедубинефундирањаизвршитизаменутла. 

У подрумуцентралнекухиње 

(тренутнојенеупотребљивзбогповременогнаиласкаподземнихвода) 

предвиђенисурадовинасанацијизидова, подова и плафона у видууклањањавлаге и 

заштитесамихзидоваоднакнадневлаге,  рушење и зидањепреграднихзидова, 

рушењеделапостојећеподнеконструкције и израданове,  

комплетназаменастоларијеспољашње и унутрашње,  

израдаокназахидрауличнитеретнилифнамењензакомуникацијуизмеђуподрумскеетаже и 

приземља, а све у циљуактивирањапростора у магацинскесврхе. 

У приземљуцентралнекухињепредвиђенисурадовинареконструкцијипостојећекухиње у 

видурушењаунутрашњих и спољнихносећихзидова, затимрушењапреграднихзидова, 

дозиђивањепреградних и носећихзидова, заменакомплетнестоларијеунутрашње и 

спољашње, заменаподне и зиднеподлогеодкерамичкихплочица, 

реконстркцијастепеништа, рушењеделакровнеконструкцијеизнадприлазаобјекту, 

реконструкција и санацијапостојећекровнеконструкцијеизнадсамекухиње и 

заменакровногпокривача, демонтажакровнеконструкцијеизнадхладњача и 

комплетназаменаистогкао и доградњацентралнекухиње у 

видупроширењахоризонталноггабарита. 

Такођејепредвиђенаизградњановетермоизолацијеназидовима, у поду и 

плафонуцентралнекухињекао и 

комплетнареконструкцијапостојећефасаде.Реконструкцијомпекарепредвиђенојерушење

постојећекровнеконструкције, комплетназаменаспољашње и унутрашњестоларије, 

зазиђивањепостојећихотвора,  рушењепостојећихпреградниих и носећихзидовакао и 

изградњанових. Такођејепредвиђеназаменаподне и зиднеоблоге у 

видукерамичкихплочица. 

Пројектомјепредвиђенадоградњаетаженаделуизнадпекаре. 

Доградњатрпезаријепредвиђенајекадворишномделуобјекта. У 

комплетномделуобјектакојиседограђујепотребнојезаменитисвеинсталацијеводовода, 

канализације, електроенергетскеинсталације, машинскеинсталације и 

предвидетиодређенупротивпожарнузаштиту. Такођејепотребнопоставити и 

инсталацијезавентилацију и климатизацијуобјекта. 

Испредобјектаћебитипотребноизместитиревизије и 

обезбедитиновекакобисеводасасаобраћајница и саобјектаодводила у 

атмосферскууличнуканализацију. 

 

Циљ: Повећањепросторногкапацитета и опремљеностицентралнекухиње у 

циљуомогућавањаусловазаприпремањепотребногбројаоброка и увођење HACCP-а. 

 

Показатеључинка 

 

Јединицамере 
Базнагодина 

 

Циљнавредност 

у 2021. 

Циљнавредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 
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Капацитетцентралнекухиње у 

односунабројоброкакојисеспремају 

Број 1800/1800 14100/12225 14100/12325 14100/12425 

 

Пројекат 2001-5002: Комбивозилозаразвозхране - ПУ „Нашарадост“ 

Одговорнолице: ДиректорПУ,,Нашарадост“ Суботица 

Описпројекта: Набавкадвакомбивозилазаразвозхране. Постојећавозиласудотрајала, а 

немаморезервновозило, те у 

случајукваранекогодвозиланемамомогућностзаменештоонемогућавадоставухранедообј

екатаУстановеодкојихсумногиприличноудаљениодцентралнекухиње. Двавозиласу у 

изузетнолошемстањутенамјехитнопотребнанабавкавозила. 

Циљ: Заменадотрајалихвозила 

 

Показатеључинка 

 

Јединицамере 
Базнагодина 

 

Циљнавредност 

у 2021. 

Циљнавредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Бројзамењенихвозила Број 0 2 2 2 

 

Пројекат2001-5008: Израдапројектнотехничкедокументације-ПУ „Нашарадост“ 

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица  

 

Описпројекта: Финансирањеизрадепројектно-

техничкедокументацијекаопредусловазапријављивањенаконкурседругихнивоавластиил

идругихорганизација, пресвега, у циљуповећањакапацитетаобјеката и 

унапређењаенергетскеефикасности. 

Циљ: Израдапројектно-техничкедокументације 

 

Показатеључинка 

 

Јединицамере 
Базнагодина 

 

Циљнавредност 

у 2021. 

Циљнавредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Бројурађенихпројеката Број 3 4 4 4 

 

Пројекат  2001-5009: Намештај за опремање одељења - ПУ „Наша радост“  

 

Одговорно лице: Директор ПУ „Наша радост“ Суботица  

 

Описпројекта: Потребнајезаменанамештајакојије у многимобјектима у 

таквомстањудаганијемогућепоправитијерјепочеодатрули, а такођејененаменски и 

неприлагођендеци.  Потребнојенабавити и креветићезадецуузрастаод 1 до 3 године, као 

и ПВЦ кревете, а све у циљузаменедотрајалих. 

Циљ: Заменаненаменског и нефункционалногнамештаја у одељењимаУстанове 
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Показатеључинка 

 

Јединицамере Базнагодина 

 

Циљнавредност 

у 2021. 

Циљнавредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у  

2023. 

Бројопремљенихгрупа Број 3 5 3 5 

 

Програм9: 2002 – Основно образовањеи васпитање 

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности 

 

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања  

 

Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге 

прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи одлуке и 

друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области физичке 

културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене заштите на 

примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и социјалних 

пројеката. 

Опис програма: У оквиру овог програма обављају се послови обезбеђивања потпуног 

обухвата деце основним образовањем и васпитањем на територији града Суботице у 21 

школи.   

Циљ: Потпуни обухват деце основним образовањем и васпитањем   

Показатељи учинка једини

ца 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вредно

ст у 

2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредно

ст у 

2023. 

Обухват деце основним образовањем број 9.503 9.759 9.759 9.759 

 

Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској 

управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о основама образовања, 

Колективни уговори у образовању. 

Опис:  Програмска активност се односи на обезбеђивање несметаногфункционисања 

основних школа. Основне школе у складу са годишњим планом рада и финансијским 

планом преузимају и извршавају обавезе.  
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Циљ 1: Обезбеђенипрописаниусловизаваспитно - образовнирадсадецом у 

основнимшколама 

Показатељи учинка једин

ица 

мере 

Базна 

година 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Просечан број ученика по 

одељењу у основној школи 

проце

нат 

18,03 18,03 

 

18,03 18,03 

 

Циљ 2:Повећањедоступности и приступачностиосновногобразовањадеци 

Показатељи учинка једин

ица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Проценат деце којој је 

обезбеђен бесплатан школски 

превоз у односу на укупан број 

деце 

проце

нат 

16,84 

 

 

16,84 16,84 16,84 

 

Програм 10:  2003 - Средње образовањеи васпитање 

 

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности 

 

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област образовања  

 

Опис:  Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је 

непосредно спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и 

средњег образовања, студената, информисања, верских заједница и осталих 

друштвених организација и избегла и расељена лица, као и  несметано функционисање 

наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга примања, социјалне 

доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно 

усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз 

ученика на републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне 

издатке, заштиту и безбедност ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге 

текуће расходе, осим оних за које се средстава не обезбеђују из буџета Републике 

Србије. 

 

Циљ 1: Повећање обухвата деце средњошколским образовањем и 

васпитањем   
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Показатељи учинка 
јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Број деце која су 

обухваћена средњим 

образовањем  

број 5467 

 

5467 

 

5467 

 

5467 

 

Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

Правни основ:Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о локалној 

самоуправи, Статут града Суботице, Закон о буџетком систему, Посебни колективни 

уговори за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика. 

Опис: У оквиру ове прогамске активности у складу са годишњим планом рада и 

финансијским планом обезбеђује се несметано функционисање средњих школа на 

територији града Суботице. 

 

Циљ 1: Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у средњим 

школама 

Показатељи учинка 
јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност у 

2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Просечан број ученика по 

одељењу 
број 21,96 21,96 21,96 21,96 

 

Програм11: 0901 – Социјална и дечија заштита  

  
 

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности 

 

Опис: Опис корисника: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и 

друге прописе чије је непосредно спровођење законом поверено Граду и спроводи 

одлуке и друге акте Скупштине града, Градског већа и Градоначелника из области 

физичке културе, спорта и омладине, предшколског образовања, здравствене 

заштите на примарном нивоу, социјалне заштите, хуманитарних организација и 

социјалних пројеката. 

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за социјалну заштиту 

 
Опис програма:У оквиру овог програма обављају се послави везани за пружање помоћи 

сиромашним и социјално угроженим грађанима. 

 

 

Циљ: Повећање доступности права и услуга социјалне заштите 
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Назив индикатора Јединица 
мере 

Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Проценат корисника 
мера и услуга соц. и 
дечје заштите који се 
финансирају из буџета 
Града 

 

% 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

Програмска активност 0901-0001: Једнократне помоћи и други облици помоћи 

 

Опис програма:  У оквиру овог програма обављају се послави везани за 

 пружање помоћи лицима у стању социјалне потребе. 

 

Образложење спровођења програмске активности:У току 2021. године ће се 

расписати  јавни позиви за набавку грађевинског материјала за избегла лица, за 

помоћ за економско оснаживање породица избеглица и интерно расељених  

лица и куповину сеоских кућа за избеглице и интерно расељена лица. Такоће ће 

бити  вршена и обрада захтева грађана за субвенционисање цене комуналних услуга. 

 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности  

 

Циљ: Унапређење заштите сиромашних 

 

 

  

  

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вреднос

т у 

2021.г. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вреднос

т у 2023. 

 

Проценат грађана који 

добијају новчане накнаде и 

помоћ у натури у складу са 

одлуком о социјалној 

заштити у односу на укупан 

број грађана 

% 5 5 5 5 

 

5 

 

 
 

  

 Програмска активност 0901-0002: Породични и домски смештај, прихватилишта и 

друге врсте смештаја 

  

 Опис програма:  У оквиру овог програма обављају се  послови везани за примену Одлуке 

о остваривањуправау областисоцијалнезаштитеизнадлежностиГрадаСуботице 

 Образложење спровођења програмске активности:У току 2021. године ће бити обезбеђен  

привремени смештај деце и омладине без родитељског старања, деце и омладине са 

поремећајима у друштвеном понашању, деце чији је развој ометен породичним 
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приликама, жртве породичног насиља 

 

 Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

 Циљ: Обезбеђење услуге смештаја 

 

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредно

ст у 

2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљана 

вредност у 

2023. 

 Број корисника услуга 

смештаја  
број 

 
35 38 38 

38 

 

 

 

Програмска активност 0901-0003: Дневне услуге у заједници 

  

Опис програма:  У оквиру овог програма обављају се  послови везани за примену 

Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града 

Суботице за програме и пројекте удружења у области друштвеног и хуманитарног рада. 

Образложење спровођења програмске активности: У току 2021. године ће бити расписан 

Јавни конкурсза финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области 

друштвеног и хуманитарног рада. 

 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

Циљ: Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга и других услуга у заједници 

 

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредно

ст у 

2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

 Број удружења/хуманитарних 

организација које добијају 

средства из буџета града 

број 
 

36 36 36 36 

 

Програмска активност 0901-0004: Саветодавна терапијска и социјално-едукативне 

услуге 

 

Опис програма:  У оквиру овог програма обављају се  послови везани за примену Одлуке о 

остваривањуправау областисоцијалнезаштитеизнадлежностиГрадаСуботице 

Образложење спровођења програмске активности  

У току 2021. године  ће бити обезбеђен  рад Дневног боравка за децу са посебним 

потребама, Дневног боравка за умерено и теже недовољно развијена одрасла лица, услугу 
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личног пратиоца и персоналног асистента, Центра за саветовање и превенцију проблема у 

понашању и Фондације менталне хигијене „Еxспецто“ 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

 

Циљ: Подршка развоју мреже услуга социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној 

заштити и Законом о социјалној заштити 

 

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредно

ст у 

2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Број  корисника  саветодавно-

терапијских  и   социјално-

едукативних  услуга 

број 
 

900 1000 1100 1100 

 

Програмска активност 0901-0005: Подршка реализацији програма Црвеног крста 

  

Опис програма:  У оквиру овог програма обављају се  послови везани за примену Одлуке 

о остваривањуправау областисоцијалнезаштитеизнадлежностиГрадаСуботице 

Образложење спровођења програмске активности: У току 2021. године  кроз програм 

Народне кухиње ће бити обезбеђен  кувани оброк  

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

Циљ: Социјално деловање-олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне 

помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем 

различитих облика помоћи 

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вреднос

т 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број корисника народне 

кухиње 
број 

 
1200 1300 1500 1500 

Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом 

Опис програма:  У оквиру овог програма  обављају се послови везани за помоћ и заштиту 

породица са децом и пронаталитетну политику 

Образложење спровођења програмске активности: У току 2021 године ће бити  

обезбеђена  средства за бесплатне ужине за сиромашне ученике основних школа и помоћ 
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при лечењу тешко оболеле деце и омладине 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

Циљ: Унапређење популационе политике 

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вреднос

т 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Број мера материјалне 

подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике 

број 
 

2 2 2 2 

 

 

Програмска активност 0901-0007: Подршка рађању и родитељству 

 

 

Опис програма:  У оквиру овог програма  обављају се послови везани за помоћ и заштиту 

породица са децом и пронаталитетну политику 

Образложење спровођења програмске активности:У току 2021. године ће бити  

обезбеђена  средства за остваривање права на вештачку оплодњу, накнаду за прво рођено 

дете, помоћ трудницама. 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

Циљ: Унапређење популационе политике 

Показателји учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вреднос

т 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Број мера материјалне 

подршке намењен мерама 

локалне популационе 

политике 

број 
 

3 3 3 3 

 

Програмска активност 0901-0008: Подршка  особама са инвалидитетом 

 

 

Опис програма:  У оквиру овог програма  обављају се послови везани за  за примену 

Одлуке о остваривањуправау областисоцијалнезаштитеизнадлежностиГрадаСуботице 

Образложење спровођења програмске активности:У току 2021. године ће бити расписан 

јавни кокурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката у области 

друштвеног и хуманитарног рада – недостајућих услуга помоћи у кући и неге у кући на 

територији Града Суботице 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 
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Циљ: Унапређење постојећих услуга социјалне заштите 

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вреднос

т 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Број сати пружане услуге број 
 

78300 78500 78500 78500 

 

 

Пројекат 0901- 5001: Реконструкција и доградња објеката РЈ "Дом Дудова шума" 

 

Одговорно лице за спровођење пројекта: Шеф Службе за локални економски развој 

Правни основ: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и Града 

Суботице у реализацији пројекта Реконструкције и доградње објекта РЈ „Дом Дудова шума“ 

Геронтолошког центра Суботица број 351-01-570/2016-02 

Опис програма:  Радови се изводе у Суботици на објекту РЈ «Дом Дудова шума» Геронтолошког 

центра из Суботице на адреси Алеја Маршала Тита број 31.  Предмет пројекта је само стамбени 

објекат. 

 

Циљ: Креирање услова за унапређење функционисања установе социјалне заштите 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Окончаност планираних радова 

(реконструисан и енергетски 

саниран стамбени објекат Дом 

Дудова шума) 

број 0 0 0 1 

 

 

 

Пројекат 0901-4002: Помоћ у натури за социјално угрожено становништво 

 

Опис програма:  У оквиру овог програма  обављају се послови везани за  за примену 

Одлуке о остваривањуправау областисоцијалнезаштитеизнадлежностиГрадаСуботице 

Образложење спровођења програмске активности:Обезбеђена су средства за спровођење 

поступка набавке пакета хране и хигијене за социјално угрожено становништво. Набавка 

наведених пакета се врши у другој половини године и тредиционално се врши подела на 

дан борбе против сиромаштава 17 октобар. 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

Циљ: Побољшање квалитета живота социјално угрожених лица 
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Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вреднос

т 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Број корисника пакета хране 

и хигијене број   2900 2950 2950 3100 

 

Пројекат0901-4003: Координатор за инклузију Рома 

 

Опис програма:  У оквиру овог програма  обављају се послови везани за реализацију Акционог 

плана за Роме 

Образложење пројекта:У току 2021. године ће бити обезбеђена средства за реализацију 

пројеката економско оснаживање Рома, унапређење услова становања, превенцију напуштања 

школовања 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

Циљ: Омогућавање несметаног рада  координатора за инклузију Рома 

Показатељи 

учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вреднос

т 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна вредност у 

2023. 

Број пројеката 

пријавлљених 

на конкурс 
број 

 
2 2 2 2 

 

Пројекат 0901-4004: Остваривање, заштита и унапређење људских права 

 

Oпис програма:  У оквиру овог програма  обављају се послови везани за 

усклађивање локалних политика са националном стратегијом за родну 

равноправност и борбу против трговине људима 

Образложење пројекта: У току 2021 године ће бити обезбеђена средства за 

реализацију активности Савета за родну равноправност и Тима за борбу против 

трговине људима 

 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

Циљ: Остваривање заштите и унапређење људских права 

Показатељи учинка 
једини

ца мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број одржаних 

састанака  број 
 

4 4 4 4 
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Пројекат 0901- 5008: Реконструкција и адаптација Дома за децу ,,Колевка“ 

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој 

Правни основ: Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима 

и Града Суботице у реализацији пројекта обнове и унапређења објекта Дом за децу 

ометену у развоју „Колевка“ број II-404-682/2019 од 27.12.2019. године. 

Опис програма: Санацијa објекта Дом за децу ометену у развоју „Колевка“ у Суботици. За   

потребе   Дома,   планирана   је   изградња   спортске   дворане   с   базеном. Затворени 

базен,  намењен за  децу  ометену  у  развоју,  биhе димензија  10x11 м, у два нивоа, са свом 

пратећом опремом коју захтевају овакви базени. Спортски терен (димензија 24x15 м) - 

такође ћe у потпуности биту прилагођен деци ометеној у развоју. Поред спортске дворане, 

планирана је и изградња новог објекта  домског  смештаја. Поред наведеног, планирани су 

и радови у објекту који је  означен као зграда за социјалну заштиту - Дом за децу ометену у 

развоју - зграда број 1, спратности Су+ П +Пк, тако што ћe се у сутерену и поткровљу 

изводити радови на санацији, док ћe се у приземљу изводити радови на доградњи, 

реконструкцији, адаптацији и санацији.   

Циљ: Обезбеђивање услова за квалитетнију услугу социјалне заштите 

Пројекат 0901-0005: Интеркултуралност и антидискриминација 

Опис програма: 

У оквиру овог пројекта предиђена су средства  спровођење пројекта „ 

Интеркултуралност и антидискриминација“ – у складу са уговором са Сталном 

конференцијом градова и општина, за одржаванје радионица и тренинга у основним 

школама, месним заједницама и градској управи на тему интерклутуралности и 

антидискриминације. 

Образложење спровођења програма 

 Обезбеђена су средства за спровођење активности.  

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

Циљ:  Едукација деце и грађана на тему интеркултуралности и антидискриминације 

ради добрих међуетничких односа. 

Показатељ

и учинка 

јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број 

одржаних 

радионица 

и тренинга 

број   5 5 

 

 

0 

 

 

0 
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Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност

у 2021. 

год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Изграђен нов објекат домског 

смештаја 
Број 0 0 1 1 

Изграђен базен Број 0 0 1 1 

Реконструисан постојећи 

домски смештај 
Број 0 0 1 0 

 

 

 

Програм12: 1801 – Здравствена заштита  

 

Корисник: Секретаријат за друштвене делатности 

 

Опис: Секретаријат за друштвене делатности спроводи законе и друге прописе чије је непосредно 

спровођење Законом поверено Граду из области културе, основног и средњег образовања, студената, 

информисања, верских заједница и осталих друштвених организација и избегла и расељена лица, 

као и  несметано функционисање наставног програма који се односи на плате, накнаде и друга 

примања, социјалне доприносе на терет послодаца, отпремнине, као и помоћи запослених, стручно  

усавршавање запослених, јубиларне награде и помоћ запосленима, превоз деце и превоз ученика на 

републичка и међународна такмичења, превоз запослених, капиталне издатке, заштиту и безбедност 

ученика и деце у складу са прописаним мерама и друге текуће расходе, осим оних за које се 

средстава не обезбеђују из буџета Републике Србије. У оквиру овог програма у складу са Законом 

о здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа 

именује управни одбор који руководи радом установе. 

 

Одговорно лице: Секретарсекретаријата задруштвенеделатности 

 

Циљ: Унапређење здравља становништва 

  
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. 

год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. 

год. 

Покривеност 
становништва 
примарном 
здравственом 
заштитом 

Да/не да да да да 

 

 
 

Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство 

 

 

Опис програмске активности:  У оквиру ове активности обављају се послови везани за  
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за примену Одлуке о утврђивању времена и узрока смрти умрлих изван здравствене 

установе на територији Града Суботице и послови ноћног дежурства у Служби хитне 

медицинске помоћи 

Образложење спровођења програмске активности:Обезбеђено је несметано 

функционисање услуге мртвозорства и ноћног деђурства, на основу уговор са Домом 

здравља 

 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

Циљ:Унапређење доступности, квалитета и ефикасности примарне здравствене заштите 

 

Показатељи учинка 
јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

X X X X X X X 

 

Програмска активност 1801-0003: Спровођење активности из области друштвене 

бриге за јавно здравље 

 

 

Опис програмске активности:  У оквиру ове активности у складу са Законом о 

здравственој заштити ради обезбеђења примарне здравствене заштите, локална самоуправа 

именује управни одбор који руководи радом установе. 

 

 

Образложење спровођења програмске активности  

Обезбеђена су средстава за рад управног одбора Апотека Суботица 

 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

 

 

 

Циљ: Стварање услова за очување и унапређење здравља становништва 

Показатељи учинка 
јединица 

мере 

Базна 

година 

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Проценат реализованих у 

односу на планираних 

посебних програма и 

пројеката из области јавног 

здравља 

% 
 

90 90 90 90 

 

 

Пројекат  1801-4008: Санација главног вода за грејње 
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Опис програма:  У оквиру овог пројекта обезбеђена су средства  санацију грејања у Центру  

за мајку и дете Дома здравља. 

Образложење спровођења програма:Обезбеђена су средства запокретање поступка набавке 

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

Циљ:  Обезбеђивање бољих услова рада Центра за мајку и дете 

Показатељи 

учинка 

јединица 

мере 

Базна 

година  

Базна 

вредност 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вреднос

т у 2023. 

Извршена 

санација 

централног 

грејања 

број  не да 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

Програм 13: 1201 – Развој културеи информисања 

Одговорно лице: Члан Градског већа задужен за област културе 

Опис: Секретаријат за друштвене делатности у складу са законом спроводи послове 

који за циљ имају очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа и 

добара, остваривање општег интереса у култури, односно задовољавање потреба 

грађана и грађанки у култури на територији града, као и остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања.  

Циљ: Подстицање развоја културе      

Показатељи учинка јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број посетилаца програма који 

доприносе остваривању општег 

интереса  у култури који су 

одржани на 1000 становника 

број 250 350 350 350 

 

Програмска активност 1201-0001: Функционисање локалних установа културе 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

Правни основ:Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, 

Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему  
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Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у вези са 

финансирањем културне делатноси установа културе чији је оснивач Град. 

Циљ: Обезбеђење редовног  функционисања установа културе   

Показатељи учинка једи

ница 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вредно

ст у 

2021. 

Циљна 

вредно

ст у 

2022. 

Циљна 

вредно

ст у 

2023. 

Број  запослених  у  установама  културе  

 у   односу  на  укупан  број  запослених 

 у  ЈЛС 
број 

140/211

6 

182/215

8 

182/215

8 

182/215

8 

 

Програмска активност 1201-0002:Јачање културне  продукције и уметничког 

стваралаштва  

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

Правни основ: Закон о култури, Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, 

Одлука о градској управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Уредба о 

критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица 

локалне самоуправе 

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за друге субјекте у 

култури ради проширења културне понуде на територији Града, као и  средства за 

уплату доприноса за ПИО и доприноса за здравствено осигурање за самосталне 

уметнике.  

 Циљ:  Унапређење разноврсности  културне понуде      

Показатељи учинка јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број програма и пројеката 

удружења грађана подржаних од 

стране града број 251 260 265 265 

 

Програмска активност 1201-0003: Унапређење система очувања и представљања 

културно-историјског наслеђа     

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској 

управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о црквама и 
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верским заједницама, Правилник о начину, поступку и критеријумима за доделу 

средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Града Суботице 

Опис:Програмска активност се односи на очување културно историјског наслеђа кроз 

суфинансирање пројеката цркава и верских заједница.  

Циљ: Очување и заштита  културног  наслеђа      

Показатељи учинка јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност у 

2023. 

Број пројеката за очување и 

заштиту културног наслеђа у 

надлежности ЈЛС са 

комплетном пројектно-

техничком документацијом за 

рехабилитацију 

број 6 6 6 6 

 

Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у 

области јавног информисања  

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут града Суботице, Одлука о градској 

управи града Суботице, Закон о буџетском систему, Закон о култури, Закон о јавном 

информисању и медијима,  Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања 

Опис: У оквиру ове програмске активности обезбеђује се финансијска подршка 

субјектима у сфери јавног информисањакоји доприносе остваривању јавног интереса у 

области јавног информисања.    

Циљ: Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота 

локалне заједнице  

Показатељи учинка јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број  програмских  садржаја 

 подржаних на   конкурсима 

 јавног  информисања 
број 42 45 46 46 

 

 

Пројекат 1201-5002 :Реконструкција зграде Народног позоришта 

 

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње 
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Опис пројекта: У оквиру овог пројектаврше се активности реконструкције зграде 

Народног позоришта, тренутно је у току 8-1 фаза . Средства за реализацију пројекта 

реконструкције зграде Народног позоришта у Суботици обезбеђена су од стране 

Министарства културе и информисања Републике Србије, Аутономне покрајине 

Војводине и из буџета Града Суботице. 

 

Циљ :   Наставак реконструкције, рестаурација и доградње зграде Народног позоришта  

 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Степен завршености 

објекта  

% 75% 100% - - 

 

 
Пројекат  1201-5006:Санација Дома културе у Новом Жеднику 

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње 

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности  санације и адаптације Дома 

културе са циљем побољшања услова живљења и културних дешавања. 

Циљ : Израда допуне пројектне документације за санацију Дома културе 

Назив индикатора Јединица 
мере 

Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Степен завршености 

документације 

  % - 100% - - 

 
 
Пројекат 1201-5011:Израда документације о мерама техничке заштите заштићених 
објеката културе и пројеката 
 
 
Одговорно лице: Шеф техничке службе за техничку припрему инвестиционих 

пројеката 

 

Опис пројекта: Конзерваторски надзор заштићених објеката културе Града Суботице 

 

Циљ :  очување заштићених објеката културе 

 
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 
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Реализован пројекат у %   % 100% 100% 100% 100% 

 
 
Пројекат 1201-5012: Санација и реконструкција зелене фонтане 
 

Одговорно лице:  Секретар секретаријата за инвестиције и развој 

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу обављања техничког 

пријема Зелене фонтане након завршене санације и реконструкције. 

 

Циљ :  Уређење градског језгра 

 
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Реконструкција и 
изградња фонтане-
технички пријем 

  % - 100% - - 

 

Пројекат 1201-5016 :Соколски Дом 

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње 

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу  израде пројектно 

техничке документације за реконструкцију Соколског дома 

 

Циљ :  Израда документације о мерама техничке заштите и израда Студије 

оправданости 
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Израђене мере 
заштите и студија 
оправданости 

 не да - - 

 

 

Пројекат 1201-5020: Изградња Дома културе Хајдуково Носа  

 

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње 

 

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу  стварање места за 

окупљање и одржавање  културних дешавања. 

 

Циљ :  стварање места за културна дешавања 

 
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

Циљана 

вредност 

Циљана 

вредност 
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2021. год. 2022. год. 2023. год. 

Степен завршености 
радова 

% 80% 100% - - 

 

 

Пројекат: 1201 -5024 – Израда споменика Краљу Петру Првом Карађорђевићу 

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој  

Правни основ: Одлука о постављању споменика краљу Петру I Карађорђевићу 

(Службени лист Града Суботице број: I-00-022-131/2020 од 28.05.2020. године) 

Опис пројекта: Израда споменика краљу Петру је од историјског, културолошког значаја 

за Град Суботицу. У знак сећања на врховног команданта српске војске у Балканским 

ратовима који је остао упамћен у српском народу као краљ Петар Ослободилац (такође 

познат и као Стари краљ) од изузетног значаја је израда споменика чиме се чува 

културно наслеђе, историја, идентитет. 

 

Циљ: Побољшање културног амбијента Суботице 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Постамент, фигура ком 0 1 - - 

 

Пројекат 1201-4037: Пројекат  Danube: „Rediscover“ – Представљање јеврејске 

културе, наслеђа, изложба, културна рута– Градски музеј Суботица 

Одговорно лице: Директор Градског музеја Суботица 

Описпројекта: Израда мобилне апликације културне руте јеврејске баштине .  

 

Циљ: Презентација јеврејске културе  

 

Показатељиучинка/ин

дикатор 

Јединица

мере 

Базнагод

ина 

 

Циљнавред

ност у 

2021. 

Циљнавред

ност у 

2022. 

Циљнавред

ност у 

2023. 

Мобилна апликација 

културне руте 

број 0 1 1 

 

1 

 

 

 

Пројекат 1201-4038: Пројекат: Заштитна ископавања археолошких налазишта са 

израдом пратеће документације и конзервацијом материјала на траси „Брзих 

пруга“ - МЗЗСК 

Одговорно лице: Директор МЗЗСК 

Описпројекта: Заштитна ископавања на територији девет општина на траси „Брзих 

пруга“, са израдом документације и одлагањем археолошког материјала.  
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Циљ: Заштита угроженог археолошког наслеђа  

 

Показатељиучинка/ин

дикатор 

Јединица

мере 

Базнагод

ина 

 

Циљнавред

ност у 

2021. 

Циљнавред

ност у 

2022. 

Циљнавред

ност у 

2023. 

Ископане археолошке 

структуре и 

археолошки материјал 

број 0 1000 0 

 

0 

 

 

ПРОГРАМ 14: 1301 – Развој спорта и омладине 

 

Одговорно лице:  Члан Градског већа задужен за спорт и омладину  

Опис: Секретаријат за друштвене делатности у оквиру овог програма обавља послове 

који имају за циљ унапређење и развој спорта у граду, односно повећање обухвата 

бављења спортом у свим сегментима становништва, посебно деце, младих, жена, особа 

са инвалидитетом и старих. 

Циљ:Обезбеђење  услова  за бављење  спортом  свих  грађана  и  грађанки  града  

Показатељи учинка 

једини

ца 

мере 

Базна 

годин

а 

 

Циљна 

вреднос

т у 

2021. 

Циљна 

вреднос

т у 

2022. 

Циљна 

вреднос

т у 

2023. 

Број  спортских  организација  

 преко  којих  се   остварује  јавни 

 интересу  области  спорта 

број 82 84 85 85 

Број жена чланова спортских 

организација и удружења 
број 2700 2800 2800 2800 

   

Програмска активност  1301-0001 -Подршка локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезима    

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности 

Правни основ: Закон о спорту, Статут Града Суботице, Правилник о одобравању и 

финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области 

спорта у Граду Суботици, Правилник о категоризацији спортских организација са 

седиштем на територији Града Суботице 

Опис: Програмска активност се односи на финансијску подршку локалним спортским 

организацијама, удружењима и савезимa.    

Циљ: Унапређење подршке локалним спортским организацијама преко  којих се 
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остварује јавни интерес у области спорта  

 

Показатељи учинка 

једин

ица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вреднос

т у 2021. 

Циљна 

вреднос

т у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број годишњих програма 

спотских организација 

финансираних од стране Града 

број 52 52 55 55 

 

 

Програмска активност 1301– 0002: Подршка предшколском и школском спорту 

 

Одговорно лице: Директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и 

становањеи директор ЈКП Стадион 

 

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активностиврше се активности 

у циљу  унапређења спортске инфраструктуре изградњом и реконструкцијом 

спортских терена.  Буџетом Града Суботице планиране су  субвенције за одржавање и 

поправке  спортских терена. 

 

Циљ : редовно одржавање спортских објеката од интереса за Град  

 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Проценат 

реализованих радова 

у односу на 

планиране 

% 100% 100% 100% 100% 

 

Програмскаактивност 1301-0004: Функционисањелокалнихспортскихустанова 

Одговорнолице: Директор ЈКП „Стадион“ Суботица 

У 

оквируовепрограмскеактивностиобављајусепословикојисеодносенафункционисањелок

алнихспосртскихустанова, односноодржавањеспортскеинфраструктуретј. 

редовноодржавањеспортскихобјеката. ИстисефинансирајуизбуџетаГрада и 

сопственихприходапредузећа, а покривајусетрошковикојисеодносеназараде и 

личнапримањазапослених, режијскетрошковеобјеката, осталематеријалне и 

нематеријалнетрошкове, као  итрошковепроизводнихуслуга.  Предузеће  

ускладусагодишњимпрограмомпословања и програмомсубвенцијапреузима и 
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извршаваобавезе.  

Образложењеспровођењапрограмскеактивности: ЈКП „Стадион” 

јеоснованорадиобављањаделатностиодопштегинтереса – 

управљањеспортскимобјектима у јавнојсвојиниГрада. 

Предузећусунакоришћењедатиследећиобјекти: 

Отворениградскибазен, 

Спортскорекреативницентар „Прозивка” 

Градскоклизалиште 

Спортскитерени у Првомајскојулици 

Халаспортова 

У оквируХалеспортова – Салазастонитенис 

Градскострелиште 

Градскистадион 

Предузеће у обављањусвоједелатностиуправљанаведенимобјектима у 

циљуобезбеђењаусловазањиховофункционисање. 

 

Циљ:Обезбеђивањеусловазарадустановаизобластиспорта 

Називиндикат

ора 
Јединица 

мере 

Базнагодин

а 

Циљанавр

едност 

2021. год. 

Циљанавредн

ост 2022. год. 

Циљанавре

дност 2023. 

год. 

Бројспортски

хорганизација

којикористеус

лугеустанове

изобластиспо

рта 

 

 

 

број 

122 122 122 122 

 

  

Програмска активност 1301-0005 : Спровођење омладинске политике 

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе 
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Правни основ: Закон о младима, Одлука о оснивању Канцеларије за младе Града 

Суботице, Правилник о начину и поступку доделе средстава буџета Града Суботице за 

задовољавање потреба младих на територији Града Суботице,  

Опис: Програмска активност се односи финансијску подршку активностима 

Канцеларије за младе Града Суботице и финансирање или суфинансирање програма 

односно пројеката у области омладинског сектора.  

Циљ: Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности 

 

Показатељи учинка 

јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број младих корисника 

услуга мера омладинске 

политике/ 

Број младих жена корисника 

услуга 

број 2800/1350 2820/900 2820/1400 2820/1400 

 

Пројекат 1301-5007: Осветљење помоћног фудбалског терена   

 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за привреду, ЛЕР и туризам 

Правни основ: Уговор о финансирању са Покрајинмским Секретаријатом за спорт и 

омладину 

Опис пројекта: Циљ пројекта је изградња рефлектора на помоћном фудбалском терену, 

којим управља Јавно предузеће „Стадион“ како би се омогућило коришћење наведеног 

фудбалског терена у дужем интервалу током дана 

 

Циљ: Унапређење функционисања, рада и тренинга спортистима 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Технички преузети рефлектори за 

помоћни фудбалски терен 
ком 0 1 0 0 

 

 

Пројекат 1301-4011: Фестивал „Омладина“ 

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе 

Опис пројекта:Суштина фестивала „Омладина“ јесте представљање неафирмисаних 

бендова. Омладински фестивал у Суботици има историјски значај јер су на том 

фестивалу своје прве музичке кораке направили многи познати аутори и извођачи.  

Циљ:   Промоција неафирмисаних бендова      
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Показатељи учинка јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност у 

2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број учесника (бендова) 

на Фестивалу 

број 0 10 10 10 

 

 

Пројекат  1301-4014: Обележавање матуре у Суботици 

Одговорно лице: Координатор Канцеларије за младе 

Опис пројекта: Матуранти средњих школа матурски  плес изводе у центру града.  

Циљ:  Организовање матурског плеса у склопу обележавања завршетка школовања 

Показатељи учинка јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљна 

вредност 

у 2021. 

Циљна 

вредност у 

2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број организованих 

активности 

број 0 6 6 6 

 

 

Програм 15: 0602 – Локална самоуправа 

Одговорно лице: Начелник Градске управе 

Корисник: Локална самоуправа 

Опис корисника: Локална самоуправа припрема нацрте прописа и других аката које 

доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;извршава одлуке и друге акте 

Скупштине града, Градоначелника и Градског већа; решава у управном поступку у 

првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других 

организација у управним стварима из надлежности Града; обавља послове управног 

надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града; извршава 

законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду; обавља стручне и друге 

послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће и обавља и друге 

послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.У 

Градској управи образовани су следећи секретаријати:1. Секретаријат за финансије,2. 

Секретаријат локалне пореске администрације, 3. Секретаријат за општу управу и 

заједничке послове,4.Секретаријат за друштвене делатности,5. Секретаријат за 

грађевинарство,6. Секретаријат за имовинско-правне послове,7. Секретаријат за 

привреду, локални економски развој и туризам,8. Секретаријат за пољопривреду и 

заштиту животне средине,9. Секретаријат за комуналне послове, енергетику и 

саобраћај,10. Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове и11. Секретаријат за 

инвестиције и развој. 
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Циљ: Одрживо правно и финансијско функционисање Града у складу са 

надлежностима и пословима локалне самоуправе 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Однос бр запослених у 

органима града у односу 

на законом утврђен мак. 

бр. запосленим у свим 

организационим 

јединицама Града 

 

бр 

 

321/2158 

 

321/2158 

 

321/2158 

 

321/2158 

 

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

 

Одговорно лице: Начелник Градске управе 

 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској 

управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавним набавкама 

 

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за 

несметано функционисање Градске управе и свих њених организационих јединица. 

Почевши од расхода за запослене, сталних (режијских) трошкова, трошкова набавке 

услуга и материјала, набављају се и основна средства за рад запослених у Градској 

управи. Поред непосредног пружања услуга грађанима, стручне службе Градске управе 

припремају акта за Градоначелника, Градско веће и Скупштину града. Такође се врши 

и контролна функција система локалне самоуправе града Суботица у смислу 

усклађивања аката са законским прописима и спровођење истих путем корисника 

буџета града Суботица.  

 

Циљ 1: Функционисање управе 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Проценат решених 

предмета у односу на 

заведене предмете 

% 73 75 79 80 

 

Програмска активност 0602-0001: Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 

 

Одговорно лице: Шеф службе за интерну ревизију 
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Правни основ: Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима за 

организовање и стандардима и методолошким упутсвима за поступање и извештавање 

интерне ревизије у јавном сектору, Статут Града Суботице. 

 

Опис: Служба помаже субјектима ревизије у постизању њихових циљева примењујући 

систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског 

управљања и контроле у односу на: идентификовање ризика, процену ризика и 

управљање ризиком; усклађеност пословања са законима, интерним актима и 

уговорима; поузданост и потпуност финансијских и других информација; ефикасност, 

ефективност и економичност пословања; заштиту информација и извршење задатака и 

постизање циљева. Служба пружа саветодавне услуге које се састоје од пружања 

савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и 

побољшања процеса управљања субјекта ревизије, управљања ризицима и контроле. 

 

Циљ 1: Доношење препорука у извештајима након извршених ревизоја система ради 

ефикаснијег функционисања система локалне самоуправе 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Извршене ревизије 

система 

број 8 8 8 8 

 

 

 

Програмска активност 0602-0002 : Функционисање месних заједница 

 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о Месним 

заједницама на територији Града Суботице, Статути Месних заједница, Правилници о 

систематизацији радних места у Месним заједницама, Одлука о максималном броју 

запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 

2017. годину, Закон о раду, Закон о платама у државним органима и јавним службама, 

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица 

и запослених у државним органима, Закон о буџетском систему, Закон о јавним 

набавкама , Закон о референдуму и народној иницијативи 

 

Опис: У оквиру ове програмске активности извршавају се расходи и издаци за 

несметано функционисање 37 Месних заједница на територији града Суботице. 

Финансирају се расходи за запослене, стални (режијски) трошкови, трошкови набавке 

услуга и материјала, набављају се неопходна основна  средства за рад органа МЗ. 

 

Циљ: Обзбеђивање задовољавања потреба и интереса локалног становништва деловањем 

Месних заједница 
     

Показатељи учинка 
јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност 

у 

2021.год. 

Циљна 

вредност 

у 

2022.год. 

Циљана 

вредност 

у 

2023.год. 
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Проценат буџета који се користи 

за трошкове и планове рада 

Месних заједница 

% 1,03 1,03 1,03 1,05 

Степен остварења финансијских 

планова Месних заједница 
проценат 97 97 97 99 

 

 

Програмска активност 0602-0003: Сервисирање јавног дуга 

Одговорно лице: Градоначелник 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Статут Града Суботица, Одлука о градској 

управи града Суботица, Закон о буџетском систему, Закон о јавном дугу, Уговори о 

кредитима и зајмовима  

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљуреализације 

трансакција јавног дуга града односно извршавају се обавезе града по основу узетих 

кредита и зајмова. У оквиру програмске активности евидентирају се и средства 

повучена од ЕБРД-а из зајма а која се упућују крајњем кориснику ЈКП“Водовод и 

канализација“ Суботица, такође се евидентирају и средства од донације ЕБРД-а која се 

извршавају преко поменутог предузећа а ради реализације Пројекта изградња водних 

система у Суботици. 

Циљ 1: Одржавање финансијске стабилности града и финансирање капиталних 

инвестиционих расхода 

Назив индикатора 

Јединица 

мере 

 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2020. год. 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

у 2022. год. 

Удео дугорочних дугова 

за финанс.капиталних 

инвестиционих расхода у 

укупном јавном дугу 

% 20,91 16,49 12,82 9,16 

Учешће издатака за 

сервисирање дугова у 

текућим приходима <15% 

% 5,63 3,51 3,75 3,73 

 

Програмска активност 0602- 0004: – Градско правобранилаштво 

 

Одговорно лице: Градски правобранилац 
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Правни основ: Одлука о Градском правобранилаштво 

Опис: У оквиру ове програмске активности Градско правобранилаштво у 

правнимпоступцимапредсудовима, арбитражама, органимауправе и 

другимнадлежниморганимазаступаГрадСуботицурадиостваривања и 

заштитеимовинскихправа и 

интересаГрадаСуботицекадаГрадСуботицаимаположајстранкеилиумешача о 

чијимобавезамасеодлучује у 

томпоступку.Градскоправобранилаштвоспроводипословеизсвојенадлежности у 

складфусаОдлуком о градкомправобранилаштвуводећирачуна о 

свимОдлукамаградаCуботице и Oдлуком о буџетуградаСуботице. 

 

Циљ 1: Заштита имовинских права и интереса града 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број решених предмета у 

односу на укупан број 

предмета на годишњем 

нивоу 

 

 

број 

 

 

650/1400 

 

 

800/1500 

 

 

800/1500 

 

 

 

800/1500 

  Број правних мишљења 

која су дата органима 

града, стручним службама 

и другим правним лицима 

чија имовинска и друга 

права заступа 

 

 

 

број 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

60 

 

Програмска активност 0602-0005: Локални омбудсман 

 

Одговорно лице: Локални омбудсман 

 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови локалног омбудсмана, 

који прима и испитује притужбе које се односе на повреду људских права од органа 

локалне самоуправе, поступа по сопственој иницијативи у сваком случају где постоји 

сумња да орган локалне самоуправе крши људска права, прати примену међународних 

стандарда о људским правима на територији локалне самоуправе, прикупља 

информације из различитих извора, о томе да ли органи локалне самоуправе примењују 

законе и друге прописе из области људских права, остварује непосредну сарадњу са 

републичким органима и делује као посредник између подручних органа државне 

управе и носилаца  јавних овлашћења из делокруга Републике Србије и грађана, на 

територији града, иницира покретање кривичних дисциплинских и других поступака 

код надлежних органа у случају кршења људских права од органа локалне самоуправе, 

организује и учествује саветовања о остваривању и поштовању људских права и 

забрани дискриминације, иницира и подстиче образовање о људским правима у свим 

областима живота, сарађује и размењује искуства са другим институцијама локалних 
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омбудсман и омбудсмана и другим органима и организацијама, које се баве заштитом и 

унапређењем људских права у земљи и иностранству, сарађује медијима, посредује у 

мирном решавању спорова везаних за кршење људских права на територији града, има 

право да присуствује свим седницама Скупштине и њених тела и има право да 

учествује у скупштинској расправи, када се расправља о питањима из његове 

надлежности, даје иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости 

пред Уставним судом и предлаже надлежним органима доношење нових и промену 

постојећих прописа и других аката из његове надлежности, врши и друге послове у 

складу са законом и прописима Града Суботице. Давање правних савета и писаних 

упутстава грађанима ради побољшања капацитета за остваривање људских права у с 

кладу са позитивним прописима Републике Србије. 

 

Циљ 1: Обезбеђена заштита права грађана пред управом и јавним службама града и 

контрола над повредама прописа и општих аката града 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број грађана чија су права 

заштићена кроз поступак 

пред заштитиником 

грађана  

 

 

број 

 

1700 

 

1700 

 

1700 

 

1700 

  Број усвојених препорука 

и правних савета 

заштитиника грађана 

упућених управи и јавним 

службама градаи 

грађанима 

 

 

 

 

број 

 

 

 

1580 

 

 

 

1500 

 

 

 

1500 

 

 

 

1500 

 

 

Програмска активност 0602-0006: Инспекцијски послови   

 

Одговорно лице: Шеф службе за буџетску инспекцију 

 

Правни основ: Закон о буџетском систему, члан 84., Одлуке о оснивању буџетске 

инспекције, Уредбе о раду и овлашћењима буџетске инспекције, Закон о инспекцијском 

надзору, Закон о прекршајима, Кривични закон, Закон о упревном поступку итд.  

 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљуконтрое 

материјално-финансисјког пословања, наменског и законитог коришћења средстава из 

буџета Града Суботице, корисника буџетских срестава.На основу Годишњег програма 

рада на који сагласност даје Градоначелник, приступа се обављању послова. Након 

обављене контроле материјално финансијског пословања, сачињава се Записник о 

контроли, који се предаје контролисаном кориснику и Градоначенику. Уколико се 

утврде неправилности у раду корисника буџетских средстава, покреће се прекршајни 
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поступак, кривични поступак и поступа за привредни преступ, против одговорног лица 

корисника средстава.  

У Годишњем извештају о раду, наводе се појединости о предузетим поступцима и 

предају Градоначенику. 

 

Циљ 1: Квалитетно  обављање инспекцијских послова 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број окончаних 

извршених контрола 

број 5 5 5 5 

    

Програмска активност 0602-0007: Функционисање националних савета 

националних мањина 

Одговорно лице: Секретар Секретаријата за друштвене делатности  

Опис програмске активности: У оквиру ове програмске активности обезбеђују се 

средства за финансирање националних савета националних мањина у складу са  

Одлуком о расподели буџетских средстава града Суботице националним саветима 

националних мањина.  

Циљ: Остваривање  права националних  мањина  у  локалној  заједници   

Показатељи учинка 
јединица 

мере 

Базна 

година  

Циљна 

вредност 

у 2021 

Циљна 

вредност 

у 2022. 

Циљна 

вредност 

у 2023. 

Број реализованих 

пројеката националних 

мањина 

број 3 3 3 3 

    

Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва 

 

Одговорно лице: Градоначелник 

 

Правни основ: Закон о буџетском систему,Закон о локалној самоуправи, Статут Града 

Суботица 

Опис програмске активности: У оквиру буџета део планираних прихода се не 

распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. Средства текуће 

буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације 

или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 

Текућа буџетска резерва опредељује се, према Закону о буџетском систему, највише до 

4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 

На основу иницијативе директног буџетског корисника, Градоначелник доноси решења 
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о употреби средстава текуће буџетске резерве којим се средства текуће буџетске 

резерве распоређују се на директне кориснике.  

 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

X X X X X X 

 

 

Програмска активност 0602-0010 – Стална буџетска резерва 

 

Одговорно лице: Градоначелник 

 

Опис програмске активности: У буџету се планирају средства за сталну буџетску 

резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске резерве. Стална 

буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа локалне 

власти у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, 

суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка 

катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који 

могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Стална 

буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од 

продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. Решење о употреби средстава 

сталне буџетске резерве доноси Градско веће, на предлог стручне службе за финансије 

са иницијативом директног корисника којом се указује на потребе отклањања 

последица ванредних околности. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске 

резерве доставља се скупштини града уз завршни рачун. 

 

 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

X X X X X X 

 

Програмска активност 0602-0014 – Управљање у ванредним ситуацијама 

 

Одговорно лице: Извршилац за ванредне ситуације 

 

Опис програмске активности: Према Закону о војној, раднојиматеријалнојобавези ( “Сл. 

ГласникрепубликеСрбијебр. 88/2009,95/2010 и 36/2018) члана 6, 

Министарствоодбранеусклађујеспровођењевојнеобавезесаостваривањемдругихправа и 

дужности у областиодбране и 

водијединственуевиденцијувојнихобвезника.Органиаутономнихпокрајина и 

органијединицалокалнесамоуправеимајуобавезуданатериторијисвојенадлежностизапотр

ебеизвршавањаобавезаодбранеобезбедепросторне и 
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техничкеусловезарадтериторијалнихоргана, као и њиховузаштиту и 

обезбеђење.Јединицалокалнесамоуправе у оквирусвојихнадлежности, у 

областисмањењаризикаодкатастрофа и управљањаванреднимситуацијама: 

5) планира и обезбеђујебуџетскасредстванамењеназасмањењеризикаодкатастрофа и 

управљањеванреднимситуацијама; 

8) израђујестудијупокривеностисистемазајавноузбуњивањезасвојутериторију 

(акустичкустудију) и старасе о одржавању, набавци и постављањуакустичкихизвора 

(сирена) и осталеопреме у оквирујединственогсистемазајавноузбуњивање у 

РепублициСрбији; 

Јединицецивилнезаштитеопштенамене и 

специјализованејединицецивилнезаштитезаузбуњивањеобразујујединицелокалнесамоуп

раве. 

Одлуку о образовањујединицацивилнезаштитеизстава 1. 

овогчланадоносинадлежниорганјединицелокалнесамоуправе. 

Циљ 1: Изградња ефикасног, превентивног система заштите, и спасавања  на 

избегавању шпоследица елементарних и других непогода 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број идентификованих 

објеката критичне 

инфраструктуре 

 

 

Број 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

 

 
Пројекат 0602-5001:ПТД за Месне заједнице 

 
 

Одговорно лице: Шеф службе за извођење радова на инвестиционим пројектима 

високоградње, нискоградње и хидроградње 

 

Опис пројекта: У оквиру овог пројекта врше се активности у циљу  израда пројектне 

документације за санације објекта месних заједница. 

 

Циљ :  израда пројектно техничке документације 

 
Назив индикатора Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 

Степен завршености 
документације 

% - 100% - - 
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Програм 16: 2101 - Политички систем локалне самоуправе 

 

Одговорно лице: Градоначелник 

Назив корисника: Скупштина Града 

Опис корисника: Надлежност Скупштине града утврђена је Законом о локалној 

самоуправи, Статутом града Суботица. Скупштина града је највиши орган града који 

врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Као 

носилац законодавне власти, Скупштина града у складу са законом: 1. доноси Статут 

Града и пословник Скупштине; 2. доноси буџет и завршни рачун Града; 3. утврђује 

стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такси и накнада; 7 4. доноси програм развоја Града и појединих делатности; 5. доноси 

урбанистички план Града и уређује коришћење грађевинског земљишта; 6. доноси 

прописе и друге опште акте; 7. расписује градски референдум и референдум на делу 

територије Града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и 

утврђује предлог одлуке о самодоприносу; 8. оснива службе, јавна предузећа, установе 

и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом; 9. именује и 

разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, 

установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 

складу са законом; 10. бира и разрешава председника Скупштине и заменика 

председника Скупштине; 11. поставља и разрешава секретара Скупштине; 12. бира и 

разрешава Градоначелника Суботице (у даљем тексту: Градоначелник) и, на предлог 

Градоначелника, бира заменика Градоначелника и чланове Градског већа; 13. утврђује 

градске таксе и друге локалне приходе који Граду припадају по закону; 14. утврђује 

накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 15. доноси акт о јавном 

задуживању Града, у складу са законом којим се уређује јавни дуг; 16. прописује радно 

време угоститељских, трговинских и занатских објеката; 17. даје мишљење о 

републичком, покрајинском и регионалном просторном плану; 18. даје мишљење о 

законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу; 19. даје 

сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Града; 20. обавља и друге 

послове утврђене законом и Статутом.Скупштина града Суботице је највиши орган 

Града који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и 

Статутом. Скупштину чине одборници, које бирају грађани на непосредним изборима, 

тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Скупштина се сматра 

конституисаном избором председника Скупштине и постављањем секретара 

Скупштине. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири 

године.Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

одборника. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом 

или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких 

планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине 

сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. 
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Циљ 1: Ефикасно иефективно функционисање органа политичког система локалне 

самоуправе  

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

X X X X X X 

 

Назив корисника: Градоначелник     

Опис корисника: Надлежност Градоначелника је утврђена Законом о локалној 

самоуправи и Статутом Града Суботица. Градоначелник је извршни орган града. 

Градоначелника бира Скупштина, из реда одборника, на време од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине. 

Градоначелник има заменика који га замењује у случају његове одсутности и 

спречености да обавља своју дужност. 

Градоначелник: 1. представља и заступа Град; 2. предлаже начин решавања питања о 

којима одлучује Скупштина; 3. наредбодавац је за извршење буџета; 4. усмерава и 

усклађује рад Градске управе; 5. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, 

Статутом или одлуком Скупштине; 6. даје сагласност на опште акте којима се уређују 

број и структура запослених код директних и индиректних корисника буџетских 

средстава који се финансирају из буџета Града и на број и структуру запослених и 

других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника 

буџета Града; 7. одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу 

уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на 

непокретности које користе органи и организације Града, уз сагласност Републичке 

дирекције за имовину Републике Србије; 8. одлучује о прибављању и отуђењу опреме 

веће вредности за потребе органа и организација Града, уз сагласност Владе Републике 

Србије; 9. одлучује о прибављању и отуђењу превозних средстава за потребе рада 

органа и организација Града; 10. врши и друге послове утврђене Статутом и другим 

актима Града. У случају ратног стања, Градоначелник доноси акте из надлежности 

Скупштине с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у 

могућности да се састане. 

 

Назив корисника: Градско Веће 

Опис корисника: Надлежност Градског већа је утврђена Законом о локалној 

самоуправи и Статутом Града Суботица. Градско веће чине Градоначелник, Заменик 

градоначелника, као и чланови Градског већа које бира Скупштина на период од четири 

године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове 

Градског већа предлаже кандидат за Градоначелника.Градско веће: 1. предлаже Статут, 

буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 2. непосредно извршава и стара се 

о извршавању одлука и других аката Скупштине , доноси одлуку о привременом 

финансирању у случају да Скупштина не донесе буџет пре почетка фискалне године; 4. 

врши надзор над радом Градске управе, поништава или укида акте Градске управе који 

нису у сагласности са законом, Статутом и другим општим актом или одлуком које 

доноси Скупштина; 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и 
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обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из 

надлежности Града; 6. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права 

и дужности Републике, односно Аутономне Покрајине; 7. поставља и разрешава 

начелника Градске управе; 8. утврђује услове и начин коришћења превозних средстава 

за потребе органа и организација Града. Градско веће је извршни орган града.  

Градоначелник представља Градско веће, сазива и води његове седнице.  

Градоначелник је одговоран за законитост рада Градског већа.  

Организација, начин рада и одлучивања Градског већа, детаљније се уређује његовим 

пословником, у складу са законом и Статутом. 

 

Програмска активност 2101- 0001: Функционисање локалне скупштине 

 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови везани за рад 

Скупштине града. Скупштина има 67 одборника. Одборници се бирају на четири 

године. Скупштина одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја 

одборника.  Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом 

или Статутом није друкчије одређено. О доношењу Статута, буџета и урбанистичких 

планова одлучује се већином гласова од укупног броја одборника. Седницу Скупштине 

сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца. Скупштина 

оснива стална или повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. 

Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и 

обављају друге послове утврђене Статутом. Стална радна тела Скупштине су савети и 

комисије, и то: 1. Савет за буџет и финансије 2. Савет за урбанизам, стамбено-

комуналну делатност и заштиту животне средине 3. Савет за развој друштвених 

делатности 4. Савет за пољопривреду 5. Савет за развој села 6. Савет за развој 

привреде, мале привреде и приватног предузетништва 7. Савет за развој града 8. 

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 9. 

Комисија за кадровска и административна питања и радне односе 10. Мандатно-

имунитетска комисија 11. Комисија за представке и жалбе 12. Изборна комисија града 

Суботице 13. Комисија за средства информисања. У оквиру ове програмске активности 

споводи се и Закон о финансирању политичких субјеката.  

 

Циљ: Функционисање локалне скупштине 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број седница 

скупштине 

број  

8 

 

12 

 

12 

 

12 

Број усвојених аката број  

260 

 

300 

 

300 

 

300 

 

Програмска активност 2101-0002: Функционисање извршних органа  
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Одговорно лице: Градоначелник  

 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Статут Града Суботице („Службени лист Града 

Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), Закон о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 

113/17, 113/17-др.закони 95/18), Закон о систему плата запослених у јавнмом сектору 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19), Уредба о накнади 

трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник 

РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу средстава за 

угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други закони и 

општи акти Града. 

 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног 

остваривања функције Градоначелника, односно квалитетног управљања развојем 

града. 

 

Кабинет Градоначелника обавља послове који за циљ имају квалитетно управљање 

развојем града. Остваривање функције Градоначелника непосредно помажу 

функционери и запослени у Кабинету Градоначелника, односно у Служби за послове 

кабинета Градоначелника. у оквиру којих се обављају послови припремања и 

координирања активности Градоначелника, праћење саопштења и информација 

објављених у медијима о раду органа Града, сарадња са иностраним субјектима 

(међународне активности, регионални и прекогранични контакти, билатерална и 

мултилатерална сарадња), односно послови протокола и послови сарадње са медијима.  

Градоначелник, односно лице које је Градоначелник овластио, као и други 

функционери односно запослени, по упутству Градоначелника, учествују у разним 

протоколарним активностима, као што су разноврсни пријеми - сусрети са 

амбасадорима, конзулима односно представницима страних влада и других иностраних 

субјеката, заједничке посете са представницима државних органа и других органа и 

организација отварању производних погона и других новоизграђених објеката и 

реализованих инвестиција. 

 

За поједине области рада локалне самоуправе Градоначелник поставља помоћнике 

Градоначелника.Помоћници Градоначелника покрећу иницијативе, предлажу пројекте 

и сачињавају мишљења у вези питања која су од значаја за развој у областима за које су 

постављени, дају упутства при решавању питања у делокругу своје надлежности, 

сарађују са установама, предузећима и другим субјектима у делокругу своје 

надлежности, обављају и друге послове по налогу Градоначелника у области за коју су 

постављени.  

 

Циљ 1: Функционисање извршних органа 

Назив индикатора Јединица 

мере 

Базна 

година 

Циљана 

вредност у 

Циљана 

вредност у 

Циљана 

вредност у 
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  2021. год. 2022. год. 2023. год. 

Број донетих аката број 2500 2700 2700 2700 

 

 

Правни основ: Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-

др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Статут Града Суботице („Службени лист Града 

Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст),Одлука о Градском већу Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“, бр. 1/10 и 40/12), Закон о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

бр. 21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18), Закон о систему плата запослених у јавнмом 

сектору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18 и 86/19), Уредба о 

накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени 

гласник РС“, бр. 98/07-пречишћени текст, 84/14 и 84/15), Правилник о коришћењу 

средстава за угоститељске услуге („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/13) и други 

закони и општи акти Града. 

 

Опис: У оквиру ове програмске активности спроводе се послови у циљу успешног 

остваривања надлежности Градског већа.  

 

Седнице Градског већа сазива Градоначелник по својој иницијативи.Материјале 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, а могу припремати и установе, 

јавна предузећа и друге организације чији je оснивачГрад, односно други субјекти 

одређени општим актом Скупштине града. Материјали се достављају у форми и на 

начин утврђен Пословником Градског већа Града Суботице („Службени лист Града 

Суботице“, бр. 55/16-пречишћени текст). 

 

Седницом Градског већа председава Градоначелник.По претресању питања Градско 

веће одлучује, односно доноси одговарајућу одлуку или други акт. Градско веће доноси 

одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења, закључке, пословник и друга акта, у 

складу са законом и Статутом. Градско веће може да одлучује ако седници присуствује 

већина од укупног броја његових чланова, а одлучује већином гласова присутних 

чланова, ако законом или Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина. 

 

О раду на седници Градског већа води се записник. Градско веће може образовати 

стална и повремена радна тела за разматрање, припремање и давање предлога о 

питањима из надлежности Градског већа, предузимање одговарајућих мера на 

усклађивању рада органа и организација у процесу припреме аката и материјала за 

седницу Градског већа и праћења извршења својих аката, закључака и програма рада. 

 

Чланови Градског већа имају права и дужности да предлажу претресање појединих 

питања из делокруга Градског већа и да учествују у одлучивању о питањима која се 

расправљају на седницама Градског већа, да дају иницијативе за припремање одлука и 
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других прописа које доноси Скупштина града и Градско веће, да учествују у раду 

радних тела Градског већа чији су чланови и да учествују у обављању других послова 

из надлежности. 

 

Циљ 1: Функционисање извршних органа 

Назив индикатора Јединица мере Базна 

година 

 

Циљана 

вредност у 

2021. год. 

Циљана 

вредност у 

2022. год. 

Циљана 

вредност у 

2023. год. 

Број донетих аката број 450 520 520 520 

Број одржаних седница 

Градског већа 

број         40 50 50 50 

 

Евиденирани предмети за 

Градско веће 

 

 

број 

 

 

480 

 

550 

 

550 

 

550 

 

ПРОГРАМ 17: 0501 – Енергетскаефикасност и обновљивиизвориенергије 

Корисник: Секретаријат за комуналне послове, енергетику и саобраћај 

Одговорно лице: Секретар секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај 

 

Опис: У складу са чланом 160. став 6.  Закона о рударству и геолошким 

истраживањима до 31. децембра 2018. године, а од 1. јануара 2019. године у складу са 

чланом 26. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, носилац 

експлоатације којем је одобрено извођење рударских радова плаћа накнаду за 

коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса.  

У складу са Законом о накнадама за коришћење јавних добара, у делу који се 

односи на Накнаде за коришћење ресурса и резерви минералних сировина, обвезник 

накнаде је носилац експлоатације којем је одобрење издато од стране Покрајинског 

секретаријата за енергетику и саобраћај. 

Накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних сировина утврђује 

обвезник за тромесечни период, односно за календарску годину на прописаном 

обрасцу, почев од дана добијања одобрења, у складу са Правилником о садржини и 

начину достављања образаца за накнаду за коришћење ресурса и резерви минералних 

сировина, а иста зависи од висине прихода на који се примењују прописане стопе.Када 

се експлоатација врши на територији аутономне покрајине, средства остварена од 

накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса, у висини од 50% 

приход су буџета Републике Србије, у висини од 40% приход су буџета јединице 

локалне самоуправе на чијој се територији врши експлоатација, а у висини од 10% су 

приход буџета аутономне покрајине.  

Средства остварена од накнаде за коришћење минералних сировина и 

геотермалних ресурса, која су приход јединице локалне самоуправе на чијој територији 

се врши експлоатација, користе се на основу посебног програма мера за унапређење 

услова живота локалне заједнице, а посебно за изградњу инфраструктуралних објеката 

и других објеката у циљу побољшавања услова живота, које доноси Градско веће Града 

Суботице, а на који сагласност даје надлежни орган аутономне покрајине тј. 

Покрајински секретаријат надлежан за енергетику. 
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У складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије Јединица локалне 

самоуправе, као обвезник система енергетског менаџмента, доноси Програм енергетске 

ефикасностикоји је у складу са Стратегијом и Акционим планом Републике Србије.  

 

Програм енергетске ефикасности садржи нарочито:  

1) планирани циљ уштеда енергије, који је у складу са планираним циљевима 

Стратегије, Програма остваривања Стратегије и Акционог плана;  

2) преглед и процену годишњих енергетских потреба, укључујући процену енергетских 

својстава објеката;  

3) предлог мера и активности које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије, и то:  

(а) план енергетске санације и одржавања јавних објеката које користе органи јединице 

локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе,  

(б) планове унапређења система комуналних услуга  

(в) друге мере које се планирају у смислу ефикасног коришћења енергије;  

4) носиоце, рокове и процену очекиваних резултата сваке од мера којима се предвиђа 

остваривање планираног циља;  

5) средства потребна за спровођење програма, изворе и начин њиховог обезбеђивања.  

 

Скупштина града Суботице је у складу са законом донела Програм енергетске 

ефикасности Града Суботице за период 2019-2021. годину, чији је основни циљ 

унапређење енергетске ефикасности у потрошњи енергије, односно успостављање 

система управљања енергетском потрошњом и смањењем трошкова за набавку енергије 

и енергената,  

 

 

Пројекат 0501-5001: Санација енергетских губитака објеката  предшколске 

установе 
Одговорно лице: Секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај 

 

Опис пројекта:  

Пројектом се предвиђа финансијско улагање од 6.000.000,00 дин. Санација 

енергетских губитака термичког омотача заменом спољних прозора и врата и 

постављањем или побољшањем постојеће термичке изолације зидова, крова и таваница 

у објекту „Шумице“ у циљу санације енергетских губитака термичког омотача, а самим 

тим и смањењем расхода за енергију.  

Објекти „Шумице-јасле“ и „Шумице-вртић“ се налазе наједној парцели и третирају се 

као једна енергетска целине. Укупан Пројекат енергетске санације дефинише замену 

фасадне столарије (прозора и врата) за сваки објекат појединачно и изолацију 

термичког омотача за сваки објекат појединачно. 

Планирано је улагање у 2021. години којим би било могуће реализовати део пројекта 

који се односи на замену фасадне столарије на објекту „Шумице-вртић“. 

 

Циљ: Смањење расхода за енергију 

Назив 

индикатора 

Јединица 

мере 
Базна 

година  

Циљана 

вредност 

2021. год. 

Циљана 

вредност 

2022. год. 

Циљана 

вредност 

2023. год. 
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Укупна 

потрошња 

примарне 

енергије у 

јавним 

зградама  (ten) 

(ten) 119,48 95,584 95,584 95,584 

 

Пројекат 0501-5004: Energy efficient power E2P2 

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој  

Правни основ: Partnership Agreement for the implementation of the Operation(Satnica 

Đakovačka Municipality i City of Subotica) 

Опис пројекта: Oвај пројекат заснован је на успостављању енергетски ефикасних јавних 

зграда кроз примену електрана на обновљиве изворе енергије као пример енергетски 

одрживе и еколошки прихватљиве јавне политике. У оквиру овог пројекта Град 

Суботица и општина Сатница Ђаковачка желе да изграде соларне системе (соларне 

електране на јавним установама –0,45 МW и мрежа енергетски ефикасне јавне расвете). 

Ово ће подицћи свест о важности заштите животне средине и потенцијала за 

коришћење енергетске ефикасности и соларних електрана. Kроз пројекат Град 

Суботица ће извршити енергетску санацију две школе: Основне школе “Матко 

Вуковић” и Основне и средње школе “Жарко Зрењанин” и поставити соларне панеле на 

девет објеката јавне намене: Техничка школа “Иван Сарић”, Дом за децу ометену у 

развоју “Kолевка”, “Наша радост”, Нова општина, Отворени универзитет, Основна и 

средња школа “Жарко Зрењанин”, базен “Прозивка”, Политехничка школа, Основна 

школа “Соња Маринковић”.  

 

Циљ: Повећање енергетске ефикасности зграда 

 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

 Енергетски санирани објекти две 

школе:Основна школа “Матко 

Вуковић” и Основна и средња 

школа “Жарко Зрењанин”  

број 0 0 2 2 

Постављени соларни панели на 

девет објеката јавне намене 
број 0 0 9 9 

 

 

Пројекат 0501-5005: Eнергетска санација Геронтолошкoг клуба Бајнат; Суботица 

 

Одговорно лице: Шеф Службе за локални економски развој  

Правни основ: Уговор о финансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности 

„Eнергетска санација Геронтолошкoг клуба Бајнат; Суботица“ број 401-00-387/5/2020-

06 од 04.06.2020. потписан између Града Суботице и Министарства рударства и 

енергетике 

Опис пројекта:Енергетска санација објекта кроз следеће радове: грађевински радови 

(столарија и изолација), машински радови (побољшање термотехничког система), 

електро радови (побољшање система расвете). 
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Циљ: Подизање енергетског разреда зграде из „Г“ у  „Ц“ 

 

Показатељи учинка/индикатор 

Јединица 

мере 

Базна 

година 

 

Циљана 

вредносту 

2021. год. 

Циљана 

вредност

у 

2022.год. 

Циљана 

вредносту 

2023.год. 

Енергетски саниран објекат ком 0 1 0 0 
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