
 
ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРЕДЛОГУ  

НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА СУБОТИЦЕ ЗА ПЕРИОД 2023-2032.године 

 

На основу члана 33. став 2. Закона о планском систему („Сл. гласник РС“, бр. 20/18) и 

члана 86. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19 – Пречишћен 

текст, 13/21 и 16/21), Град Суботица и Регионална развојна агенција „ПАНОНРЕГ“ спровели 

су у периоду од 28. новембра 2022. године до 12. децембра 2022. године Јавну расправу о 

предлогу нацрта Плана развоја Града Суботице за период 2023-2032. године. 

 

Регионална развојна агенција „ПАНОНРЕГ“ доо и Град Суботица позвали су све 

заинтересоване институције, организације и појединце да узму учешће у јавној расправи и да 

се упознају са текстом предлога нацрта Плана развоја Града Суботице за период 2023-2032.  

 

Нацрт Плана развоја Града Суботице за период 2023-2032 објављен је на сајту града, 

на линку:  http://www.subotica.rs/index/page/id/15010/lg/cp 

 

У поступку јавне расправе одржан је Отворени састанак дана 05. децембра 2022. 

године, у термину од 11 до 13 часова, на адреси Отворени универзитет, Суботица, Трг цара 

Јована Ненада бр. 15, сала број 213.  

У периоду од 28.11.2022. до 12.12.2022. године примедбе, предлози и сугестије могли 

су да се доставе се на следећу e-mail адресу:  

 

planrazvojasubotica@gmail.com 

 

или поштанским путем на адресу: 

 

Регионалнa развојнa Агенцијa „Панонрег“  

Трг цара Јована Ненада бр. 15 

24000 Суботица 

са назнаком: „ План развоја Града Суботице за период 2023-2032”. 

 

05. децембра 2022. године са почетком у 11 часова, у сали на Отвореном универзитету 

одржан је Отворени састанак тј. јавна расправа о предлогу нацрта Плана развоја Града 

Суботице. Састанку је присуствовало тридесет представника заинтересованих страна, 

чланови Координационог тела, представници институција, ИТ кластера Суботица 2030 и 

представници Организација цивилног сектора. 

 

Присутнима се обратила и отворила јавну расправу Мирослава Бабић, члан 

Координационог тела и Координатор израде Плана развоја. 

 

Ендре Балаша, члан тима за израду стратешког документа је укратко прошао кроз 

Нацрт Плана развоја, Мапе ресурса-анализе постојећег стања, SWOT анализе реализоване на 

састанцима секторскиа група за области: 

 



1. Друштвени развој, квалитетан живот и добра управа; 

2. Урбани развој, комунална инфраструктура и заштита животне средине и 

3. Локално економски привредни развој. 

 

Током обраде података користили су се искључиво званични извори статистички 

доступних података.На основу тих података Град Суботица је у анализи постојећег стања 

упоређиван са себи сличним градовима у Републици Србији (Нови Сад, Крагујевац, 

Зрењанин). 

  

Обрађени су подаци 165 учесника у Анкети грађана о визији града Суботице. 

Проценат подударности (поклапања) изјаве грађана и секторских група како виде бућност 

Суботице, износи 90%. 

 

Пре отварања Јавне расправе одржан је и Партнерски форум уз присуство 70 

учесника, као и консултације са члановима секторских група. 

 

Визија Града Суботице: 

„Суботица 2032. године је европски град по мери грађанки и грађанина, привлачна 

туристичка дестинација у који се долази да се ужива у природи, архитектури, доброј храни, 

обичајима. Град, који је омогућио свим грађанима инфраструктуру за модеран живот, где су 

најзначајније вредности знање и мултикултуралност, са ефикасним службама и употребом 

модерних технологија. Мирно место за породични живот, студентски центар који привлачи 

младе из околине. Има свој универзитет, јаку и активно стимулисану културну сцену, снажну 

економију и изобиље модерних послова који иду уз развој ИТ сектора. Град који размишља 

зелено, са развојним капацитетом усклађеног са темпом и динамиком раста броја 

становника, где је сачувана стара архитектура из периода сецесије и обновљене грађевине су 

заштитни знак Суботице.“ 

 

Ендре Балаша представио је Мере и носиоце реализације приоритетних циљева. 

 

Циљеви су у складу са одрживим циљевима Уједињених нација и у складу са 

приоритетима Европске уније за период 2021-2027.  

 

Након усвајања планског документа Плана развоја биће израђен средњорочни план, 

где ће се наћи на једном месту у форми акционог плана све мере, програми и пројекти који се 

реализују у дотичној години а планирани су у Плану развоја или у нижим, специјализованим 

стратешким документима или акционим плановима града. 

 

Отворени састанак тј. јавна расправа завршена је у 13 часова. 

 

Представници организација цивилног друштва узели су учешће на јавној расправи, 

на састанку и прослеђивање, својих коментара на емаил адресу 

planrazvojasubotica@gmail.com што је приказано у наредној табели. 

 

 

 

mailto:planrazvojasubotica@gmail.com


СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПРИМЕДБИ КОЈЕ СУ ПОДНЕТЕ НА НАЦРТ 

ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА СУБОТИЦА ЗА ПЕРИОД 2023-2032. ГОДИНЕ СА 

КРАЋИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ ПРИМЕДБИ И СУГЕСТИЈА НА ПОДНЕТЕ   

ПРИМЕДБЕ 

 
 

Број Кратак опис примедбе Примедба се прихвата/не 

прихвата 

1 Предлог: да се у табели на стр. 50, код ознаке циља УР1 (Здрава 

животна средина за све грађане), након дела Заштита земљишта 

и подземних вода, додају нове (прецизно предложене) мере за 

заштиту природе. 

Предлог поднет од стране Жика Рех, Шеф аСлужбе за заштиту 

животне средине и одрживи развој, Градска управа. 

 

Примедба се прихвата, и предлог 

је уврштен у текст, страна 52 

мере, преформулисана Мера 1 и 

додата нова 2. мера и нови носиоц 

реализације  

2 У тексту је потребно дорадити опис о основним школама 

Предлог поднет од стране Миланка Костић, члан Градског већа 

за образовање и културу. 

Примедба се прихвата, страна 16 

опис основних школа, 

преформулисан текст 

3 Предлог: Архитектонски и сензорно-когнитивно прилагођен 

град особама са инвалидитетом и Оснивање Хабилитационо-

рехабилитационог центра у коме би се на дневном нивоу 

спроводиле физикалне терапије потребне особама са локо-

моторним, сензорним и когнитивним сметњама – (да  

“активности на рехабилитацији”  буду уврштене у делу КЖ4 ) 

 

Предлог поднет од стране Друштво за церебралну и дечју 

парализу и Мреже МОПОСИ – Љиљана Бегановић 

Суштина предлога се прихвата, 

страна 54. мере, мера бр 4. 

проширен текст и Мера 6. Сад 

изгледа: “6, Сагледати стање и 

уклањањем постојећх баријера 

обезбедити доступност јавних 

сервиса, школовања  и културних 

садржаја особама са 

инвалидитетом, доследно водити 

бригу о рехабилитацији и 

њиховом запошљавању“ 

4 Предложени нацрт дефинише већи број приоретних циљева, и 

тешко је препознати фокус, око којег би се могла постићи 

синергија разних субјеката 

 

Коментар је дат од стране ИТ Кластера Суботица 2030 

У комуникацији са предлагачем, 

постигнут је заједничко 

компромисно решење, па на бази 

тога на страна 61, став 3 додата је 

нова реченица "Дефинисање 

фокуса, тј. одабир приоритетних 

циљева за реализацију у првом 

наредном трогодишњем периоду 

се врши у року од 6 месеци од 

доношења Плана развоја" ,  

5 Предлог: у део где се наводи велики број циљева које би требао 

да испуни План развоја града, као закључак предлажем да буде 

наведено "На сваки сегмент развоја Суботице трудићемо се да 

применимо све мере заштите животне средине, биљака и 

животиња, у циљу побољшања квалитета живота у нашем 

граду". 

 

Предлог поднет од стране Соња Мандић, дипл.правник, 

директор, Зоолошки врт Палић 

Мишљење Оперативног тима је да 

би предложена формулација  

непотребно издигла један од 

хоризонталних принципа целог 

документа из контекста. Иста 

намера се јасно препознаје и у 

садашњем тексту нацрта.  

Наш предлог:“Не прихвата се 

предлог“  

6 Предлог: на страни 54 у делу под насловом „Мере за 

остваривање приоритетних циљева унутар развојног правца 

(циљ ЛЕ 5) - 

ПОВЕЋАЊЕ ИСПЛАТИВОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ У 

ПОЉОПРИВРЕДИ“, предлажемо допуну става 4 за реч 

„пијаце“ и допуну мера за још нови члан  4а): Унапређење 

инфраструктуре и опреме на пијацама као ефикасним каналима 

Предлог се прихвата, 

преформулисан је на страни 54. 

мера бр 4. проширен текст,  

примедба је уграђена у изворни 

текст, без додавања новог члана 



дистибуције пољопривредних производа (воћа, поврћа и других 

производа биљног и животињског порекла). 

 

Предлог поднет од стране Саво Дувњак, ЈКП „Суботичке 

пијаце“ 

7 г. Берта Роберт у свом допису и достављеним материјалима 

скреће пажњу на “тему „Регулаторни оквир и међународни 

стандарди за квантификацију и извештавање о емисијама ГХГ 
и угљенични отисак производа”  и развојни концепт “Green 

Road of Subotica (EU) by EFS systems и кроз достављене 

материјале нуди концепте за борбу против климатских промена 

у ширем регион Суботице. 

Мишљење Оперативног тима је да 

су предложени материјали у 

сагласности са духом и 

приоритетним циљевима Нацрта 

Плана развоја и кроз разраду 

средњорочног плана могуће је 

узети у обзир исте, са осталим 

инпутима стручне јавности. 

Имајући у виду да постојећи текст 

Нацрта пружа довољно 

квалитетан оквир за деловање, 

нема потребе за мењање истог. 

 

Координатор Координационог тима за  

припрему, праћење и извештавање  

о реализацији Плана развоја Града Суботице  

за период 2023-2032 године 

 

Миролсава Бабић 

 
У Суботици, 

Дана 14.12.2022. године. 


