
 

 

 

 
 

Дана 10.11.2022. године на Отвореном универзитету у Суботици одржан је Партнерски форум, 

у оквиру Пројекта немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у процесу 

приступања Европској унији“ (ПАР2ЕУ), који спроводе Немачка организација за међународну 

сарадњу (ГИЗ), Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) и Балкански центар 

за регулаторну реформу (БЦРР) у сарадњу са Републичким секретеријатом за јавне политике 

(РСЈП). 

Састанку Партнерског форума присуствовало је преко седамдесет учесника, заинтересованих 

страна у изради Плана развоја града: чланови секторских група:  

1. Друштвени развој и добра управа;  

2. Урбани развој, инфраструктура и заштита животне средине;  

3. Економско привредни развој,  

4. Представници организација цивилног друштва и грађани. 

 

Присутнима се на почетку састанка Партнерског форума обратила Мирослава Бабић, 

координатор и члан Корординационог тела за израду Плана развоја Града Суботице за период 

2023-2032. године и Марија Ушумовић Давчик, начелница Градске управе града Суботице и члан 

Координационог тела. 

 

 
 

Санда Ћорац, представник Наледа, ментор за град Суботицу на пројекту „Подршка реформи 

јавне управе у процесу приступања Европској унији“, представила је пројекат који спроводе 

НАЛЕД, ГИЗ, Балкански центар за регулаторну реформу и Републички секретаријат за јавне 

политике. У свом излагању нагласила је да се у складу са Законом о планском систему Републике 

Србије, при изради планова ЈЛС користи методологија СКГО, да је Партнерски форум шири 

консултативни формат којем присуствују чланови Координационог тела ЈЛС, секторских група, 

представници јавног, приватног и цивилног сектора, грађани. Транспарентност, размена 

информација и укључивање свих заинтересованих страна је важан елеменат приликом израде 

плана развоја ЈЛС. 

 

 



 

 

Балаша Ендре је у презентацији приказао анализу Мапе ресурса три секторске групе, резултате 

SWOT анализе и анкете грађана „Визија Суботице 2032“.  

 

Резултати SWOT анализе: 

СНАГЕ 
➢ образовни потенцијал; 
➢ Градска управа; 
➢ културно наслеђе; 
➢ традиција предузетништва; 
➢ квалитетно пружање комуналних услуга; 
➢ туризам и спорт; 
➢ ИТ сектор у развоју 

СЛАБОСТИ 
➢ здравство-потреба за новом болницом; 
➢ одлив младих; 
➢ инфраструктура; 
➢ спортски објекти; 
➢ недостатак финансијских средстава. 

МОГУЋНОСТИ 
➢ развој туризма; 
➢ развој инфраструктуре; 
➢ инвестиције; 
➢ заштита животне средине; 
➢ повећање наталитета. 

ПРЕТЊЕ 
➢ економска криза; 
➢ инфлација; 
➢ енергетска криза; 
➢ миграције становништва; 
➢ епидемије; 
➢ недостатак инвестиција. 

 

165 становника Суботице учествовало је у анкети „Визија Суботице 2032 године“.  

Интересантно је да се 90% поклапа визија града као резултат рада секторских група и 

анкетираних грађана. Коришћена је и анкета „Суботица кроз очи студената“, коју је спровео ИТ 

кластер Суботица. 

 

Развојним планом утврђени су најважнији економски, социјални и развојни приоритети и 

дугорочни циљеви у области квалитета живота и заштите животне средине. 

 

ВИЗИЈА ГРАДА СУБОТИЦЕ 

Суботица 2032. године је европски, мултикултурални модеран град по мери грађана, са 

инфраструктуром доступном у градским и приградским насељима, развијеном привредном и 

предузетничком зоном, ИТ сектором; са богатим културним наслеђем, очувани објекти у стилу 

сецесије и развијеном туристичком понудом и квалитетним услугама, Град који размишља 

зелено. 

 

Партнерски форум као процес консултација омогућио је да се чују различита мишљења, опције, 

предлози и решења представника јавног сектора, организација цивилног сектора и грађана. 

 


