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На основу члана 2. став 4. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник РС“, бр. 
55/14), члана 20. став 1. тачка 27. и члана 24. став 
1. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14-др.закон) и члана 
33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботице 
(„Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 
27/08-исправка и „Службени лист Града 
Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
о изменама Одлуке о Градском 

правобранилаштву 
 

Члан 1. 
Члан 8. Одлуке о Градском 

правобранилаштву („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 34/14) мења се и гласи: 
 „Градско правобранилаштво у правним 
поступцима пред судовима, арбитражама, 
органима управе и другим надлежним органима 
заступа Град Суботицу  ради остваривања и 
заштите имовинских права и интереса Града 
Суботице кад Град Суботица има положај 
странке или умешача о чијим правима и 
обавезама се одлучује у том поступку. 
 Градско правобранилаштво пред 
судовима, арбитражама, органима управе и 
другим надлежним органима заступа органе 
Града Суботице, службе и друге организације 
које немају својство правног лица, ако обим 
послова у Градском правобранилаштву 

дозвољава, може заступати органе и посебне 
организације које имају својство правног лица а 
чије се финансирање обезбеђује из буџета Града 
Суботице у правним поступцима у којима ови 
субјекти учествују као странке или умешачи о 
чијим правима и обавезама се одлучује у том 
поступку.“ 

Члан 2. 
 Члан 9. брише се. 
 

Члан 3. 
 У члан 27. став1. мења се и гласи: 
 
 Градски правобранилац и заменици 
Градског правобраниоца остварују права из 
радног односа у складу са прописима који 
регулишу радне односе и плате постављених лица 
у органима Града. 
 Ставови 2,3 и 4 се бришу . 
 

Члан 4. 
 Члан 28. мења се  и гласи: 
  Плате и друга примања по основу рада 
запослених у Градском правобранилаштву 
утврђују се актом Градског правобраниоца. 
 

Члан 5. 
 У члану 29 ст.2 мења се на тај начин што 
се речи »у Градској управи» замењују се 
речима«у органима Града». 
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Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-159/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 
(“Службени гласник РС”, бр. 68/15 и 81/16-УС), поглавља 7. и 8. Одлуке о максималном броју запослених 
на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине 
Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“, бр. 101/15, 
114/15, 10/16, 22/16 и 45/16) и члана 33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботица (“Службени лист Општине 
Суботица”, бр. 26/08 и 27/08-исправка и “Службени лист Града Суботица”, бр. 46/11 и 15/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе Града Суботице за 2015. годину 
 

Члан 1. 
 У члану 1. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 
самоуправе Града Суботице за 2015. годину („Службени лист Града Суботице“, број 5/16)  Табеларни 
приказ замењује се новим Табеларним приказом: 
 

Ред. 
бр. 

 
Организациони облици у систему локалне самоуправе 

 

Максимални 
број 

запослених 
1. ЈКП „Погребно“ Суботица 33 
2. ЈКП  за обављање димничарских услуга „Димничар“  Суботица 27 
3. ЈКП „Суботичке пијаце“ Суботица 22 
4. „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица 5 
5. ЈП „Палић-Лудаш“ Палић 38 
6. ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица 68 
7. ЈКП „Суботица гас“ Суботица 45 
8. ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица 210 
9. ЈП за превоз путника у градском и приградском саобраћају 

„Суботица-транс“ Суботица 
327 

10. ЈКП „Стадион“ Суботица 60 
11. ЈКП „Паркинг“ Суботица 73 
12. Регионална развојна агенција „Панонрег“ д.о.о. Суботица 3 
13. „ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ 

Суботица 
28 

14. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица 284 
15.  Д.О.О. за управљање Слободном зоном „Суботица“ Суботица 5 
16. Зоолошки врт  Палић 30 
17. Фондација за омладинску културу“Данило Киш“  Суботица 5 
18. Фондација менталне хигијене  „Еxспецто“ Суботица 3 
19. Градска библиотека Суботица 40 
20. Историјски архив Суботица 19 
21. Градски музеј Суботица 30 
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22. Савремена галерија Суботица 8 
23. Међуопштински завод за заштиту споменика културе Суботица 24 
24. Туристичка организација Града Суботица 4 
25. Дечије позориште Суботица 32 
26. Позориште „Kosztolányi Dezső“ Суботица 14 
27. Арт биоскоп „Александар Лифка“ Суботица 3 
28. Галерија „др Винко Перчић“ Суботица 1 
29. Предшколска установа „Наша радост“ Суботица 448 
30. БИС - Пословни  инкубатор Суботица 1 
31. АД „Тржница“ Суботица 60 
32. Градско правобранилаштво Суботица  2 
33. Заштитник грађана  - Омбудсман - Суботица 2 
34. Буџетска инспекција Суботица 1 
35. Канцеларија за младе Суботица 1 
36. Градска управа Града Суботице 367 
37. МЗ Александрово 1 
38. МЗ Бачки Виногради 1 
39. МЗ Бачко Душаново 1 
40. МЗ Бајмок 1 
41. МЗ Бајнат 1 
42. МЗ Биково 1 
43. МЗ Центар I 1 
44. МЗ Центар II 1 
45. МЗ Центар III 1 
46. МЗ Чантавир 1 
47. МЗ Дудова шума 1 
48. МЗ Ђурђин 1 
49. МЗ Гат 1 
50. МЗ Хајдуково 1 
51. МЗ Келебија 1 
52. МЗ Кер 1 
53. МЗ Кертварош 1 
54. МЗ Љутово 1 
55. МЗ Макова седмица 1 
56. МЗ Мала Босна 1 
57. МЗ Мали Бајмок 1 
58. МЗ Мали Радановац 1 
59. МЗ Мишићево 1 
60. МЗ Нови град 1 
61. МЗ Нови Жедник 1 
62. МЗ Ново село 1 
63. МЗ Палић 1 
64. МЗ Пешчара 1 
65. МЗ Прозивка 1 
66. МЗ Радановац 1 
67. МЗ Стари Жедник 1 
68. МЗ Шупљак 1 
69. МЗ Таванкут 1 
70. МЗ Зорка 1 
71. МЗ Жељезничко насеље 1 
72. МЗ Верушић 1 
73. МЗ Вишњевац 1 
74. Центар за социјални рад Града Суботице 13 

 У К У П Н О: 2373 
 

Члан 2. 
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 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу Града 
Суботице”. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-11-21/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
       Председник Скупштине града Суботице 
       Тивадар Бунфорд, с.р. 
 
 На основу члана 59. став 1. и члана 66. 
став 7. Закона о локалној самоуправи (“Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 
33. став 1. тачка 6) и члана 66. став 1. Статута 
Града Суботице (“Службени лист Општине 
Суботица”, бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
“Службени лист Града Суботице”, бр. 46/11 и 
15/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама  Одлуке о Градској 
управи Града Суботице  

 
Члан 1. 

У члану 18. Одлуке о Градској управи 
Града Суботице (“Службени лист Града 
Суботице”, бр. 6/10, 8/13, 24/14, 20/15 и 44/16) 
став 1. у подтачки 9. после речи :“саобраћај“ 
брише се реч: „и“ и ставља се зарез. 

У подтачки 10. после речи: “послове“ 
брише се тачка и уписује се реч: “и“. 

После подтачке 10. додаје се подтачка 11. 
и речи: 

„11. Секретаријат за инвестиције и 
развој.“ 

Члан 2. 
Члан 22а мења се и гласи: 

„Члан 22а 
Секретаријат за имовинско-правне 

послове врши следеће послове: 
- извршава одлуке и друге акте 

Скупштине града, Градоначелника и 
Градског већа из области имовинско-
правних послова, 

- решава у управном поступку у 
првом степену о правима и дужностима 
лица у управним стварима из 
надлежности Секретаријата, 

- извршава законе и друге прописе 
чије је извршавање поверено Граду из 
области имовинско-правних послова, 

- 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 имовинско-правних послова, 

- 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.“ 

  
Члан 3. 

 После члана 26. додаје се наслов и нови 
члан 26а  који гласи: 

„Секретаријат за инвестиције и развој 
Члан 26а 

  Секретаријат за инвестиције 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 
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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, 
 - 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. 

 
 Досадашњи члан 26а постаје члан 26б. 
 

Члан 4. 
 Начелник Градске управе ће  у року од 15 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке донети 
акт којим ће ускладити Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у 
Градској управи са одредбама ове одлуке, уз 
сагласност Градског већа. 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у “Службеном листу Града 
Суботице“. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-02-46/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1     
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
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На основу члана 91. став 4. Пословника 
Скупштине града Суботице („Службени лист 
Општине Суботица“ бр. 29/08 и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 55/11), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
о престанку дужности директора Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу Града 

Суботице“ 
 
I 

Утврђује се да Блау Петеру престаје 
дужност директора Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Града Суботице“, даном доношења 
овог закључка. 

II 
Овај закључак објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-02-48/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана  14. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града 
Суботице“ („Службени лист Града Суботице“, бр. 
44/15 ), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана и именовању председника 

и члана Надзорног одбора  
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 

Града Суботице“ 
 
I 

Разрешава се у Надзорном одбору Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу Града 
Суботице“ са даном доношења овог решења: 

1. Јасмин Шечић- дужности члана. 
 

II 

У Надзорни одбор Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу Града Суботице“ именују 
се: 

1. Милоје Грбовић- за председника 
2. Снежана Давидовић - за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Града Суботице“ са наредним даном од 
дана доношења овог решења, на мандатни период 
до истека мандата Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу Града 
Суботице“ („Службени лист Града Суботице“, бр. 
7/14). 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-194/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 33. став 1. тачка 8. Статута 
Града Суботице („Службени лист Општине 
Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 
15/13) и члана 4. став 2. Одлуке о промени 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу Града Суботице“ („Службени лист 
Града Суботице“, бр. 44/15-пречишћен текст), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Одлуку Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Града Суботице“ о промени 

пословног имена  
 
I 

 Даје се сагласност на Одлуку Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
Града Суботице“ о промени пословног имена, 
која је донета на 54. седници одржаној дана 
7.10.2016. године. 

II 
 Ово решење објавити у “Службеном 
листу Града Суботице”. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-195/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 5. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) 
и члана 33. став 1. тачка 8. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботица“, 
бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању „Јавног предузећа за управљање 

путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање 
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Дирекција за изградњу Града 
Суботице“ („Службени лист Града Суботице“, бр. 
44/15-пречишћени текст) са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу 
Града Суботице“ уписано у регистар Агенције за 
привредне регистре Решењем број БД 83770/2005 
од 29. јула 2005. године, наставља са радом у 
складу са одредбама ове одлуке.  

Јавно предузеће „Дирекција за изградњу 
Града Суботице“ променило је пословно име у 
„Јавно предузеће за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
(у даљем тексту:јавно предузеће) у складу са 
законом. 

Члан 2.  
Јавно предузеће је основано ради 

обављања делатности од општег интереса на 
територији Града Суботице (у даљем тексту: 
Град).  

Јавном предузећу су поверени послови 
везани за:  

- организовање одржавања комуналних 
добара у општој употреби, комуналних објеката и 
урбане опреме; 

- обезбеђивање јавног осветљења; 
- управљање локалним путевима на 

територији Града Суботице;  

- архитектонске и инжењерске делатности 
и техничко саветовање;  

- пружање архитектонских и инжењерских 
услуга, пројектовање, израду планова, надзор, 
премеравање, картографија и слично;  

- израда концепта, нацрта планских 
докумената, просторних планова за потребе Града 
и израда докумената за спровођење ових планова 
у складу са законом;  

- израда студија за потребе израде 
урбанистичких и просторних планова; 

- израда правила грађења и других услова 
за потребе Града на основу просторних планова, 
ради издавања локацијских услова;  

- израда техничке документације за 
потребе Града и за потребе директних и 
индиректних корисника буџетских средстава;  

- други стручни и административно-
технички послови везани за послове 
архитектонске и инжењерске делатности и 
техничког саветовања; 

- израда концепта, нацрта и планског 
документа урбанистичких планова за потребе 
Града; 

- израда урбанистичко-техничких 
докумената у циљу спровођења урбанистичких 
планова за потребе Града;  

- израда урбанистичких и других услова за 
потребе Града ради издавања локацијских услова;  

- други стручни и административно-
технички послови везани за урбанистичко 
планирање који су од значаја за Град; 

- прикупљање, сређивање, обрада, чување 
и публикација података од значаја за уређење 
простора и насеља;  

- други стручни и административно-
технички послови везани за архитектонске и 
инжењерске делатности и техничко саветовање 
који су од значаја за рад Града;  

Циљ оснивања Јавног предузећа је развој 
и унапређивање и обезбеђивање трајног 
обављања послова наведених у ставу 1. овог 
члана, као делатности од општег интереса и од 
посебног значаја за Град. 

 
Члан 3. 

Оснивач Јавног предузећа је Град 
Суботица (у даљем тексту: оснивач) у чије име 
оснивачка права врши Скупштина града 
Суботице (у даљем тексту: Скупштина), 
Суботица, Трг слободе 1, матични број 08070695. 

Град је власник 100 % удела у основном 
капиталу Јавног предузећа. 
 

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Члан 4. 
Пословно име Јавног предузећа гласи:  
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„Јавно предузеће за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање“ Суботица 

„Јавно подузеће за господарење цестама, 
урбанистичко планирање и становање“ Суботица 

Szabadkai Útügyi, Várostervezési és 
Lakásüzemeltetési Közvállalat 

Јавно предузеће може променити 
пословно име одлуком коју доноси Надзорни 
одбор, на коју сагласност даје Скупштина. 

 

Члан 5. 
Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 

Трг Републике 16. 
Јавно предузеће може променити седиште 

одлуком коју доноси Надзорни одбор, на коју 
сагласност даје Скупштина. 
 

III. ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 6. 
Претежна делатност Јавног предузећа је: 

71.11 Архитектонска делатност 
Јавно предузеће поред послова 

обухваћених претежном делатношћу, може да 
обавља и друге делатности утврђене Статутом 
Јавног предузећа. 

Члан 7. 
Јавно предузеће је дужно да делатност за 

чије је обављање основано, обавља континуирано 
и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима 
за обављање те делатности, ради уредног 
задовољавања потреба корисника производа и 
услуга Јавног предузећа, обезбеђења техничког, 
технолошког и економског јединства система и 
усклађености његовог развоја, стицања добити и 
остваривања другог законом утврђеног интереса. 

 
Члан 8. 

 Поред послова из члана 2. ове одлуке 
Јавно предузеће може да обавља и следеће 
послове:  

- израда инвестиционих програма, за 
остале наручиоце;  

- стручне и техничко-економске услуге 
сходно прописима из области изградње објеката, 
за остале наручиоце;  

- надзор над изградњом објеката, за остале 
наручиоце;  

- израда планских докумената за остале 
наручиоце;  

- припрема и израда урбанистичких 
пројеката за остале наручиоце;  

- израда техничке документације за остале 
наручиоце;  

- друге послове који произилазе из 
регистроване делатности Јавног предузећа за 
остале наручиоце.  

Послове из става 1. овог члана Јавно 
предузеће обавља самостално, на начин и под 

условима који обезбеђују несметано обављање 
послова из члана 2. ове одлуке. 

 
Члан 9. 

За обављање послова из члана 2. и 8. ове 
одлуке Јавном предузећу се уступа на 
коришћење:  

- базе података - базе просторних и 
географских података о земљишту, 
зградама, становима и пословним 
просторијама, другим надземним и 
подземним грађевинским објектима и 
водовима;  
- софтвер "Грађевинска дозвола" и  
- софтвер "Географски информациони 

систем (ГИС)" у изградњи. 
 

ИВ. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 10. 
Јавно предузеће у пословима унутрашњег 

и спољнотрговинског промета заступа и 
представља Директор, без ограничења. 

Директор може, у оквиру својих 
овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје 
за заступање Јавног предузећа. 

Директор, уз сагласност Надзорног 
одбора, може дати и опозвати прокуру, у складу 
са законом.  
 

V. ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ОПИС И 
ВРСТА НЕНОВЧАНОГ УЛОГА 

 
Члан 11. 

Основни капитал Јавног предузећа који је 
регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи: 

- уписани новчани капитал: 83.243,40 
динара, и  

- уплаћени новчани капитал: 83.243,40 
динара.  

 
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 12. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 

Јавно предузеће одговара за насталу 
штету, која проистиче из делатности Јавног 
предузећа, проузроковану чињењем или 
нечињењем, искључиво средствима Јавног 
предузећа без солидарне одговорности оснивача. 

VII. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 13. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 14. 
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Надзорни одбор Јавног предузећа има три 
члана, од којих је један председник. 

Председника и чланове Надзорног одбора 
именује и разрешава Скупштина. 

Један члан Надзорног одбора именује се 
из реда запослених. 

Представник запослених у Надзорном 
одбору предлаже се на начин утврђен Статутом 
Јавног предузећа. 

Мандат чланова Надзорног одбора траје 
четири године. 

Члан 15. 
Мандат председнику и члановима 

надзорног одбора престаје истеком периода на 
који су именовани, оставком или разрешењем.  

Председник и чланови надзорног одбора 
разрешавају се пре истека периода на који су 
именовани, уколико:  

1) јавно предузеће не достави годишњи, 
односно трогодишњи програм пословања у 
прописаним роковима;  

2) надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним органима у 
случају постојања основане сумње да одговорно 
лице јавног предузећа делује на штету јавног 
предузећа несавесним понашањем или на други 
начин;  

3) се утврди да делује на штету јавног 
предузећа несавесним понашањем или на други 
начин;  

4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора.  

Председник и чланови надзорног одбора 
којима је престао мандат, дужни су да врше своје 
дужности до именовања новог надзорног одбора, 
односно именовања новог председника или члана 
надзорног одбора, а најдуже шест месеци. 

 
Члан 16. 

За председника и чланове Надзорног 
одбора именује се лице које испуњава следеће 
услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним 
студијама;  

3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2) овог члана;  

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;  

5) да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија;  

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;  

7) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  
 Представник запослених у надзорном 
одбору, поред услова предвиђених ставом 1. овог 
члана, мора да испуњава и следеће услове: 

1. да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

2. да није члан политичке странке. 
Представник запослених у надзорном 
одбору, предлаже се на начин утвђен 
статутом јавног предузећа. 
 

Члан 17. 
Надзорни одбор:  

 
1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и одговоран је за 
њихово спровођење уз сагласност Скупштине;  

2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања, усклађен са дугорочним и 
средњорочним планом пословне стратегије и 
развоја из тачке 1. овог члана уз сагласност 
Скупштине;  

3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања уз сагласност Скупштине;  

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализованих 
активности уз сагласност Градског већа;  

5) усваја финансијске извештаје и 
доставља их оснивачу ради информисања;  

6) надзире рад директора;  
7) доноси статут уз сагласност 

Скупштине;  
8) одлучује о статусним променама, 

оснивању других правних субјеката и улагању 
капитала, уз претходну сагласност Скупштине;  

9) доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка, уз сагласност 
Скупштине;  

10) закључује уговоре о раду са 
директором, у складу са законом којим се уређују 
радни односи;  

11) доноси посебан програм за коришћење 
средстава из буџета Града, уз сагласност Градског 
већа;  
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12) доноси одлуку о давању гаранција, 
авала, јемстава, залога и других средстава 
обезбеђења за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса, уз сагласност 
Скупштине; 

13)доноси одлуку о располагању 
(прибављање и отуђење) средствима у јавној 
својини која су пренета у својину Јавног 
предузећа, велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања делатности од 
општег интереса, утврђених оснивачким актом уз 
сагласност Скупштине; 

доноси одлуку о општим условима за 
испоруку производа и услуга, уз 
сагласност Скупштине; 

доноси одлуку о процени вредности 
капитала, као и програм и одлуку о 
својинској трансформацији, уз 
сагласност Скупштине; 

одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

доноси одлуку о ценама уз сагласност 
Градског већа; 

врши унутрашњи надзор над пословањем 
Јавног предузећа; 

доноси одлуку о оглашавању, уз 
сагласност Градског већа;  

20) врши и друге послове у складу са 
законом, овом одлуком и статутом. 

Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
Директора или друго лице у Јавном предузећу. 

 
Члан 18. 

Председник и чланови Надзорног одбора 
имају право на одговарајућу накнаду за рад у 
Надзорном одбору.  

Висину накнаде из става 1. овог члана, 
односно критеријуме и мерила за њено 
утврђивање одређује Влада РС. 

 
Члан 19. 

Директора Јавног предузећа именује и 
разрешава Скупштина. 

Директор се именује на период четири 
године, на основу спроведеног јавног конкурса, у 
складу са одредбама Закона. 

Одлуку о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора јавног предузећа доноси 
Скупштина, на предлог Градског већа. 

Јавни конкурс спроводи комисија за 
спровођење конкурса за избор директора, у 
складу са Законом. 

Мандат директора престаје истеком 
периода на који је именован, оставком и 
разрешењем, у складу са одредбама Закона. 

Директор не може имати заменика. 
 

Члан 20. 

 За директора јавног предузећа може бити 
именовано лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним 
студијама;  

3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из тачке 2) овог члана; 

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су повезани са 
пословима јавног предузећа;  

5) да познаје област корпоративног 
управљања; 

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности у 
складу са законом којим се уређују кривична 
дела, и то:  

(1) обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;  

(2) обавезно психијатријско лечење на 
слободи;  

(3) обавезно лечење наркомана;  
(4) обавезно лечење алкохоличара;  
(5) забрана вршења позива, делатности и 

дужности. 
Члан 21. 

Директор Јавног предузећа: 
1) представља и заступа јавно предузеће;  
2) организује и руководи процесом рада;  
3) води пословање јавног предузећа;  
4) одговара за законитост рада јавног 

предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја и одговоран је 
за њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, односно 
трогодишњи програм пословања и одговоран је за 
његово спровођење; 

7) предлаже финансијске извештаје;  
8) извршава одлуке надзорног одбора;  
9) бира извршне директоре;  
10) бира представнике јавног предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је једини 
власник јавно предузеће;  

11) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи;  
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12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 22. 
Вршилац дужности директора може се 

именовати до именовања директора јавног 
предузећа по спроведеном јавном конкурсу.  

Период обављања функције вршиоца 
дужности директора не може бити дужи од једне 
године.  

Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности директора.  

Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање директора 
јавног предузећа.  

Вршилац дужности има сва права, обавезе 
и овлашћења која има директор јавног предузећа.  
 

VIII. ОДНОС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 

 
Члан 23. 

Ради обезбеђења заштите општег интереса 
у Јавном предузећу Скупштина даје сагласност 
на: 

1. статут;  
2. давање гаранција, авала, јемстава, 

залога и других средстава обезбеђења 
за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса;  

3. располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину јавног предузећа, 
велике вредности, која је у 
непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса, 
утврђених оснивачким актом;  

4. акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга;  

5. улагање капитала;  
6. статусне промене;  
7. акт о процени вредности капитала, као 

и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији;  

8. дугорочне и средњорочне планове 
пословне стратегије и развоја 

9. годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања 

10. извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања; 

11. одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка 

12. друге одлуке, у складу са законом 
којим се одређује обављање 
делатности од општег интереса и 
оснивачким актом.  

 На одлуку о улагању капитала из тачке 6) 
и 7) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуке о ценама даје 
Градско веће. 

Члан 24. 
У случају поремећаја у пословању јавног 

предузећа оснивач предузима мере којима ће се 
обезбедити услови за несметано обављање 
делатности од општег интереса, осим ако је овом 
одлуком и законом којим се одређује делатност 
од општег интереса другачије одређено, а 
нарочито:  

1) промену унутрашње организације;  
2) разрешење органа које именује и 

именовање привремених органа;  
3) ограничење у погледу права 

располагања појединим средствима у јавној 
својини;  

4) друге мере одређене законом којим се 
одређују делатности од општег интереса и овом 
одлуком. 

Уколико поремећај у пословању јавног 
предузећа доведе до угрожавања живота и 
здравља људи или имовине, а надлежни орган 
оснивача не предузме благовремено мере из става 
1. овог члана, те мере предузима Влада. 

 
Члан 25. 

Надзор над радом Јавног предузећа врши 
оснивач. 
 

ИX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 26. 

 Јавно предузеће дужно је да део 
острварене добити уплати у буџет Града, по 
завршном рачуну за претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из става 1. 
овог члана утврђује се законом, односно одлуком 
о буџету за наредну годину.  

Одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка, доноси Надзорни одбор 
Јавног предузећа, уз сагласност Скупштине. 
 

X. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 27. 

Јавно предузеће се може задуживати само 
под условима да је финансијски и кредитно 
способно да преузме отплату зајма. 

Јавно предузеће се може краткорочно 
задуживати само за обезбеђење текуће 
ликвидности под условом да је намера за 
задуживање дефинисана у планским 
документима. 
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Одлуку о задуживању из става 2. овог 
члана доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Градског већа. 

Јавно предузеће се може дугорочно 
задуживати за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода, под условом да су 
инвестиције које Јавно предузеће намерава да 
финансира задуживањем дефинисане у планским 
актима. 

Одлуку из става 4. овог члана доноси 
Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине. 

У циљу задужења по најповољнијим 
тржишним условима, набавка финансијских 
услуга вршиће се у отвореном поступку јавних 
набавки, у складу са законом којим се уређују 
јавне набавке. 

 
XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 28. 

Јавно предузеће има своју имовину којом 
управља и располаже у складу са законом и овом 
одлуком. 

Имовину Јавног предузећа може да чини 
право својине на покретним и непокретним 
стварима, новчана средства и хартије од 
вредности и друга имовинска права, која се 
пренесу у својину Јавног предузећа у складу са 
законом, укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини. 

Јавно предузеће може бити корисник 
ствари у јавној својини, у складу са законом, овом 
одлуком и уговором закљученим на основу акта 
надлежног органа којим се средства у јавној 
својини дају на коришћење Јавном предузећу. 

 
Члан 29. 

Јавно предузеће не може да отуђи објекте 
и друге непокретности, постројења и уређаје који 
су у функцији обављања делатности од општег 
интереса, осим ради њихове замене због 
дотрајалости, модернизације или техничко-
технолошких унапређења. 

 
Члан 30. 

Прибављање и отуђење имовине веће 
вредности која је у непосредној функцији 
обављања делатности од општег интереса врши 
се уз сагласност Скупштине. 

Под прибављањем и отуђењем имовине 
веће вредности сматра се пренос или више 
повезаних преноса, чији је предмет прибављање 
или отуђење имовине чија тржишна вредност у 
моменту доношења одлуке представља најмање 
30% од књиговодствене вредности имовине 
Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу стања. 
 

XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Члан 31. 

Јавно предузеће је дужно да у обављању 
своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања последице које 
угрожавају животну средину. 

Начин обезбеђивања услова из става 1. 
овог члана утврђује Јавно предузеће у зависности 
од утицаја делатности које обавља на животну 
средину. 
 

XIII. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 32. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди обављање минимума процеса 
рада у складу са законом и актом оснивача.  

У случају да се у Јавном предузећу не 
обезбеде услови за остваривање минимума 
процеса рада, у Јавном предузећу ће се спровести 
мере утврђене законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа.  

 
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 33. 

Јавно предузеће је дужно да Статут 
усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 34. 

Даном почетка примене ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу Града Суботице“ („Службени лист 
Града Суботице“, бр. 44/15-пречишћени текст). 

 
Члан 35. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“, а примењује се од 1. децембра 2016. 
године. 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-165/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним 
предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16), 
члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице 
(“Службени лист Општине Суботица”, бр. 26/08 и 
27/08-исправка и “Службени лист Града 
Суботице”, бр. 46/11 и 15/13) , 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  вршиоца дужности директора  
“Јавног предузећа за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање” 

 
I 

Именује се Предраг Радивојевић, за 
вршиоца дужности директора “Јавног предузећа 
за управљање путевима, урбанистичко планирање 
и становање”. 

Именовани ће обављати дужност из става 
1. ове тачке почев од наредног дана од дана 
доношења овог решења до именовања директора 
“Јавног предузећа за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање”, а најдуже 
годину дана од дана његовог именовања. 

 
II 

Ово решење објавити у “Службеном 
листу Града Суботице”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Према члану 52. Закона о јавним 

предузећима (“Службени гласник РС”, бр. 15/16), 
вршилац дужности директора може се именовати 
до именовања директора јавног предузећа по 
спроведеном јавном конкурсу. Такође је 
прописано да период обављања функције 
вршиоца дужности директора не може бити дужи 
од једне године, а према члану 33. став 1. тачка 9. 
Статута Града Суботице (“Службени лист 
Општине Суботица”, бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
“Службени лист Града Суботице”, бр. 46/11 и 
15/13) Скупштина града именује и разрешава 
директоре јавних предузећа. 

Обзиром да је Петер Блау дана 14.10.2016. 
године, дао оставку на место директора Јавног 
предузећа, предложено је да се Предраг 
Радивојевић именује за вршиоца дужности 
директора “Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање” 
почев од наредног дана од дана доношења овог 
решења до именовања директора “Јавног 
предузећа за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање”, а најдуже годину дана 
од дана његовог именовања. На основу наведеног 
донето је Решење као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству:  
Ово решење је коначно и против њега 

није допуштена жалба већ се може тужбом 

покренути управни спор код Управног суда 
Београд у року од 30 дана од дана достављања 
Решења. 

Тужба се предаје у два примерка, са 
доказом о уплати таксе у износу од 390,00 
динара. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-02-49/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 На основу члана 525. став 1. тачка 2. 
Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС“, бр. 36/11, 99/2011, 83/2014 - др. 
закон и 5/2015), а у вези са чланом 76. став 1. 
Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 
РС", број 15/2016) и члана 33. став 1. тачка 20. 
Статута Града Суботице („Службени лист 
Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 
15/13) 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о покретању поступка ликвидације Јавног 
предузећа „Привредно-технолошки паркови 

Суботица“ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком покреће се поступак 
ликвидације Јавног предузећа „Привредно-
технолошки паркови Суботица“ (у даљем тексту: 
Јавно предузеће) уписаног у Регистар привредних 
субјеката који се води код Агенције за привредне 
регистре, матични број: 20617390, ПИБ: 
106505901, са пословним рачуном број 840-
750641-60, код Министарства финансије Управе 
за трезор. 
 

Члан 2. 
 Јавно предузеће је основано Одлуком о 
оснивању Јавног предузећа „Привредно-
технолошки паркови Суботица“ („Службени лист 
Града Суботице“, бр. 9/13) 
 Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 
Парк Рајхл Ференца 1/II. 
 Оснивач Јавног предузећа је Град 
Суботица, Суботица, Трг слободе 1. 
 Констатује се да су испуњени сви услови 
предвиђени Законом о привредним друштвима 
(„Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/2011, 
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83/2014 - др. закон и 5/2015) за покретање 
поступка ликвидације. 

Члан 3. 
 Ликвидација Јавног предузећа почиње 
даном регистрације ове одлуке код Агенције за 
привредне регистре и објављивањем огласа о 
покретању ликвидације. 
 Оглас о покретању ликвидације објављује 
се у трајању од 90 дана на интернет страници 
Регистра привредних субјеката, са даном 
регистрације Одлуке о покретању поступка 
ликвидације Јавног предузећа „Привредно-
технолошки паркови Суботица“. 
 

Члан 4. 
 Права, обавезе, одговорности и имовина 
Јавног предузећа коју чини право својине на 
покретним стварима, право коришћења на 
стварима у јавној својини, новчана средства и 
друга имовинска права преузеће Град Суботица. 
 Документацију насталу у раду Јавног 
предузећа, која представља архивску грађу, 
преузеће Град Суботица на даљу надлежност, у 
складу са законом. 

Члан 5. 
 За ликвидационог управника именује се 
Ласло Караи, дипломирани економиста из 
Суботице. 
 Ликвидациони управник заступа Јавно 
предузеће у ликвидацији и одговоран је за 
законитост пословања Јавног предузећа. 
 Накнаду за рад ликвидационог управника 
одредиће својим актом Градоначелник Града 
Суботице. 
 Разрешава се функције директора Јавног 
предузећа Иван Савељић, дипл. економиста, 
даном регистрације ове одлуке код Агенције за 
привредне регистре. 

Члан 6. 
 Ликвидациони управник може 
предузимати следеће активности: 

вршити радње на окончању послова 
започетих пре почетка ликвидације; 
предузима радње потребне за спровођење 
ликвидације, као што су продаја 
имовине, исплата поверилаца и наплата 
потраживања; 
врши друге послове неопходне ради 
спровођења ликвидације друштва. 

   Ликвидациони управник ће у року од 30 
дана од дана почетка ликвидације саставити 
почетни ликвидациони биланс као ванредни 
финансијски извештај у складу са прописима 
којима се уређује рачуноводство и ревизија, и 
доставити га Скупштини града Суботице на 
усвајање. 

   Ликвидациони управник ће најраније 90 
дана, а најкасније 120 дана од дана почетка 
ликвидације саставити почетни ликвидациони 

извештај, и доставити га Скупштини града 
Суботице на усвајање. 
 

Члан 7. 
 Јавно предузеће ће обавезу испуњења 
пријављених потраживања поверилаца, као и 
обавезу плаћања свих трошкова који настану у 
поступку ликвидације подмиривати средствима 
буџета Града Суботице. 

Члан 8. 
 Ликвидација се окончава доношењем 
одлуке о окончању ликвидације. 
 По окончању ликвидације, Јавно 
предузеће се брише из Регистра привредних 
субјеката у складу са законом о регистрацији. 

Члан 9. 
 Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-197/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 61. став 4. и 7., члана 61а. 
став 2., члана 64. став 3. и 4. и члана 64а. став 24. 
Закона о пољопривредном земљишту (''Службени 
гласник, РС'', број 62/06, 65/08 – др. закон 41/09 и 
112/15) и члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботица“, 
бр 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

о одређивању надлежног органа за спровођење 
поступка давања у закуп и на коришћење  
пољопривредног земљишта у државној 

својини 
Члан 1. 

Одређује се Градоначелник, као надлежан 
орган, да на основу предлога Комисије за 
спровођење поступка за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини, коју образује Скупштина Града 
(у даљем тексту: Комисија), донесе одлуку о 
давању на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини без плаћања 
накнаде, уз сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине (у 
даљем тексту: Министарство). 
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Члан 2. 

Одређује се Градоначелник, као надлежан 
орган, да донесе одлуку о давању на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини уз 
накнаду, у складу са условима, начином и 
поступком за давање пољопривредног земљишта 
у државној својини у непољопривредне сврхе које 
ближе прописује Влада Републике Србије, уз 
сагласност Министарства. 

 
Члан 3. 

Одређује се Градоначелник, као надлежан 
орган, да на основу предлога Комисије, донесе 
одлуку о расписивању јавног огласа за давање у 
закуп и коришћење по почетној цени од 0 динара, 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
уз сагласност Министарства. 

 
Члан 4. 

Одређује се Градоначелник, као надлежан 
орган, да на основу предлога Комисије, која 
спроводи поступак давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
по основу јавног надметања о чему сачињава 
записник, донесе одлуку о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини, 
уз сагласност Министарства. 

 
Члан 5. 

Одређује се Градоначелник, као надлежан 
орган, да на основу предлога Комисије, донесе 
одлуку о давању у закуп пољопривредног 
земљишта у државној својини по праву пречег 
закупа, уз сагласност Министарства. 

 
Члан 6. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању надлежног органа за 
спровођење поступка давања у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 29/08 и 
38/15) 

Члан 7. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-320-126/2016 
Дана: 20. 10. 2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 59. став 7. Закона о 
јавним предузећима («Службени гласник РС», 
бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута 
Града Суботице («Службени лист Општине 
Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Прву измену 

Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа «Чистоћа и зеленило» Суботица за 

2016. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Прву измену 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа «Чистоћа и зеленило» Суботица за 
2016. годину, усвојену од стране Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа «Чистоћа и 
зеленило» Суботица дана 10. октобра 2016. 
године. 

II 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-198/2016 
Дана: 20. 10. 2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 

Тивадар Бунфорд, с.р. 
На основу члана 59. став 7. Закона о 

јавним предузећима («Службени гласник РС», 
бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута 
Града Суботице («Службени лист Општине 
Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Прву измену 

Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа «Суботичка топлана» Суботица за 

2016. годину 
 
I 

Даје се сагласност на Прву измену 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа «Суботичка топлана» Суботица за 
2016. годину, усвојену од стране Надзорног 
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одбора Јавног комуналног предузећа «Суботичка 
топлана» Суботица дана 10. октобра 2016. године. 

 
II 

Ово решење објавити у «Службеном 
листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-199/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 59. став 7. Закона о 
јавним предузећима («Службени гласник РС», бр. 
15/16) и члана 33. став 1. тачка 8. Статута Града 
Суботице («Службени лист Општине Суботица», 
бр. 26/08 и 27/08-исправка и «Службени лист 
Града Суботице», бр. 46/11 и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм о измени и 
допуни Програма пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање 

развојем туристичког простора «Парк Палић» 
Палић  за 2016. годину 

 
I 

Даје се сагласност на Програм о измени и 
допуни Програма пословања Друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора «Парк Палић» 
Палић  за 2016. годину, усвојен од стране 
Скупштине Друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање развојем 
туристичког простора «Парк Палић »Палић дана 
10. октобра 2016. године. 

II 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-201/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 52. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
81/09-испр., 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 
50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), и члана 33. 
став 1. тачка 20. Статута Града Суботице 
(„Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 
27/08-исправка и „Службени лист Града 
Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за планове 

 
I 

 Ради обављања стручних послова у 
поступку израде и спровођења планских 
докумената, стручне провере усклађености 
урбанистичког пројекта са планским документим 
и законом, као и давања стручног мишљења по 
захтеву надлежних органа управе образује се 
Комисија за планове (у даљем тексту: комисија). 
 

II 
 Комисија има председника, заменика 
председника и седам чланова. 
 Три члана комисије именују се на предлог 
органа Аутономне Покрајине Војводине 
надлежног за послове урбанизма и 
грађевинарства. 
 Мандат председника, заменика 
председника и чланова комисије трају четири 
године. 

III 
У комисију се именују: 
1. Радивојевић Предраг, за председника, 
2. Јосип Ковач Стрико, за заменика 

председника, 
3. Дејан Дарабош, за члана, на предлог 

Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне 
средине, 

4. Ненад Имброновић, за члана, на 
предлог Покрајинског секретаријата 
за урбанизам и заштиту животне 
средине, 

5. Петар Андрић, за члана, на предлог 
Покрајинског секретаријата за 
урбанизам и заштиту животне 
средине, 

6. Лудаши Адел, за члана, 
7. Нађ Изабела, за члана, 
8. Маџаревић Слободан, за члана и 
9. Дражена Милошевић, за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се са 

наредним даном од дана доношења овог решења 
на мандатни период од четири године. 
 

IV 
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 Комисија ради у седницама. 
 Седнице комисије сазива председник 
комисије. 
 Комисија пуноважно одлучује ако на 
седници присуствује више од половине чланова 
Комисије. 
 Комисија доноси одлуке већином гласова 
укупног броја присутних чланова. 
 О раду комисије води се записник. 
 Комисија доноси пословник о свом раду 
којим се ближе уређује начин рада и одлучивања 
комисије. 

V 
 За рад у комисији председнику, заменику 
председника и члановима комисије припада 
накнада у складу са актом Града којим се уређује 
накнада за рад у комисијама органа Града. 
 

VI 
 Стручне и административно-техничке 
послове за потребе комисије обавља Секретаријат 
за грађевинарство Градске управе Града 
Суботице. 

VII 
 Доношењем овог решења престају да 
важе: Решење о образовању Комисије за  планове 
бр. I-00-021-45/2013 од 30.05.2013. године 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 15/13), 
Решење о разрешењу и именовању Комисије за 
планове бр. I-00-021-128/2013 од 30.12.2013. 
године („Службени лист Града Суботице“, бр. 
40/13) и Решење о образовању Комисије за 
планове бр. I-00-021-58/2014 од 20. 02. 2014. 
године („Службени лист Града Суботице“, бр. 
7/14). 

VIII 
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Суботице“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-168/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 

На основу члана 34. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/16) и члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града 
Суботице («Службени лист Општине Суботица», 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и «Службени лист 
Града Суботице», бр. 46/11 и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању 

Комисије за спровођење конкурса за избор 
директора 

 
Члан 1. 

Ради спровођења јавног конкурса за 
именовање директора јавних и јавно-комуналних 
предузећа чији је оснивач Град Суботица, 
образује се Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора (у даљем тексту: Комисија). 

 
Члан 2. 

Комисија има пет чланова, од којих је 
један председник. 

Члан 3. 
Задатак Комисије је да:  
- спроводи јавни конкурс за именовање 

директора јавних и јавно комуналних предузећа 
чији је оснивач Град Суботица,  

- размотри поднете пријаве,  
- закључком одбаци неблаговремене, 

неразумљиве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази,  

- утврђује да ниједан кандидат који је 
учествовао у изборном поступку не испуњава 
услове за именовање,  

- саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за именовање,  

- спроводи изборни поступак међу 
кандидатима који испуњавају услове за 
именовање,  

- утврђује резултат кандидата према 
мерилима прописаним за именовање директора, 
оцењивањем у изборном поступку стручне 
оспособљености, знања и вештина, усменим 
разговором или на други одговарајући начин,  

- обавештава кандидате о месту, дану и 
времену када ће се обавити усмени разговор са 
кандидатима,  

- сачињава ранг листу кандидата са 
бројчано исказаним и утврђеним резултатима 
према прописаним мерилима,  

- доставља Секретаријату за комуналне 
послове, енергетику и саобраћај Градске управе 
Града Суботице, ранг листу са највише три 
најбоље рангирана кандидата са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима, као и 
записник о изборном поступку,  
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- омогући увид у документацију јавног 
конкурса по захтеву кандидата који је учествовао 
у изборном поступку, под надзором Комисије, у 
року од два дана од дана пријема захтева. 

 
Члан 4. 

 Комисија ради у седницама. 
 Седнице комисије сазива председник 
Комисије. 
 Комисија пуноважно одлучује ако на 
седници присуствује више од половине чланова 
Комисије. 
 О раду Комисије води се записник. 
 

Члан 5. 
 Председник и чланови Комисије имају 
право на накнаду у складу са актом Града 
Суботице којим се уређује накнада за рад у 
комисијама органа Града Суботице. 
 

Члан 6. 
Стручне и административно-техничке 

послове за Комисију обавља Служба Скупштине 
града Суботице. 

Члан 7. 
 Даном доношења овог решења ставља се 
ван снаге Решење о образовању Комисије за 
именовања Града Суботице број И-00-021-
125/2014 од 16.6.2014. године („Службени лист 
Града Суботице“, бр. 22/14) 
 

Члан 8. 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-170/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
На основу члана 34. став 2. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/16) и члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града 
Суботице («Службени лист Општине Суботица», 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и «Службени лист 
Града Суботице», бр. 46/11 и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова Комисије 
за спровођење конкурса за избор директора   

 

I 
У Комисију за спровођење конкурса за 

избор директора именују се са наредним даном од 
дана доношења овог решења: 

1.Среић Игор, за председника, 
2. Балко Роберт, за члана, 
3. Душан Обрадовић, за члана, 
4. Керн Чаба (Керн Цсаба), за члана и 
5.Арпад Вереш (Vörös Árpád), за члана. 
 

II 
 Даном доношења овог решења ставља се 
ван снаге Решење о именовању председника и 
чланова Комисије за именовања Града Суботице 
број I-00-021-126/2014 од 16.6.2014. године 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 22/14). 
 

III 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-171/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
На основу члана 17. став 3. Закона о 

јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана  12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и 
зеленило“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13 ), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и 

члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица 

 
I 

Разрешавају се у Надзорном одбору 
Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и 
зеленило“ Суботица са даном доношења овог 
решења: 

1. Петар Гарић - дужности председника, 
2. Тинде Ковач - дужности члана. 
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II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица 
именују се: 

1. Илија Маравић- за председника, 
2. Хајналка Богнар Пастор- за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Чистоћа и зеленило“ Суботица са наредним 
даном од дана доношења овог решења, на 
мандатни период до истека мандата Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и 
зеленило“ („Службени лист Града Суботице“, бр. 
7/14). 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-172/2016 
Дана: 20. 10. 2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа за обављање 
димничарских услуга „Димничар“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и 

члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа за обављање димничарских услуга 

„Димничар“ Суботица 
 
I 

Разрешавају се у Надзорном одбору 
Јавног комуналног предузећа за обављање 
димничарских услуга „Димничар“ Суботица са 
даном доношења овог решења: 

1. Андраш Риц -дужности председника, 
2. Срђан Величковић- дужности члана. 
 

II 

У Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа за обављање димничарских услуга 
„Димничар“ Суботица именују се: 

1. Перо Нинковић- за председника, 
2. Снежана Марић- за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за 
обављање димничарских услуга „Димничар“ 
Суботица са наредним даном од дана доношења 
овог решења, на мандатни период до истека 
мандата Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа за обављање димничарских услуга 
„Димничар“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 7/14). 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-173/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 13. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и 
члана Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Палић-Лудаш“ Палић 
 
I 

Разрешавају се у Надзорном одбору 
Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић са даном 
доношења овог решења: 

1. Тивадар Тот -дужности председника, 
2. Јелена Чокорило – дужности члана. 
 

II 
У Надзорни одбор Јавног предузећа 

„Палић-Лудаш“ Палић именују се: 
1. Јожеф Хегедиш- за председника, 
2. Веселинка Поповић- за члана. 
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Лица из става 1. ове тачке именују се у 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ 
Палић са наредним даном од дана доношења овог 
решења, на мандатни период до истека мандата 
Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-
Лудаш“ („Службени лист Града Суботице“, бр. 
7/14). 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-174/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Паркинг“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг“ Суботица 
 
I 

Разрешава се у Надзорном одбору Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица са 
даном доношења овог решења: 

1.   Арпад Забош- дужности члана. 
 

II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Паркинг“ Суботица именује се: 
1. Агнеш Катона Новак- за члана. 
Лице из става 1. ове тачке именује се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг“ Суботица са наредним даном од дана 
доношења овог решења, на мандатни период до 
истека мандата Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 7/14). 

 
 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-175/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13 ), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и 

члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Суботичке пијаце“ Суботица 

 
I 

Разрешавају се у Надзорном одбору 
Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ 
Суботица са даном доношења овог решења: 

1.  Невен Орчић -дужности председника, 
2. Јожеф Хегедиш – дужности члана. 
 

II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Суботичке пијаце“ Суботица именују 
се: 

1. Јасмина Стевановић- за председника, 
2. Андраш Риц - за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Суботичке пијаце“ Суботица са наредним даном 
од дана доношења овог решења, на мандатни 
период до истека мандата Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
7/14). 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
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Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-176/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Погребно“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању члана Надзорног 

одбора Јавног комуналног предузећа 
„Погребно“ Суботица 

 
I 

Разрешава се у Надзорном одбору Јавног 
комуналног предузећа „Погребно“ Суботица са 
даном доношења овог решења: 

1. Јанош Дирнер- дужности члана. 
 

II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Погребно“ Суботица именује се: 
1. Нешо Радуловић- за члана. 
Лице из става 1. ове тачке именује се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Погребно“ Суботица са наредним даном од дана 
доношења овог решења, на мандатни период до 
истека мандата Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Погребно“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 7/14). 

 
III 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-178/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 

 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 21. став 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 14. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Привредно-технолошки 
паркови Суботица“ („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног предузећа 

„Привредно-технолошки паркови Суботица“  
 
I 

Разрешавају се у Надзорном одбору 
Јавног предузећа „Привредно-технолошки 
паркови Суботица“ са даном доношења овог 
решења: 

1. Александар Ковач -дужности 
председника, 

2. Золтан Пек- дужности члана, 
3. Небојша Пејчић-дужности члана. 

 
II 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-179/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Стадион“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13 и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и 

члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Стадион“ Суботица 

 
I 

Разрешавају се у Надзорном одбору 
Јавног комуналног предузећа „Стадион“ 
Суботица са даном доношења овог решења: 

1. Етелка Дирнер -дужности председника, 
2. Дражен Петреканић- дужности члана. 
 

II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Стадион“ Суботица именују се: 
1. Иштван Добо- за председника, 
2. Марина Човић- за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Стадион“ Суботица са наредним даном од дана 
доношења овог решења, на мандатни период до 
истека мандата Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Стадион“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 7/14). 

 
III 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: -00-021-181/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана  12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13 и 46/15), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника и 

члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Суботицагас“ Суботица 

 
I 

Разрешавају се у Надзорном одбору 
Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ 
Суботица са даном доношења овог решења: 

1. Слободан Богдановић-дужности 
председника, 

2. Петар Кунтић - дужности члана. 
 

II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Суботицагас“ Суботица именују се: 
1. Имре Немеди- за председника, 
2. Петар Гарић- за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Суботицагас“ Суботица са наредним даном од 
дана доношења овог решења, на мандатни период 
до истека мандата Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 7/14). 

 
III 

Ово решење објавити у „Службеном 
листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-182/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Суботичка 
топлана“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 28/14), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању председника  
Надзорног одбора Јавног комуналног 

предузећа „Суботичка топлана“ Суботица 
 
I 

Разрешава се у Надзорном одбору Јавног 
комуналног предузећа „Суботичка топлана“ 
Суботица са даном доношења овог решења: 

1.  Лела Шкорић -дужности председника. 
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II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Суботичка Топлана“ Суботица 
именује се: 

1. Александра Алексић- за председника. 
Лице из става 1. ове тачке именује се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Суботичка Топлана“ Суботица са наредним 
даном од дана доношења овог решења, на 
мандатни период до истека мандата Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка 
Топлана“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 7/14). 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-160/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 91. став 4. Пословника 
Скупштине града Суботице («Службени лист 
Општине Суботица», бр. 29/08 и «Службени лист 
Града Суботице», бр. 55/11), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о престанку дужности члана Надзорног одбора 

Јавног комуналног предузећа «Водовод и 
канализација» Суботица  

 
I 

Утврђује се да Анђелки Нађ Немеди, 
престаје дужност члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа «Водовод и канализација» 
Суботица, даном доношења овог закључка. 

II 
Овај закључак објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Решењем бр. I-00-022-129/2014 од 21. 3. 

2014. године именована је Анђелка Нађ Немеди, 
за члана Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа «Водовод и канализација» Суботица. 
Дана 19.7.2016. године иста је поднела оставку.  

Према члану 91. став 4. Пословника 
Скупштине града Суботице («Службени лист 
Општине Суботица» бр. 29/08 и «Службени лист 
Града Суботице», бр. 55/11) уколико лице које је 

изабрала, именовала или поставила Скупштина 
поднесе оставку о томе се доноси закључак без 
расправе. 

На основу наведеног донет је Закључак 
као у диспозитиву. 

Упутство о правном средству: Овај 
закључак је коначан и против њега није 
допуштена жалба већ се може тужбом покренути 
управни спор код Управног суда Београд у року 
од 30 дана од дана достављања Закључка. 

Тужба се предаје у два примерка, са 
доказом о уплати таксе у износу од 390,00 
динара. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-161/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 17. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“,бр. 
15/16), члана 33. став 1. тачка 9. Статута Града 
Суботице („Службени лист Општине Суботице“, 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 12. 
став 2. Одлуке о промени Одлуке о оснивању 
Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13 ), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу  председника и именовању 
председника и члана Надзорног одбора  
Јавног комуналног предузећа „Водовод и 

канализација“ Суботица 
 
I 

Разрешава се у Надзорном одбору Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Суботица са даном доношења овог решења: 

1.  Марта Фелди -дужности председника. 
 

II 
У Надзорни одбор Јавног комуналног 

предузећа „Водовод и канализација“ Суботица 
именују се: 

1. Ливиа Биро- за председника, 
2. Драгана Јерковић Шкорић- за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа 
„Водовод и канализација“ Суботица са наредним 
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даном од дана доношења овог решења, на 
мандатни период до истека мандата Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и 
канализација“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 7/14). 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-162/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 7. став 1.  Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 33. став 1. 
тачка 20. Статута Града Суботице («Службени 
лист Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08–
исправка и «Службени лист Града Суботице», бр. 
46/11 и 15/13) и члана 37. став 1. Уговора о 
организовању Друштва „ВЕТЕРИНАРСКА 
СТАНИЦА ДОО СУБОТИЦА“ ради усклађивања 
са Законом о привредним друштвима,  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању представника Града 
Суботице у Скупштини Друштва 

„ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ДОО 
СУБОТИЦА“ 

 
I 

Разрешава се у Скупштини Друштва 
„ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ДОО 
СУБОТИЦА“, са даном доношења овог решења:  

1. Ђерђ Буцко- дужности представника. 
 

II 
У Скупштини Друштва 

„ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА ДОО 
СУБОТИЦА“ именује се: 

1. Габриела Сењи- за представника. 
 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: И-00-021-163/2016 

Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 7. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 
129/07 и 83/14-др.закон), члана 33. став 1. тачка 
20. Статута Града Суботице („Службени лист 
Општине Суботице“, бр. 26/08 и 27/08–исправка и 
„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 
15/13) и члана 13. став 3. Уговора о оснивању 
„Регионална депонија“ ДОО Суботица од 28. 2. 
2014. године, 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању представника и 
заменика представника Града Суботице у 

Скупштину Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљање чврстим и 

комуналним отпадом 
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица 

 
I 

Разрешавају се дужности у Скупштини 
Друштва с ограниченом одговорношћу за 
управљање чврстим и комуналним отпадом 
„РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА“ Суботица, са 
даном доношења овог решења: 

1. Марина Милошев – дужности 
представника, 

2. Златко Годар – дужности заменика 
представника. 

II 
У Скупштину Друштва с ограниченом 

одговорношћу за управљање чврстим и 
комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА“ Суботица, именују се: 

1. Чаба Шанта- за представника; 
2. Саша Граворац- за заменика 

представника; 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Скупштину Друштва с ограниченом 
одговорношћу за упревљање чврстим и 
комуналним отпадом „РЕГИОНАЛНА 
ДЕПОНИЈА“ Суботица са наредним даном од 
дана доношења овог решења, на мандатни период 
од четири године. 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
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Број: I-00-021-164/2016 
Дана: 20. 10. 2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 91. став 4. Пословника 
Скупштине града Суботице («Службени лист 
Општине Суботица» бр. 29/08 и «Службени лист 
Града Суботице», бр. 55/11), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о престанку дужности представника Града 

Суботице у Скупштини Друштва с 
ограниченом одговорношћу за управљање 

развојем туристичког простора „Парк Палић“ 
Палић  

I 
Утврђује се да Илији Ђукановићу престаје 

дужност представника Града Суботице у 
Скупштини Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљање развојем 
туристичког простора „Парк Палић“ Палић, 
даном доношења овог закључка. 
 

II 
Овај закључак објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-165/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
На основу члана 7. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“,бр. 
129/07 и 83/14-др.закон), члана 33. став 1. тачка 
20. Статута Града Суботице („Службени лист 
Општине Суботице“, бр. 26/08 и 27/08–исправка и 
„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 
15/13) и члана 20. став 3. Уговора о оснивању 
Друштва с ограниченом одговорношћу за 
управљање развојем туристичког простора „Парк 
Палић“ Палић од 30. 4. 2008. године и 
1.6.2015.године, 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању представника Града 

Суботице у Скупштину Друштва с 
ограниченом одговорношћу за управљање 

развојем туристичког простора „Парк Палић“ 
Палић 

I 
Разрешавају се у Скупштини Друштва с 

ограниченом одговорношћу за управљање 
развојем туристичког простора „Парк Палић“ 
Палић, са даном доношења овог решења: 

1. Габор Сабо Цибоља - дужности 
представника града, 

2. Радевић Бранислав - дужности 
представника града. 

II 
У Скупштину Друштва с ограниченом 

одговорношћу за управљање развојем 
туристичког простора „Парк Палић“ Палић, 
именују се: 

1. Сњежана Јока- за представника; 
2. Ана Чисар Молнар - за представника; 
3. Дејан Љубисављевић- за представника. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Скупштину  Друштва с ограниченом 
одговорношћу за управљање развојем 
туристичког простора „Парк Палић“ Палић са 
наредним даном од дана доношења овог решења, 
на мандатни период од пет година. 

III 
Ово решење објавити у „Службеном 

листу Града Суботице“. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-166/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
На основу члана 7. став 1.  Закона о 

локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
бр. 129/07 и 83/14-др.закон), члана 33. став 1. 
тачка 20. Статута Града Суботице («Службени 
лист Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08–
исправка и «Службени лист Града Суботице», бр. 
46/11 и 15/13) и члана 12. став 3. Уговора о 
оснивању „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР 
СУБОТИЦА-SZABADKAI ÜZLETI 
INKUBÁTOR-BUSINESS INCUBATOR 
SUBOTICA“ ДОО СУБОТИЦА, 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и именовању представника Града 

Суботице у Скупштини Друштва са 
ограниченом одговорношћу „ПОСЛОВНИ 
ИНКУБАТОР СУБОТИЦА-SZABADKAI 

ÜZLETI INKUBÁTOR-BUSINESS 
INCUBATOR СУБОТИЦА“ 

 
I 

Разрешавају се дужности у Скупштини 
Друштва са ограниченом одговорношћу 
„ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР СУБОТИЦА-
SZABADKAI ÜZLETI INKUBÁTOR-BUSINESS 
INCUBATOR SUBOTICA“ ДОО СУБОТИЦА са 
даном доношења овог решења: 

1. Андреа Шакировски, дипл. 
економиста;  

2. Бобан Еветовић, дипл.правник; 
3. Гвозденовић Радивој, економски 

техничар; 
4. Антун Лулић, инг. произ. 
 

II 
У Скупштини Друштва са ограниченом 

одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР 
СУБОТИЦА-SZABADKAI ÜZLETI 
INKUBÁTOR-BUSINESS INCUBATOR 
SUBOTICA“ ДОО СУБОТИЦА именују се за 
представнике Града Суботице:  

1. Миланка Костић,  
2. Ђивановић Даниел, 
3. Вучинац Ђорђе, 
4. Душан Минић. 
 
Лица из става 1. ове тачке именују се у у 

Скупштини Друштва са ограниченом 
одговорношћу „ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР 
СУБОТИЦА-SZABADKAI ÜZLETI 
INKUBÁTOR-BUSINESS INCUBATOR 
SUBOTICA“ ДОО СУБОТИЦА за представнике 
Града Суботице са наредним даном од дана 
доношења овог решења. 

III 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-167/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
 

На основу члана 7. став 1.  Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник РС», 
бр. 129/07) и члана 33. став 1. тачка 20. Статута 
Града Суботице («Службени лист Општине 
Суботица», бр. 26/08 и 27/08–исправка и 
«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и именовању представника Града 
Суботице у Скупштину друштва са 

ограниченом одговорношћу за управљање 
Слободном зоном „Суботица“,  Суботица 

 
I 

Разрешава се Весна Поповић, дипл. 
економиста , дужности представника Града 
Суботице у Скупштини друштва са ограниченом 
одговорношћу за управљање Слободном зоном 
„Суботица“- Суботица, са даном доношења овог 
решења. 

II 
Именује се Весна Зрнић, за представника 

Града Суботице у Скупштину друштва са 
ограниченом одговорношћу за управљање 
Слободном зоном „Суботица“- Суботица, са 
наредним даном од дана доношења овог решења. 

 
III 

Ово решење објавити у «Службеном 
листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-169/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
На основу члана 344. став 1.  Закона о 

привредним друштвима («Службени гласник РС», 
бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон и 5/2015) и 
члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града 
Суботице («Службени лист Општине Суботица», 
бр. 26/08 и 27/08–исправка и «Службени лист 
Града Суботице», бр. 46/11 и 15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о овлашћењу представника Града Суботица у 
скупштини А.Д. „Тржница“ 
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I 
Град Суботица, матични број: 08070695, 

Суботица, Трг слободе 1, као власник 27580 
акција ЦФИ код ЕСВУФР, ИСИН број 
РСТЗСУЕ74714, емитента А.Д. «Тржница» 
Суботица, овлашћује Ранка Чуљковића, из 
Суботице, адреса Јо Лајоша 87/1, ЈМБГ: 
0802968283013, да у његово име учествује у раду 
Скупштине А.Д. «Тржница» Суботица, као и да у 
његово име гласа. 

Овлашћено лице из става 1. ове тачке 
дужан је да након одржане седнице Скупштине 
обавести Град Суботицу о начину на који је 
гласао на седници, путем секретаријата Градске 
управе надлежног за послове привреде. 

Овлашћење из става 1. ове тачке важи за 
све наредне седнице Скупштине А.Д. «Тржница» 
Суботица до опозива. 

II 
 Ово решење ће се доставити А.Д. 
«Тржница» Суботица, Матије Гупца 50. 
 

III 
 Даном доношења овог решења престаје да 
важи Решење број ИИИ-031-229/2014 од 
16.04.2014. године донето од стране Градског 
већа Града Суботице. 
 

Ово решење објавити у «Службеном 
листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-031-406/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
На основу члана 29. став 1. и 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 
35/15-аутентично тумачење и 68/15), члана 2. став 
3. Уредбе о критеријумима за доношење акта о 
мрежи предшколских установа и акта о мрежи 
основних школа („Службени гласник РС“, бр. 
80/10) и члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града 
Суботица („Службени лист Општине Суботица“, 
бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист 
Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У 
о мрежи дечјих вртића у установама на 

територији Града Суботице 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се број, просторни 

распоред вртића и језик на којем се спроводи 
образовно-васпитни рад на територији Града 
Суботице (у даљем тексту: мрежа дечијих 
вртића). 

Члан 2. 
Делатност предшколског образовања и 

васпитања на територији Града Суботице, обавља 
се у Предшколској установи „Наша радост“ 
Суботица – Наша радост Iskoláskor Előtti 
Intézmény Szabadka – Предшколској установи 
„Наша радост“ Суботица, при основним школама, 
у две школе за образовање и васпитање ученика 
са сметњама у развоју. 

 
Члан 3.  

Мрежу објеката Предшколске установе 
„Наша радост“ Суботица – Наша радост 
Iskoláskor Előtti Intézmény Szabadka – 
Предшколске установе „Наша радост“ Суботица 
чине: 

Предшколска установа “Наша радост” 
Суботица, ул. Антона Ашкерца бр. 3 – седиште 
установе; 
1. “Шумица“, Суботица, Банијска бб – 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику и мађарском језику, 
двојезично на српском и мађарском језику и 
двојезично на српском и енглеском језику, у 
јаслицама се васпитно-образовни рад спроводи на 
српском и двојезично на српском и мађарском 
језику; 
2. “Шумица јасле”, Суботица, Банијска бб- 
целодневни боравак деце, у јаслицама васпитно-
образовни рад се спроводи на српском и 
двојезично на српском и мађарском језику; 
3. “Марјаи Марија”, Суботица, ул. Карла 
Битермана бр. 20- целодневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском језику; 
4. “Наш Бисер”, Суботица, ул. Едуарда Русијана 
бб – целодневни и полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, образовно-
васпитни рад се спроводи на српском и 
мађарском језику; 
5. “Пинокио”, Суботица, ул. Венац братства и 
јединства бб– целодневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском језику и 
мађарском језику; 
6. “Веверица”, Суботица, ул. Франкопанска бр. 13 
– целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
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спроводи на српском и мађарском језику, у 
јаслицама се васпитно-образовни рад спроводи 
двојезично на српском и мађарском језику; 
7. “Палчица”, Суботица, ул. Толстојева бр. 8 – 
целодневни боравак и припремни предшколски 
програм, васпитно-образовни рад се спроводи на 
српском језику, двојезично на српском и 
немачком, и двојезично на  мађарском и 
немачком језику;  
8. “Мандарина”, Суботица, Арсенија Чарнојевића 
бб- целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику, у 
јаслицама се васпитно-образовни рад спроводи на 
српском језику, двојезично на српском и 
мађарском језику; 
9. “Зека”, Суботица, Гундулићева бр. 39 – 
целодневни, полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском језику и 
билингвални програм - енглески језик, у 
јаслицама се васпитно образовни рад спроводи на 
српском језику; 
10. “Цицибан”, Суботица, Игманска бр. 1 – 
целоденвни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику, у јаслицама 
васпитно-образовни рад се спроводи на српском 
језику; 
11. “Пера Детлић”, Суботица, Београдски пут бр. 
47 – целодневни, полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском језику и 
мађарском језику; 
12. “Санда Марјановић”, Суботица, Пазинска бр. 
4 – целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику и двојезично на 
српском и енглеском језику, у јаслицама 
васпитно-образовни рад се спроводи на српском 
језику; 
13. “Алиса”, Суботица, Аксентија Мародића бб – 
целодневни, полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском језику; 
14. “Мала сирена”, Суботица, Мохачка бр. 33 - 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику, 
двојезично на српском и енглеском језику, у 
јаслама васпитно-образовни рад се спроводи 
двојезично на српском и мађарском језику; 
15. “Калимеро”, Палић, Марка Орешковића бр. 21 
– целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику, у 
јаслицама се васпитно-образовни рад спроводи 
двојезично на српском и мађарском језику; 
16. “Кекец”, Палић, Пионирска бр. 6 - целодневни 

боравак деце и припремни предшколски програм, 
васпитно-образовни рад се спроводи на српском и 
мађарском језику; 
17. “Хајди”, Суботица, Ивана Сарића бр. 36 - 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику, у 
јаслицама васпитно-образовни рад се спроводи на 
српском језику; 
18. “Колибри”, Суботица, Ивана Горана Ковачића 
бр. 9 - целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику, у 
јаслицама се васпитно-образовни рад спроводи 
двојезично на српском и мађарском језику; 
19. “Полетарац”, Суботица, Матије Губца бр. 31 - 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику, у јаслицама 
васпитно-образовни рад се спроводи на српском 
језику; 
20. “Ластавица”, Суботица, Драгише Мишовића 
бр. 21 - целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику и двојезично на 
српском и енглеском језику, у јаслицама 
васпитно-образовни рад се спроводи на српском 
језику; 
21. “Плави Зец”, Суботица, Бајски пут бр. 22 - 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику; 
22. “Бубамара”, Суботица, Гајева бр. 15 - 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику; 
23. “Мак Ђерђ”, Суботица, Чикош Беле бр. 2 – 
целодневни, полудневи боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском и 
мађарском језику, у јаслицама се васпитно-
образовни рад спроводи двојезично на српском и 
мађарском језику; 
24. “Снежана”, Суботица, Слободана Пенезића 
Крцуна бр. 5 – целодневни, полудневни боравак 
деце и припремни предшколски програм, 
васпитно-образовни рад се спроводи на српском и 
мађарском језику; 
25. “Невен”, Суботица, Раде Кончара бр. 25 – 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику и мађарском језику, и 
двојезично на српском и мађарском језику; 
26. “Марија Петковић”, Суботица, Скерлићева бр. 
4 – целодневни, полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на хрватском језику; 
27. “Машталица”, Суботица, Мајшански пут бр. 
95 – целодневни, полудневни боравак деце и 
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припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском и 
мађарском језику, у јаслицама васпитно-
образовни рад се спроводи двојезично на српском 
и мађарском језику; 
28. “Коцкица”, Бајмок, ЈНА бр. 27 – целодневни 
боравак деце, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику, у јаслицама  се 
васпитно-образовни рад спроводи двојезично на 
српском и мађарском језику; 
29. “Сунчица”, Бајмок, Мије Мандића бр. 1 – 
целодневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику; 
30. “Лане” Рата Бајмок, Баје Пивљанина бб –
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику; 
31. “Бамби”, Мала Босна, Суботичка бр. 37 – 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и хрватском језику; 
32. “Петар Пан”, Доњи Таванкут, Иве Лоле 
Рибара бб – целодневни, полудневни боравак 
деце и припремни предшколски програм, 
васпитно-образовни рад се спроводи на српском, 
хрватском језику и билингвални програм-
енглески језик-хрватски језик; 
33. “Цветићи” Горњи Таванкут бр. 1477 - 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском  језику; 
34. “Пепељуга”, Љутово, Николе Тесле бб – 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику; 
35. “Балончићи”, Биково, Космајска бб – 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику; 
36. “Морска звезда”, Стари Жедник, Владимира 
Назора бр. 15 – полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском језику; 
37. “Сунце”, Нови Жедник, Николе Тесле бр. 1 – 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику; 
38. “Сунцокрет”, Бачки Виногради, Лудошка бб - 
целодневни, полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на мађарском језику; 
39. “Сеница”, Носа, Омладинских бригада бр.29-
31 - полудневни боравак деце, васпитно-
образовни рад се спроводи на мађарском језику; 
40. “Дуга”, Хајдуково, Шандора Петефија бр. 2 - 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на мађарском језику; 

41. “Лабуд”, Шупљак, Халомски шор бр. 3 - 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на мађарском језику; 
42. “Цврчак” - Градска болница, Суботица, 
Изворска 3 – полудневни боравак деце која се 
налазе на лечењу 
43. “Лептирићи”, Суботица, Пут Едварда 
Кардеља бр. 114, полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском и 
мађарском језику; 
44. “Златна рибица”, Суботица, Дорословачка бр. 
22, целодневни и полудневни боравак деце и 
припремни предшколски програм, васпитно-
образовни рад се спроводи на српском језику; 
45. “Маслачак”, Суботица, Цара Лазара бр. 13, 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику; 
46. “Звончица”, Суботица, Бајски пут бр. 25 - 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском језику; 
47. “Марија Петковић-Бисер”, Суботица, Старине 
Новака бр. 58 – целодневни боравак деце, 
васпитно-образовни рад се спроводи на 
хрватском језику; 
48. “Висибаба”, Палић, Трогирска бб - 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на мађарском и српском језику; 
49. “Мала Алиса”, Суботица, Аксентија 
Мародића бб - целодневни боравак деце, у 
јаслицама васпитно-образовни рад се спроводи на 
српском језику; 
50. “Звездице”, Суботица, Шабачка бб - 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику; 
51. “Мали принц”, Суботица, Сутјеска бр. 82 – 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику. 
52. “Клара", Бачко Душаново, Петра Драпшина 
бр. 51 – полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику; 
53. "Јагодица", Келебија, Вељка Влаховића бр. 10 
– целодневни боравак деце и припремно 
предшколски програм, васпитно-образовни рад се 
спроводи двојезично на српском и мађарском 
језику, у јаслицама васпитно-образовни рад се 
спроводи двојезично на српском и мађарском 
језику. 
54. "Лоптица", Бајмок, Трг Маршала Тита бр.1 – 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, образовно васпитни рад се 
одвија на српском и мађарском језику. 
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Члан 4. 
Мрежу објеката при основним школама чине: 

1. Основна школа „Хуњади Јанош“, 
Чантавир, Трг Слободе бр. 2, са издвојеним 
одељењем у насељеном у насељеном месту 
Вишњевац, Марка Орешковића бр. 23 - 
полудневни боравак деце и припремни 
предшколски програм, образовно-васпитни рад се 
спроводи на српском и мађарском језику; 
2. Основна школа „Владимир Назор“ 
Ђурђин, Владимира Назора бр. 43 – полудневни 
боравак деце и припремни предшколски програм, 
образовно-васпитни рад се спроводи на српском и 
хрватском језику. 

Члан 5. 
Предшколско образовање и васпитање деце са 

сметњама у развоју обављају: 
1. Школски центар са домом ученика 
"Доситеј Обрадовић", Суботица, Зрињског и 
Франкопана бр. 2; образовно-васпитни рад се 
спроводи на српском језику; 
2. Основна и средња школа „Жарко 
Зрењанин“, Суботица, Ивана Горана Ковачића бр. 
14, образовно-васпитни рад се спроводи 
двојезично; 

Члан 6. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о мрежи дечијих вртића у 
установама на територији Града Суботице 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 38/2015). 

 
Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
објављивања у «Службеном листу Града 
Суботице», а примењиваће се почев од школске 
2016/2017. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-60-53/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 33. став 1. тачка 9. 
Статута Града Суботице («Службени лист 
Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13) и члана 9. став 1. Одлуке о преузимању 
оснивачких права над установом Апотека 
«Суботица» («Службени лист Општине 
Суботица», бр. 34/06 и «Службени лист Града 
Суботице», бр. 4/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника, заменика 
председника и чланова Управног одбора 

Апотеке Суботица 
 
I 

У Управни одбор Апотеке Суботица 
именују се: 

1.  Јадранка Гршић, за председника,  
2.  Радивој Гвозденовић, за заменика 

председника, 
3.  Дамир Васиљевић, за члана, 
4.  Александра Шукљевић, за члана и 
5.  Јелена Павловић, за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Управни одбор Апотеке Суботица са даном 
доношења овог решења, на мандатни период од 
четири године. 

II 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-177/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
На основу члана 33. став 1. тачка 9. 

Статута Града Суботице («Службени лист 
Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13) и члана 11. став 1. Одлуке о преузимању 
оснивачких права над установом Апотека 
«Суботица» («Службени лист Општине 
Суботица», бр. 34/06 и «Службени лист Града 
Суботице», бр. 4/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Апотеке Суботица 

 
I 

У Надзорни одбор Апотеке Суботица 
именују се: 

1.  Константин Давидовић, за 
председника,  

2.  Радован Чуљковић, за члана и  
3. Тамара Радоњић, за члана.  
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Лица из става 1. ове тачке именују се у 
Надзорни одбор Апотеке Суботица са даном  
доношења овог решења, на мандатни период од 
четири године. 

II 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-180/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 33. став 1. тачка 9. 
Статута Града Суботице («Службени лист 
Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13) и члана 14. став 1. Одлуке о оснивању 
здравствене установе Дом здравља Суботица 
(«Службени лист Општине Суботица», бр. 34/06, 
 23/07 и  «Службени лист Града Суботице», бр. 
4/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника, заменика 
председника и чланова Управног одбора Дома 

здравља Суботица 
 
I 

У Управни одбор Дома здравља Суботица 
именују се: 

1.  Немања Косановић, за председника, 
2.  Десанка Ђекић, за заменика 

председника,  
3.  Оливера Марјановић, за члана, 
4.  др Милена Станковић Абаџић, за члана 

и  
5.  др Верица Дроњак, за члана. 
Лица из става 1. ове тачке именују се у 

Управни одбор Дома здравља Суботица са даном  
доношења овог решења, на мандатни период од 
четири године. 

II 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-183/2016 

Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 33. став 1. тачка 9. Статута 
Града Суботице («Службени лист Општине 
Суботица», бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
«Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13) и члана 16. став 1. Одлуке о оснивању 
здравствене установе Дом здравља Суботица 
(«Службени лист Општине Суботица», бр. 34/06, 
 23/07 и и  «Службени лист Града Суботице», бр. 
4/13),  

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  председника и чланова 

Надзорног одбора Дома здравља Суботица 
 

I 
           У Надзорни одбор Дома здравља Суботица 
именују се: 

1.  Стојан Соковић, за председника 
             2.  Мирела Балинт Новак, за члана и  
             3.  др Олимпија Тодорић, за члана. 

Лица из става 1. ове тачке именују се у 
Надзорни одбор Дома здравља Суботица са  
даном доношења овог решења, на мандатни 
период од четири године. 

II 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-184/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 33. став 1. тачка 20. 
Статута Града Суботице («Службени лист 
Општине Суботица», бр. 26/08 и 27/08–исправка 
и «Службени лист Града Суботице», бр. 46/11 и 
15/13) 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и  именовању члана Комисије за 
оцену степена психофизичке ометености детета 

до навршених пет година живота 



Страна 32 – Број 47                                          Службени лист Града Суботице                                       20. октобар 2016. 

 
I 

Разрешава се др Шпиро Зрнић, лекар 
специјалиста, дужности члана  Комисије за оцену 
степена психофизичке ометености детета до 
навршених пет година живота, са даном 
доношења овог решења. 
 

II 
Именује се др Агота Поливка (Поливка 

Áгота), педијатар, за члана Комисије за оцену 
степена психофизичке ометености детета до 
навршених пет година живота, са наредним 
даном од дана доношења овог решења. 

Мандат именоване трајеће до истека 
мандата Комисије за оцену степена психофизичке 
ометености детета до навршених пет година 
живота («Службени лист Града Суботице», бр. 
44/16). 

III 
Ово решење објавити у «Службеном 

листу Града Суботице».  
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-185/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 
 На основу члана 28. став 3. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај 
незапослености ("Службени гласник РС", бр. 
36/09, 88/10 и 38/15) и члана 39. став 1. Статута 
Града Суботице ("Службени лист Општине 
Суботица", бр. 26/08 и 27/08-исправка и 
"Службени лист Града Суботице", бр. 46/11 и 
15/13), 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о образовању Савета за 

запошљавање Града Суботице 
 
I 

 У Решењу о образовању Савета за 
запошљавање Града Суботице ("Службени лист 
Града Суботице”, број 44/16) у тачки И став 2. 
мења се и гласи: 
 "У савет за запошљавње именују се 
следећа лица: 

1. Акош Ујхељи (Újhelyi Ákos), за 
председника, 

2. Граворац Саша, за члана, 
3. Драгана Степановић Чонка, за члана, 
4. Милан Поповић, за члана, 
5. Ћирјаковић Бранко, за члана, 
6. Дамир Војнић Тунић, за члана, 
7. Зоран Дисић, за члана.” 

 
II 

 Ово решење објавити у "Службеном листу 
Града Суботице". 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-021-186/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 13. став 1. и 4. Закона о 
подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Службени гласник РС“, број 10/13, 
142/14 и 103/15), и члана 33. став 1. тачка 6. 
Статута Града Суботице („Службени лист 
Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08–исправка и 
„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 
15/13), а уз сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије број: 320-00-06948/2016-09 од 
дана 12.10.2016.године, 

Скупштина града Суботице, на 5. седници 
одржаној дана 20. октобра 2016. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о доношењу Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја Града Суботице за 
2016. годину 

 
I 

 Доноси се Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Града Суботице за 2016. годину. 
 

II 
 Програм мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног 
развоја Града Суботице за 2016. годину је 
саставни део овог решења. 
 

III 
 Ово решење објавити у „Службеном 
листу града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 



20. октобар 2016.                               Службени лист Града Суботице                                        Број 47 – Страна 33 

Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-320-127/2016 
Дана: 20.10.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 

 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 

ПРОГРАМ  МЕРА  ПОДРШКЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПОЉОПРИВРЕДНЕ  ПОЛИТИКЕ  И  
ПОЛИТИКЕ  РУРАЛНОГ  РАЗВОЈА  ГРАДА  СУБОТИЦЕ  ЗА  2016. ГОДИНУ  

 
I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 
 
1.1 Анализа постојећег стања 

 
Географске и административне карактеристике  
Подручје града Суботица налази се на површни од 1.007,36 км² на северу Републике Србије, уз границу са 
Републиком Мађардском, на 46° 05' 55'' северне географске ширине и 19° 39' 47'' источне географске 
дужине. Просечна надморска висина Суботице је 114 м, 40 м изнад нивоа Тисе код Кањиже до 32 м изнад 
нивоа Дунава код Баје. Поред Суботице пролази међународни пут Е-75. До граничног прелаза Келебија има 
10 км, а до Хоргоша 30 км. Северно од Града је плодна пешчара с виноградима и воћњацима, а јужно земља 
ораница. 
 Данас на целокупној територији града (са приградским насељима) живи 141.554 становника од чега 
је градско 68,74%, а 31,26% насељава 19 руралних насеља. Просечна густина насељености је 140 
становника/км². Поред тога град има и 18 градских насеља, то значи да Град Суботица укупно има 37 
месних заједница. То су: 
 Градска насеља: Александрово, Бајнат, Центар И, Центар ИИ, Центар ИИИ, Дудова шума, Гат, Кер, 
Кертварош, Макова семица, Мали Радановац, Нови Град, Мали Бајмок, Ново Село, Пешчара, Прозивка, 
Радановац, Зорка и Жељезничко насеље. 
 Руралне месне заједнице: Бајмок, Бачки Виногради, Бачко Душаново, Биково, Чантавир, Ђурђин, 
Хајдуково, Келебија, Љутово, Мала Босна, Мишићево, Нови Жедник, Палић, Стари Жедник, Шупљак, 
Таванкут, Верушић и Вишњевац. 
 
1.1.2. Природни услови и животна средина Град Суботица се простире на деловима две биогеографске 
целине: Суботичке пешчаре и Бачке лесне заравни (лесна зараван Телечка). 
Суботичка пешчара се простире северно од Суботице и представља заталасану површину састављену од 
еолског песка. Највећи део је стабилизован озелењавањем, док је на обрадивим површинама изражен утицај 
деловања еолске ерозије. Карактерише је дински рељеф. Због велике сабирне површине песка и 
непропустљивог слоја алкализованог леса, пешчара се одликује присуством подземне воде, чија близина 
представља веома повољну карактеристику. Наведене карактеристике стварају предео са специфичним 
мозаичним распоредом различитих екосистема на песковитој подлози и великом разноврсношћу флоре и 
фауне. 
Бачка лесна зараван представља таласасту површину која обухвата јужни део територије Града. Терен је у 
целости изграђен од леса, који је при површини хумифициран и представља обрадиво земљиште. Од 
земљишта су заступљени плодни чернозем и ливадске црнице. Од геоморфолошких елемената преовлађују 
брежуљци и интерколинске депресије, присутне су и вртаче, а посебну карактеристику подручју дају 
долови, који су углавном долине потока: Чик, Криваја и Киреш. 
Конфигурација земљишта је изразито равничарска са местимичним појавама малих брежуљака. 
Клима Суботице припада зони умерено континенталне климе. Отвореност овог простора према северу и 
западу омогућава већи утицај ваздушних струјања тако да долази до већих колебања температуре ваздуха, 
падавина и ветрова. Јесен је топлија од пролећа, а прелаз од зиме ка лету је оштрији него што је од лета ка 
зими. 
Град Суботица се простире на 100.736,10 ха од чега се шуме простиру на 4.457,76 ха (по податку ЈП 
„Војводинашуме“) што износи 4,43% пошумљености територије. С друге стране, према подацима 
Републичког завода за статистику према попису из 2011. године под шумом на територији града Суботица 
је 3.728 ха, при чему је у државној својини 3.689 ха, а у приватној 39 ха. Стварно стање пошумљености се 
не зна обзиром да је Законом о шумама („Службени гласник РС“, број: 30/2010 и 93/2012) прописано да се 
под шумом подразумевају и површине веће од 5 ари обрасле шумским дрвећем у шта спадају и заштитни 
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појасеви,*1. Инвентура заштитних појасева и других површина већих од 5 ари обраслих шумским дрвећем 
на територији Града није рађена. Међутим, остаје чињеница да је стање пошумљености територије Града 
испод 5%, а да би се постигла оптимална шумовитост територије од 14,2% требало би пошумити још око 
10.000 ха. 
У Граду Суботица северни део заузимају делови Суботичко-хоргошке пешчаре, од Таванкута до Хоргоша. 
Највећи део тог простора обухватају суботичке шуме, чији јужни обод окружује Град од северозапада до 
југоистока. Ове шуме, настале људским радом у протеклих 150 година у циљу везивања песка и спречавања 
дејства еолске ерозије, чине данас заштитно зеленило око Суботице. На овај појас се надовезује зеленило 
Палића са Палићким и Лудашким језером и у наставку Селевењске пустаре са Селевењском шумом. Јужни 
део Града обухвата пољопривредно земљиште са мало зеленила у атару где је природна вегетација опстала 
само у фрагментима. Услед тога је крајње угрожена заједно са животињским врстама, којима обезбеђује 
станиште. 
Подручје Суботичке пешчаре је у далекој прошлости добрим делом било без шумске вегетације, изузев 
утицајне зоне Кереша и микролокалитета са високим нивоом подземних вода где је формирана аутохтона 
шумска вегетација (домаће тополе, врбе, храст лужњак, јасен). Од краја XВИИИ века пошумљавањима 
спроведеним ради смањивања еолске ерозије формирана је шумска вегетација у садашњем облику. Поред 
домаћих врста, за пошумљавање су кориштени багрем и црни бор. Током времена проценат домаћих врста 
је све више смањиван у шумским културама, а преовладале су монокултуре страних врста: багрем, 
хибридне тополе, црни бор и копривић. Већина шумског фонда у нашим шумама су састојине вештачког 
порекла, а главне врсте су алохтоне. Највише је багрема (Робиниа псеудоацациа)  са 60,29%, затим бора 
(Пинус нигра)  22,53%, еуроамеричке тополе (Популус еуроамерицана)  са 8,65%, америчког јасена 
(Фраxинус еxцелсиор)  и копривића (Целтис аустралис) са 2,80% и ове врсте чине преко 90% шумског 
фонда. Аутохтоне врсте, бела и црна топола са 3,95% (Популус алба и П. нигра)  и храст лужњак (Qуерцус 
робур)  са 1,78% чине мање од 10% површина под шумама. Обнављање односно пошумљавање на 
пешчарском станишту је комплексан задатак који је зависи од климатских услова. Природно обнављање 
аутохтоних врста је тешко обзиром да се ниво подземних вода услед мелиорација спустио толико да их 
помладак и младе саднице не могу досећи. Присутна је и појава природне обнове унешених страних врста 
(багрем, копривић, бор) што указује на промену станишних услова и доприноси ублажавању оштрих 
климатских фактора на песку. Шумовитост подручја се одржава на приближном нивоу од 4.500 ха 
последњих неколико уређајних раздобља (4.457,76 ха по последњем премеру из 2000. године). Са аспекта 
заштите природних изворних вредности ове углавном монокултуре не поседују карактеристике шумских 
екосистема и не доприносе очувању биодиверзитета. Ове шуме су заштитног типа, њихова производна 
функција је секундарна, тако да се планирана заштита може уклопити у одрживи облик коришћења 
шумског ресурса и развијање еколошких функција. Распоред ових вредних површина је такоде 
неодговарајући, јер су груписане углавном у северном делу Града. У јужном делу преовладавају отворене 
пољопривредне површине са премало потребних структура које доприносе квалитету животне средине као 
што су: разни заштитни појасеви, живице, ремизе, еколошки коридори, итд. 
 
СТАЊЕ И ТРЕНДОВИ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 
 
1.1.3. Демографске карактеристике и трендови  
У погледу насељености и структуре становништва, уочава се дугорочно смањење броја становника, 
посебно у руралним насељима Суботице, нешто веће учешће жена од мушкараца посебно у старосним 
групама преко 50 година старости, као и смањење радног контингента становништва. 
 

Површина (у км2) 1.007,36 (2011) 

Број насеља 37 (2011) 

Становништво ─ процена средином године 141.554 (2012) 

Густина насељености (број становника по км2) 140 (2012) 

Стопа живорођених 9 (2012) 

Стопа умрлих 15 (2012) 

Стопа природног прираштаја -5 (2012) 

Очекивано трајање живота при живорођењу (просек година) 73 (2012) 

Просечна старост (у годинама) 42 (2012) 

                                                           

*1 U svakom slučaju to je daleko ispod proseka Republike Srbije, čije površine pod šumom iznose 2.250.000 hektara, pa je 
površina pod šumama na području grada Subotica na nivou između 0,1 i 0,2 % u odnosu na površine pod šumom u Republici 
Srbiji. 
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Индекс старења (60+ год. / 0─19 год.) 122 (2012) 

Табела 3. Основне демографске карактеристике 
 
Структура становништва града Суботица указује да жене чине 51,9 % популације, а мушкарци 48,1 %.  При 
томе, радни контингент становништва (стари од 15 до 64 године) чини 99.226 становника (68,7 % 
популације). Ипак, број запослених чини свега 26,5 % укупне популације Суботице, док регистровани број 
незапослених досеже 8 % укупне популације. У континуитету број становника након 1982. године стагнира, 
а у приградским насељима перманентно опада. 
 

 1948. 1953. 1961. 1971. 1981. 1991. 2002. 
Суботица 123688 126559 136782 146770 154611 150534 152278 
Бајмок 11188 10829 11117 10307 9586 8620 8726 
Бачки Виногради 3084 3206 3590 3744 2345 2242 2048 
Бачко Душаново 1023 1023 1011 938 839 785 743 
Биково 3175 3416 3236 2786 2203 1942 1841 
Вишњевац 1074 932 694 668 703 634 645 
Горњи Таванкут 2461 2518 2340 2106 1879 1526 1399 
Доњи Таванкут 3553 3636 3379 3042 2719 2710 2675 
Ђурђин 2738 2664 2992 2805 2297 1911 1771 
Келебија 2861 2641 2974 2434 1995 1975 2186 
Љутово 1847 1891 1757 1581 1411 1182 1189 
Мала Босна 2940 3002 2883 2318 1835 1488 1262 
Мишићево 601 582 597 554 517 509 448 
Нови Жедник 3633 3735 3909 3435 3195 2932 2872 
Палић 3693 3764 4381 5179 7018 7375 8266 
Стари Жедник 2809 2887 3022 2655 2472 2323 2262 
Суботица 63048 66057 74999 88769 100472 100386 102712 
Хајдуково 1511 1539 1791 2118 2879 2627 2610 
Чантавир 9397 9262 9341 9085 8596 7940 7303 
Шупљак 3052 2975 2769 2246 1650 1427 1320 
Извор: РЗС        

Табела 4. Тренд броја становника по насељима Суботице, према подацима из Пописа становништва 
од 1948 до 2002. 

 
Табела 5. Становништво према полу и старости, 2011. (у %) 

 

1.1.4. Диверзификација руралне економије  
По питању запослености у Суботици такође је уочљив дугорочан тренд смањења обима посла, посебно у 
приватном сектору, док се запосленост у јавном сектору благо повећава. Укупна запосленост је у задњих 20 
година опала за око 30 %, знатно више од смањења броја становника на нивоу од око 5 %. 
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Број запослених 37.316 (2012) 
Запослени у односу на број становника (у %) 26,5 (2012) 
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) 37.202 (2012) 
Број регистрованих незапослених 11.325 (2012) 
Регистровани незапослени на 1000 становника 80 (2012) 

Табела 6. Просечан број запослених 2012. 
 

Опис,  2012. године Укупан број лица 

1. Укупно 37.316 
2. Привреда 23.044 
3. Ванпривредна делатност   8.973 
Пољопривреда      846 
Прерађивачка индустрија   7.984 
Снабдевање водом и управљање отпадним водама     639 
Електрична енергија, гас, вода     403 
Грађевинарство  1.883 
Трговина и сервис за моторна возила  5.969 
Смештај и исхрана     349 
Саобраћај, складиште и везе  2.572 
Информисање и комуникације     849 
Финансијско посредовање   419 
Некретнине       49 
Стручне, научне иновационе и техничке делатности  1.148 
Административне и помоћне услужне делатности     464 
Државна управа и соц. осигурање  1.115 
Образовање  2. 919 
Здравствени и социјални рад  3.433 
Остале услужне делатности     384 
Уметност, забава, рекреација      489 
Предузетници и самостална делатност 10.610 

Табела 7.  Запосленост у Суботици 2012 (секторски и подсекторски и основни показатељи) 
 
За разлику од лошег тренда запослености, тренд незапослености није тако неповољан, јер је знатно мањи 
него 1992., односно 2002. године. Међутим, у наведеном ранијем периоду незапосленим су се сматрала сва 
лица која су остала без посла, док се по новом систему у круг незапослених не урачунавају они који нису на 
евиденцији Националне службе за запошљавање. 
 

дец. 2010 дец. 2011 дец. 2012 новембар 2013** 

  
незапослен

и 
стопа

* 
незапослени 

стопа

* 
незапослени 

стопа

* 
незапослени 

стопа

* 
Републик

а Србија 
729.520 26,70 745.187 27,59 761.486 28,53 762.638 28,71 

АП 
Војводин

а 
198.276 28,20 203.114 28,63 200.956 28,80 198.509 29,01 

Северно 
бачки 
округ 

16.778 24,60 16.433 24,03 17.241 25,31 17.593 26,20 

Суботица 11.018 20,80 10.959 20,79 11.325 21,77 11.534 22,67 
Табела 8. Број незапослених 
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55 i više god. 14%

15-29 god. 29%

30-45 god. 57%

 
Табела 9. Учешће незапослених према старосним групама у укупном броју незапослених, 2012. (у %) 
 
Сеоско становништво на подручју Суботице одликује и све већи број лица која ту живе, али чија 
егзистенција није у вези са пољопривредом. Они део својих потреба задовољавају у местима где живе, а 
своје потребе за терцијарним (услужним) делатностима задовољавају одлазећи у град.  
 

 градска насеља  остала насеља  
 2002 2011 Раст/пад 2002 2011 Раст/пад 
       
Војводина 1.152.295 1.146.731 -5564 879.697 785.078 -94619 

Северно-бачки 
округ 

123.897 120.254 -3643 76.243 66.652 -9591 

Град Суботица 107.726 105.681 -2045 40.675 35.873 -4802 
       

Табела 10. Структура градско и сеоско становништво 
 
Број како градског тако и сеоског становништва на подручју Суботице смањује се знатно брже него на 
нивоу АП Војводине. При томе, градско становништво на подручју Суботице смањено је за око 2 %, а 
сеоско за око 12 %. 
У категорији пољопривредног становништва неповољна кретања се испољавају и у броју малих 
пољопривредних газдинстава. У Суботици 12.000 малих  пољопривредних домаћинстава и газдинстава 
располаже са пољопривредном површином од 4 ха у просеку по домаћинству/газдинству. Ови поседи нису 
у могућности да обезбеде  егзистенцију породица, а још мање да обезбеде развојним кредитима одрживи 
развој малог пољопривредног домаћинства/газдинства. 
На територији Града Суботице су присутне примарне (гране пољопривреде) и секундарне гране привреде 
(прерађивачка индустрија и тешка индустрија). 
 Што се тиче пољопривреде распрострањено је ратарство, као водећа грана локалне пољопривреде у 
подручјима где је земљиште плодно и богато храњивим материјама. На песковитим подручјима више је 
распрострањено воћарство и виноградарство, стим да је воћарство значајнија док виноградарство све више 
губи свој положај.  
Поред биљне производње сточарство у структури суботичке пољоприведе има свој положај. У насељима 
где пољопривредници баве са ратарством у већини случајева баве се и сточарством. Гајење стоке се у доста 
случајева врши искључиво за сопствене потребе, а не за продају.  
Број стоке на територији града Суботице је у константном паду.  
Поред пољопривреде је наравно присутна и индустрија.  
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Слика 1. Привредне зоне. 
 
 Индустрија Суботице традиционално је диверзификована. Поред прехрамбене индустрије у разним 
својим подсекторима, интензивно су се развијали електромашински компекс, хемијска индустрија, 
индустрија текстила, прерада коже и производња обуће, чарапа, штампарије и грађевинарство.  
Занатство и предузетништво се вековима развијало у Суботици. Захваљујући географском положају, овде 
су се укрстили путеви различитих култура које су поставиле основе и смернице развоја занатства, 
предузетништва и мале привреде. 
Након другог светског рата па све до почетка 90-тих година прошлог века, Суботица је представљала један 
од водећих индустријских центара бивше Југославије. Уследиле су године економског пропадања и све 
већег техничко – технолошког заостајања. То је можда још више погодило рурална подручја града 
Суботица, јер су на селима нестали готово сви постојећи индустријски капацитети, или су се смањили на 
ниво обављања минимума активности.  
Темпо раста и развијености МСПП у  Суботици  заостаје за потребама бржег економског развоја и 
запошљавања, јер  издвајања за његово јачање нису довољна. Развој је претежно био концентрисан на 
трговину, услужне делатности, угоститељство и сл. С обзиром на то да у сектору услуга брже пада тражња 
него на тржишту производа, настанком економске кризе многа МСП су изгубила могућност да инвестирају 
у свој развој, а самим тим је и дошло до пада запослености у овом сектору. 
Стратегија развоја МСПП у селима би требала да буде усмерена на оне прерађивачке делатности које би 
користиле сировину која се производи у њиховим срединама. Упоредо са тим, требало би радити на 
поспешивању програма који би радно ангажовали жене са села, које данас углавном воде бригу о 
домаћинству и обављају послове на газдинству као помажући чланови газдинства. Млађе жене на селу у 
просеку имају завршена три разреда средње школе и због тога би упутно било радити на њихом упућивању 
и укључивању у неки вид привредног ангажовања, јер оне представљају неискоришћени економски 
капацитет за диверзификацију руралне  
економије. 

 
Табела 11. Новооснована и угашена предузећа у Суботици 2010-2012. 
Велику шансу предузећа имају у области услужног занатства, прерађивачке делатности и услуга, где би 
могла у већем обиму да се запосли женска радна снага. Најслабије тачке пословања предузећа, посебно у 
сеоским срединама се односе на испитивање тржишта и истраживање могућности пласмана производа. 
Потребно је обезбедити додатно образовање везано за разне видове удруживања и заједничког тржишног 
наступа.  
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Најзначајније могућности развоја малих и средњих предузећа у преради примарних пољопривредних 
производа  су: 
 
 производња функционалне хране  
 прерада кукуруза (квасац, алкохол и др.) 
 еколошка амбалажа од жетвених остатака 
 енергетски брикети од остатака производа пољопривреде и шумарства  
 производња и прерада поврћа (замрзавање и топла прерада)  
 прерада воћа (хладњаче за чување и паковање; компоти и пастеризовано воће; сушено воће, ракија са 
географским пореклом)  
 прерада сточарских производа  
 производња и прерада уљарица – бундева  
 производња и прерада печурки  
 производња предмета од прућа  
 производња уметничких сувенира од материјала биљног порекла.  
Тема образовања у руралним подручјима града Суботица обухвата предшколско, основно и средње 
образовање, који су у надлежности локалне самоуправе. Институције високог образовања налазе се у 
урбаном делу града и посредно су у функцији руралног развоја. 
У руралним насељима са подручја града Суботица нема средњих школа, ни у виду подручних оделења.  
 

Број средњих школа 11 (2012) 
Број ученика уписаних у средње школе 6.177 (2012) 
Обухват деце средњим образовањем (у %) -  
Број ученика који завршавају средњу школу 1.440 (2012) 
Стопа завршавања средње школе -  
Стопа одустајања од школовања у средњем образовању 2 (2012) 
Број деце обухваћене средњим образовањем за децу са сметњама у 
развоју 

152 (2012) 

Табела 12.   Средње школе 
Без обзира што су високошколске институције лоциране у урбаном делу Суботице, њихов значај и утицај 
на рурални развој и пољопривреду заслужује одређене информације. У Суботици су лоцирана два 
факултета из састава Универзитета у Новом Саду, и то Економски факултет у Суботици и Грађевински 
факултет у Суботици.  Поред тога Висока техничка школа струковних студија у Суботици као установа 
високог образовања обзиром на ширину својих програма такође је од интереса за рурални развој. Одељења 
појединих приватних универзитета у Суботици такође не треба занемарити (Сингидунум, Факултет за 
привреду и правосуђе, Интернационални универзитет Нови Пазар, и други). 
Оно што, међутим недостаје, јесте висока едукација у области пољопривреде, затим разних технологија 
које се траже од суботичких послодаваца. Постојећа институција која се интензивно бави нерформалним 
образовањем, Отворени Универзитет у Суботици, недовољно је искоришћена, ако се имају у виду њени 
потенцијали. 
 
1.1.5. Рурална инфраструктура 
Квалитативне карактеристике друмског саобраћаја: квалитет путева је лош, посебно су атарски путеви  у 
лошем стању и то је најслабија тачка у погледу путева.  
 
Дужина путева (у км)     431 (2012) 
Дужина водоводне мреже (у км)     583 (2012) 
Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу 49.835 (2012) 
Дужина канализационе мреже (у км) 315 (2012) 
Број домаћинстава прикључених на канализациону мрежу  32.021 (2012) 
Територија под шумом (у ха)    3.728 (2011) 
Пропорција територије под шумом (у %)          4 (2011) 
Изграђени станови (на 1000 становника)          2 (2012) 
Телефонске линије (на 100 становника)        42 (2012) 
Табела 13. Дужина путева 
Данас је од значаја практично једино пруга Будимпешта-Суботица-Нови Сад-Београд. Правац према 
Сегедину захтева реконструкцију да би се могле остварити одговарајуће брзине, правац према Сомбору и 



Страна 40 – Број 47                                          Службени лист Града Суботице                                       20. октобар 2016. 

Богојеву хендикепиран је још увек немогућношћу саобраћаја даље према Осијеку или Винковцима, 
Загребу, Љубљани, односно Ријеци и даље према Венецији. 
У Суботици се, као једини ресурс, за институционално водоснабдевање користи квартарна водоносна 
средина (основни водоносни комплекс) на дубинама између 100 м и 200 м. Овај ресурс се, поред 
водоснабдевања насеља, користи и за друге намене. (индустрија, пољопривреда, сточарство, занатство, 
рекреација и др.)  
На дубинама већим од 400-500 м евидентирани су аквифери са термо-минералним карактером подземних 
вода. Тренутно се у екплоатацији налази неколико бунара, који се користе у рекреативне и енергетске 
сврхе. Ове воде се одликују излазним температурама између 38˚С (на западном ободу Града) и 43˚С (на 
источном ободу Града) и већим концентрацијама соли. Воде располажу и са балнеолошким својствима.  
Водоснабдевање: количина укупне захваћене воде на годишњем нивоу износи 8.775.000 м3 (6%), 
испоручене воде за пиће 6.275.000 м3 (5%), испуштене отпадне воде 5.517.000 м3 (7%), пречишћене отпадне 
воде 5.494.000 м3 (35%). Број домаћинстава прикључених на водоводну мрежу износи 49.835, (7%) а број 
домаћинстава прикључених на канализациону мрежу 29.277 (9%). Проценти у загради указују на учешће у 
односу на АПВ. Дужина водоводне мреже је 535 км. Садашњи системи водоснабдевања, у погледу 
коришћења ресурса, представљају комбинацију континуалног коришћења и вршних система. Са 
становишта развоја, неопходно је обезедити допунске водозахватне капацитете. Узимајући у обзир и 
потребе наводњавања, неопходно је ревитализовати постојеће и изградити мрежу канала. 
Када је реч о електричној енергији већина испитаника је задовољна тиме што је мрежа разграната и велика 
већина домаћинстава располаже њом. Незадовољство се концентрише око следећег: 1. Низак је напон, па је 
јако тешко засновати производњу због нестабилне струје, 2. Скупа је. У већини насеља нема гаса.  
Град Суботица има 35 пошти и 56.404 телефонских претплатника, што у односу на АПВ чини 7% пошти и 
7% телефонских претплатника. Суботица је центар мрежне групе, која покрива скоро целу Северну Бачку. 
Захваљујући повољном географском положају, кроз територију мрежне групе Суботице пролази 
магистрални оптички-кабловски преносни систем, који повезује телекомуникациону мрежу наше земље са 
регијом. У Суботици се налази главна дигитална централа са својим истуреним степенима за коју су везане 
чворне централе Палић, Бајмок, централе у Северној Бачкој и крајње централе у Граду Суботица.  
 
ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ  
 
1.1.6. Пољопривредно земљиште  
Према статистичким подацима РЗС, Општине и региони из 2012. године укупно коришћено 
пољопривредно земљиште града Суботице је 76.613 ха, од чега су оранице и баште укупно 71.599 ха (жита 
- 53.632 ха, шећерна репа – 1.555 ха), индустријско биље 10.383 ха, крмно биље 5.611, поврће 1.762  ха , 
воће 2.842 ха, виногради 520, те ливаде и пашњаци 1.496 ха. 
На територији Суботице регистровано је око 6.300 пољопривредних газдинстава са преко 10 ха просечно 
коришћеног пољопривредног земљишта по газдинству. Од укупног расположивог земљишта (89.636 ха), 
расположиве пољопривредне површине чине 79.218 ха, при чему се житарице као кључне културе гаје на 
55.114 ха, а индустријско биље на 8.578 ха.  Приближно 6.300 пољопривредних газдинстава користи 75.519 
ха од чега су оранице и баште 69.509 ха односно 78 % укупно расположивог земљишта. У структури 
засејаних површина ораница и башта, жита учествују доминантно са 79,30 %, индустријско биље са 12,35 
%, а крмно биље са 4,55 %. Кукуруз и пшеница су најзаступљеније културе и њихов удео у житним 
површинама износи преко 90% (појединачно кукуруз око 62% и пшеница око 32%), следе јечам, овас, раж и 
остала жита. Укупна годишња производња кукуруза као доминантне житарице на подручју Суботице је на 
нивоу од 265.205 тона, док је производња пшенице на нивоу од 63.242 тоне (подаци за 2011). Када је реч о 
површинама под индустријским биљем доминирају сунцокрет и уљана репица, док се међу површинама 
под крмним биљем истичу кукуруз за силажу и луцерка. 
Укупна површина пољопривредног земљишта  у својини републике Србије (државној својини) износи 
18.319,1061 ха, од тога се тренутно даје  у закуп 14.695,2441 ха.  
У нашем граду површина  под системом за одводњаване износи 100.262 ха, од тога коришћена 
пољопривредна површина износи 88.890 ха. Одводњавана површина је око 45.755 ха, од тога коришћена 
пољопривредна површина је 43.215 ха. Број црпних станица (зграда) је један, број пумпи је два. Укупна 
пгонска снага је 50 кW, укупан капацитет је 0.80 м3/х. 
Каналска мрежа: главни канали – 78 км 
                              остали канали – 148 км 
                              канали за наводњ. који се користе и за одводњ. – 18 км 
Наводњаване површине су мале, износе свега 2.219 ха, од тога 1.396 ха су воћњаци, 785 ха су оранице и 
баште, 15 ха су виногради, 23 ха су остали стални засади.  
 
1.1.7. Вишегодишњи засади  
 На подручју Суботице под воћњацима се налази укупно 2.683 ха то је у односу на податак да је у 
Републици Србији према Попису пољопривреде из 2012. године регистровано 631.522 пољопривредна 
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газдинства релативно мало. (свега 1 %) од чега се 2.444 ха односи на плантажне воћњаке, а 239 ха на 
екстензивне воћњаке. Под воћним врстама на плантажама се налази укупно 2.444 ха, од чега се јабуке гаје 
на 1.596 ха, крушке на 126 ха, брескве на 247 ха, шљиве на 254 ха, кајсије на 94 ха и вишње на 127 ха. 
Водећи производ воћарства у Суботици су дакле јабуке, са регистрованих 1.118.300 стабала, просечним 
приносом од 24,4 кг по стаблу, односно годишњом производњом од 27.241.000 кг.  
Поврће, бостан и јагоде се гаје на укупно 480 ха, (попис пољопривреде 2012), и то по следећем распореду: 
парадајз на 28 ха, купус и кељ на 60 ха, паприка на 129 ха, црни лук на 38 ха и бели лук на 43 ха, итд.   
Принос кромпира по хектару, 2012. године, био је 12.148 кг, док је укупан принос био 5.588 т. Принос 
пасуља по хектару, 2012. године, био је 821 кг, док је укупан принос био 73 т, на 115 хектара.  
Далеко најзаступљеније воће су јабуке, које су посађене на површини од 1.596 ха, затим шљиве на 254 ха, 
па брескве 247 ха, вишње 127 ха, крушке 126 ха и кајсије 94 ха. 
Број стабала јабука, 2012. год, био је 1.516.969 са приносом од 10,7 кг по стаблу и производњом од 16.160 т. 
Следе шљиве са 251.884 стабла, приносом од 23,3 кг по стаблу и производњом од 5.868 т. Засад бресака 
чини 188.485 стабала, са приносом од 8,4 кг по стаблу и производњом од 1.584 т.  
Према попису пољопривреде 2012. године, под виноградима укупно се налази свега око 413 ха, од тога је 
59 ха под сортама за вино са географским пореклом, 338 ха под осталим винским сортама и 16 ха под 
сортама за јело. Број родних чокота је 2.912 хиљада, принос по једном чокоту 0,6 кг, а укупан принос 1.711 
т. 
 
1.1.8. Сточни фонд  
Према попису пољопривреде из 2012. године, у Суботици се гаји 111.156  грла стоке, од чега 19.896 говеда 
(од тога 6.857 крава), 77.606 свиња, (7.235 крмача)  12.989 оваца, (8.648 за приплод) те 665 коња. Процена је 
да заједно са козама, магарцима и другом непописаном стоком то представља ниво од цца. 150.000 грла 
разне стоке.  Када је реч о живини регистровано је: 271.192 кокоши, 6.563 патака и 6.516 ћурки, што чини 
бројку од 284.271 регистроване живине, а заједно са процењеним додатним бројем нерегистроване живине 
(која обухвата и гуске, морке) креће се на нивоу од 400.000.  Ако се сагледа у односу на сточарство 
Републике Србије, уочљиво је да је производња говеда у Суботици изнад републичког просека, као што је 
то и производња свиња. С друге стране, производња живине је на нешто нижем просеку, док је производња 
оваца још на нижем просеку. 
 
Када је реч о производњи млека, на подручју града Суботица годишње се произведе 21.183.000 литара. 
(према статистичким подацима за 2011. годину) То је на нивоу од 1,49 % производње сировог млека на 
нивоу Републике Србије. 
 

1.1.9. Механизација, опрема и објекти  

У Суботици број објекта за смештај говеда је 2.369 са укупним капацитетом од 32.758 места. Број објекта за 
смештај свиња је 4.689 са укупним капацитетом од 148.468 места. Број објекта за смештај кокошака носиља 
је 3.134 са укупним капацитетом од 245.530 места. Остала стока: број објеката је 1.267 са капацитетом од 
47.642 м2. Искоришћеност је око 50% - 60% код свих врста објеката. Објекти за смештај остале стоке 
представља изузетак јер у овом случају искоришћеност око 90%. 
Пољопривредни производи се могу сместити у 4.674 кошева за кукуруз укупних капацитета објекта 
(властити и коришћени) од 290.509м³, у 212 амбара укупних капацитета 36.023 м³ и 194 силоса укупних 
капацитета 106.286 т. 
На територији Града Суботице пољопривредници поседују 589 једноосовинског трактора, од тога 541 је у 
коришћењу. Број двоосовинских трактора је 4.945, од тога 4.813 је коришћен у пољопривредној години. 
Број комбајна 615, и 588 је био у коришћењу. 
Можемо закључити да искоришћеност возног парка је добар, преко 85%, али нажалост 90% механизације је 
старија од десет година. 
Опремљеност пољопривредних газдистава са прикључним машинама је исто добар, али старост и овде 
представља проблем. 

Назив прикључне машине Број 
берачи за кукуруз 762 
плуг 3.214 
тањирача 2.205 
дрљача 1.407 
сетвоспремач 1.472 
ротофреза 629 
растурач мин. ђубрива 1.564 



Страна 42 – Број 47                                          Службени лист Града Суботице                                       20. октобар 2016. 

растурачи стањака 645 
сејалице 1.510 
прскалице 1.997 
приколице 4.373 
косилице 905 

Табела 15. Број прикључних машина  
 
1.1.10. Радна снага  
 Укупан број чланова и стално запослених у пољопривредним газдинствима износи 13.798 лица од 
тога више од 8.000 су мушкараци. Овај тренд се може видети и када гледамо носиоце пољопривредних 
газдинстава. 
 У већини случајева носиоци газдинстава раде на својим имањима (3.326 лица) уз помоћ чланова 
газдистава (чланови породице – 2.612). Број стално запослених на газдинствима (споља радна снага) је 608, 
док сезонска радна снага износи 981 лица годишње. 
 Око 60% радне снаге (7.901 лица) ради до 50 % радног времена на газдинству, а остало око 40% 
радне снаге (5.897 лица) ради више од 50% свог радног времена на газдиству. 
 Ниво обучености управника газдинстава показује да 3.898 лица има само пољопривредно искуство - 
без стручне спреме, 297 има пољопривредну средњу школу, док 76 је завршио неки курс везано за 
пољопривреду. 1.950 има завршену средњу не пољопривредну стручну спрему, и само је 123 лица 
завршило пљопривредни факултет или вишу школу.  
 У Суботици је проблем стручна спрема пољопривредника и на тај начин недостатак нових 
технологија. На овај начин је немогуће пратити нове трендове у пољопривреди и зато пољопривреда има 
традиционалан карактер. 
 

1.1.11. Структура пољопривредних газдинстава  
Укупан број пољопривредних газдинстава износи 6.626, њихово учешће у укупном броју домаћинстава 
износи 40%. 
Према статистичким подацима РЗС, Општине и региони из 2012. године укупно искоришћено 
пољопривредно земљиште града Суботице је 75.519 ха, од чега су оранице и баште укупно 71.599 ха (жита 
- 53.632 ха, шећерна репа – 1.555 ха), индустријско биље 10.383 ха, крмно биље 5.611, поврће 1.762  ха , 
воће 2.842 ха, виногради 520, те ливаде и пашњаци 1.496 ха. 
 

Укупно:                            ПГ  -  6.626                          ха 75.519      

без земљишта                        304 

   1 ха                                      1.792                                  866 

   1 -  2                                    1.078                                   1.569 

   2 - 5                                     1.356                                    3278 

   5 - 10                                    828                                   4.428 

 10 - 20                                    416                                    5.966 

Табела 16.Структура пољопривредних газдинстава према величини КПЗ 
 

 4 УГ                                     5.296 ПГ 

 5 - 9                                         641 

10-14                                        253 

15-19                                        125 

20-49                                        223 

50-99                                          57 

100-499                                      28 

преко 500                                    3    

Табел 17. Структура пољопривредних газдинстава према броју условних грла стоке 
 

1.1.12. Производња пољопривредних производа  

На територији општине Суботица најзначајније су ратарска и воћарска производња, док значај 
виноградарске производње је много мања. Сточарска производња је најзаступјенија тамо где је развијено 
ратарство. 
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Према попису пољопривреде 2012. године, под виноградима укупно се налази свега око 413 ха, од тога је 
59 ха под сортама за вино са географским пореклом, 338 ха под осталим винским сортама и 16 ха под 
сортама за јело. Број родних чокота је 2.912 хиљада, принос по једном чокоту 0,6 кг, а укупан принос 1.711 
т. 
 

 култура                       просечан принос т/ха                 остварена производња  т 

- пшеница                                       6,6                                               130.152 

- кукуруз                                       10,34                                             391.737 

- шећерна репа                              67,35                                              90.303 

- сунцокрет                                   3,14                                                 24.684 

- соја                                              3,81                                                   4.795 

воћарске културе                           

- јабуке - принос кг/стабло       10,7                                                  16.160 

- шљиве                                       23,3                                                   5.868 

- брескве                                       8,4                                                    1.584 

Табела 18.  Просечни приноси и остварен обим производње за ратарске и воћарске културе   
 
Број стабала јабука, 2012. год, био је 1.516.969 са приносом од 10,7 кг по стаблу и производњом од 16.160 т. 
Следе шљиве са 251.884 стабла, приносом од 23,3 кг по стаблу и производњом од 5.868 т. Засад бресака 
чини 188.485 стабала, са приносом од 8,4 кг по стаблу и производњом од 1.584 т. 
Сточарска производња је највише оријентисана на производњу млека, млечних производа, меса и месних 
прерађевина. На подручју града годишње се произведе 21.183.000 литара млека. 
 

1.1.13. Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника  

На територији Града Суботице су регистроване 22 земљорадничке задруге које су у  активном статусу, две 
су регистроване у области сточарства (узгој музних крава и узгој свиња), остале у области ратарства, 
воћарства и виноградарства (гајење жита, легуминоза, уљарица, воћа и винове лозе). 
           Регистровано је осам удружења пољопривредних произвођача и удружење одгајивача свиња и пчела. 
 

1.1.14. Трансфер знања и информација  

У области стицања нових знања и информација из области пољопривреде за  пољопривредне произвођаче, 
најзначајнију улогу има „Пољопривредна стручна служба“ АД која кроз редовно (радионице и едукативне 
програме)  и неформално образовање пружа стручне савете , информације и помоћи о техничко - 
технолошким, комерцијално - тржишним, организационим и другим аспектима пољопривредне 
производње. Саветодавци кроз своје радионице обраде више тема, често у сарадњи са другим образовним 
институцијама из области пољопривреде, задругама , НВО, удружењима и пољопривредницима. Циљ 
едукација, осим информисања, је добити од произвођача повратну информацију, колико су примењена 
стечена знања у пракси и њихов резултат, односно, да  у конкретним случајевима иницијатива иде од 
произвођача. 
     У Суботици постоји Хемијско технолошка средња школа „Лазар Нешић“ која оспособљава ученике 
из области прехрамбене индустрије, хемије и биотехнологије и на тај начин даје знање ученицима како 
прерадити сирове пољопривредне производе.  
       У Суботици се издају четири новине и раде четири радио/телевизија. Ови медији емитују своје 
програме на спском језику и на језицима националних мањина. Поред локалних медија могу се и гледати 
односно слушати покрајински и републички јевни медији и наравно медији из иностранства. 
 

Табеларни приказ планираних мера и финансијских средстава 
 
Табела 1. Мере кредитне подршке 
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Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
меру  

(укупан 
износ по 

мери у РСД) 

Износ 
подстицаја 
по јединици 

мере 
(апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 
1. Кредитна подршка 100.2. 10.000.000 - 50 – 100% - 

 УКУПНО   10.000.000  

 
Табела 2. Мере руралног развоја 

Редни 
број 

Назив мере Шифра мере 

Планирани 
буџет за меру  
(укупан износ 
по мери у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику  

(%) 
(нпр. 30%, 50%, 

80%) 

Максимални 
износ подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. 

Инвестиције у 
физичка средства 
пољопривредних 
газдинстава 

101 

35.000.000 100% 1.500.000 

2. 

Обнављање 
пољопривредног 
производног 
потенцијала 
нарушеног 
елементарним 
непогодама и 
катастрофалним 
догађајима и увођење 
одговарајућих 
превентивних 
активности 

104 

5.500.000 50% - 

3. 

Трансфер знања и 
развој саветодавства – 
Унапређење обука у 
области 
пољопривреде и 
руралног развоја 

305 

4.500.000 100% - 

 УКУПНО   45.000.000 

 

 Табела 3. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД  
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за 
реализацију Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја 

55.000.000 

Планирана средства за директна плаћања  - 

Планирана средства за кредитну подршку 10.000.000 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја   45.000.000 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера 
директних плаћања и у оквиру мера руралног развоја 

- 

 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике након примене Програма  
 Град Суботица препознаје потребе пољопривредних газдинстава који представљају претежни извор 
привређивања локалног становништва и тешкоће са којима се свакодневно сусрећу у сложеним 
економским условима у којима се наша држава налази. Предлогом Програма подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје града Суботице, у 2016. години локална 
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самоуправа наставља са реализацијом Стратегије локалног одрживог развоја Града Суботице за период 
2013-2022 у сектору пољопривреде и руралног развоја.  
 Приоритет у овом сектору је одрживи привредни раст са циљем јачања конкурентности аграрног 
сектора на домаћем и иностраном тржишту кроз спровођење мера развоја руралне економије са фокусом на 
пољопривредну производњу и подстицајем удруживања и умрежавања у аграрном сектору. 
 Циљну групу Програма чине регистрована пољопривредна газдинства на териорији града Суботице 
са активним статусом, у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови 
регистрације, а у сегменту мере руралног развоја циљну групу чине пољопривредне задруге регистроване у 
граду Суботици. 
 Кредитна подршка путем суфинансирања камате за пољопривредне кредите представља меру којом 
се пољопривредним газдинствима омогућава лакши приступ коришћењу кредита код пословних банака и 
на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних импута за постојећу 
производњу и за инвестиционе активности за започињање и унапређење пољопривредне производње. 
Свако комерцијално пољопривредно газдинство које жели да успешно послује, пољопривредни кредит 
види као могућност обезбеђења готовог новца и повећања профита. Ова мера ће се одразити позитивно на 
газдинства јер ће стабилизовати њихов доходак и омогућити раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима тржишта. 
 Улога удружења је веома значајна за унапређење пољопривредне производње, а посебно у делу 
модернизације и едукације пољопривредних произвођача, као и повољности код набавке импута за 
пољопривредну производњу и пласмана пољопривредних производа, заједничко коришћење опреме, 
заједничко истраживање тржишта и заједнички пласман робе и друге активности које заједно треба да 
допринесу прилагођавања захтевима тржишта, развоју производње и пласмана, што све треба да доведе до 
унапређења конкурентности. Спровођењем мере Унапређења рада постојећих или формирање нових 
организација произвођача и прерађивача подржавају се пољопривредне задруге које једино кроз задружни 
систем могу парирати глобализацији пољопривредне производње, презентацијом својих пољопривредних 
производа на домаћем и страном тржишту, што ће резултирати подизањем њихове конкурентности, 
порастом производње и пласмана својих производа.  
 Реализација Програма, односно дефинисане мере допринеће 

- модернизацији производње и јачање конкурентности пољопривредних газдинстава, 
- повећању продуктивности газдинстава, 
- смањењу производних трошкова. 
- добијању производа веће додатне вредности ради повећања дохотка и побољшања одрживих услова 

за живот сеоског становништва. 
Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја  
 Информисање потенцијалних корисника о мерама које дефинише Програм извршиће се путем свих 
доступних локалних средстава информисања (телевизија, радио, новине) пошто је Програм оријентисан 
према свим пољопривредним газдинствама и пољопривредним задругама са територије града Суботице. 
 
Мониторинг и евалуација/надзор реализације  
 За мониторинг и евалуацију Програма задужен је Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне 
средине града Суботице, Комисија за развој пољопривреде града Суботице у 2016.години. Остварени 
резултати се прате кроз проценат остварења сваке мере у оквиру Програма. Прати се број корисника који су 
обухваћени мером, број регистрованих пољопривредних газдинстава која су унапредили пољопривредну  
производњу  набавком нове механизације, опреме и система за наводњавање, број купљених уматичених 
грла стоке. Надлежна комисија врши контролу и процену успешности спроведених мера и одлучује о 
захтевима по појединим мерама. 

 
II ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 
2.1. Назив и шифра мере: 100.2 Кредитна подршка 
 
2.1.1. Образложење  
 У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне 
самоуправе (Сл. гласник РС 10/13, 142/14 и 103/15) могу да утврђују мере које се односе на директна 
плаћања у виду кредитне подршке, како је наведено у члани 13. Закона. Кредитна подршка ће се 
реализовати суфинансирањем камата за пољопривредне кредите код пословних банака, као и кроз 
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депоновање средстава из буџета града у пословној банци која би се користила за кредитирање 
пољопривредника. 
 Пољопривредници у граду Суботици често недостатак средстава за инвестиције у пољопривредну 
производњу потражују код пословних банака и то најчешће за улагање у набавку репроматеријала, нове 
засаде, набавку пољопривредне механизације и сл. Из ових извора пољопривредна газдинства прибављају 
средства неопходна за унапређење производње као предуслова за повећање зараде и профита. Ова 
мера је  у складу и националном и локалном аграрном политиком, односно Стратегијом пољопривреде и 
руралног развоја 2014. – 2024., Циљеви и мере – 3.3. Финансијска одрживост/расположива средства; 3.3.3. 
Подршка активностима кроз формирање и активирање фондова за финансијску подршку развоју 
пољопривреде и руралном развоју путем бесповратних средстава ии кредита. 
 У оквиру ове мере планирано је:  
1)   Кредитна подршка путем суфинансирања камате 
2) Модел депоновања средстава града тј. удруживања средстава града са средствима пословне банке. Кроз 
предложене мере пољопривредним газдинствима се омогућава лакши приступ коришћењу кредита код 
пословних банака и на тај начин се стварају повољнији економски услови за обезбеђење неопходних 
импута за постојећу производњу и за инвестиционе активности за започињање и унапређење 
пољопривредне производње. 
 

2.1.2. Циљеви мере  
 Циљ ове мере је стварање претпоставки за раст пољопривредне производње, унапређење 
конкурентности пољопривредних произвођача/газдинстава и стабилност дохотка пољопривредних 
произвођача.  
 Специфични циљеви мере се односе на повећање конкурентности пољопривредних произвођача из 
града Суботице на тржишту, повећање прихода на пољопривредном газдинству унапређењем квалитета 
производње и модернизацијом исте, јачање техничких капацитета пољопривредних газдинстава и 
достизање захтеваних стандарда производње, повећање обрадивих површина (засади и других култура), као 
и површина под стакленицима и пластеницима и површина које се наводњавају.  
 
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду  
 Није релевнтно пошто НПРР још увек није усвојен. 
2.1.4. Крајњи корисници  
Крајњи корисници су: 
- физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства (укључујући и предузетнике) и 
- правна лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди 
и руралном развоју. 
2.1.5. Економска одрживост  
 За реализацију ове мере корисник није у обавези да подноси бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике  
— Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима 

уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава 
— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 

— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу 
раније остварених подстицаја, субвенција; 

— У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет инвестиције за 
коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу 
уговора закљученог са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове 
пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске 
године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја;  

— Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 
— Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у 

периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и механизације, односно изградње објекта; 
— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар 

привредних субјеката, 
— Да предмет инвестиције буде реализован на територији града Суботица 
 
2.1.7. Специфични критеријуми  
 Корисник може поднети максимално један захтев за субвенционисање каматне стопе. 
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 За инвестиције укупне вредности веће од 500.000,00 рсд, подносилац захтева је у обавези да 
економску оправданост и одрживост докаже кроз бизнис план. Бизнис план је део захтева за кредит чији 
образац прописује пословна банка.   
 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за поњопривредне кредите 

100.2.2 Остали облици кредитне подршке 

 
2.1.9. Критеријуми селекције  
 Средства за субвенционисање каматних стопа и за кредитирање пољопривредника ће се додељивати 
до утрошка средства само комплетним захтевима који садрже сву неопходну документацију.  
 
2.1.10. Интензитет помоћи  

• Краткорочни кредити до 1 године, финансираће се 50% номиналног износа.. Максималн износ који 
може бити исплаћен на име субвенционисање каматних стопа је 500.000 динара 

• Дугорочни кредити од 5-7 година суфинансираће се прве 3 године 100% камате. Максималн износ 
који може бити исплаћен на име субвенционисање каматних стопа је 1.000.000 динара. 

• Краткорични кредити до 1 године одобраваће се пољопривредницима до максималног износа од 
500.000,00 динара, 

• Дугорочни кредити од 5-7 година одобраваће се пољопривредницима до максималног износа од 
2.000.000,00 динара. (Остали облици кредитне пдршке) 

 
2.1.11. Индикатори/показатељи  
 

Редни 
број Назив показатеља 

1. Укупан број поднетих захтева 

2. Укупан број одобрених захтева 

3. Број одобрених захтева младих пољопривредних произвођача 

4. Проценат искоришћености средстава Општине опредељених за суфинансирање 
каматне стопе 

 
2.1.12. Административна процедура  
 Град Суботица ће у сарадњи са изабраним пословним банкама, а на основу Уговора/споразума 
расписати конкурс/јавни позив за подношење за одобравање кредита корисницима, и то кроз два модела: 
- модел субвенционисања каматних стопа, 
- модел кредитирања пољопривредника кроз удруживање средстава града и банке.   
 Захтев за одобрење кредита подноси се Банкама са којима ће град Суботица, склопити уговор о 
пословној срадњи, које ће у наредном периоду бити одабране а у складу са законом регулисаном 
процедуром. Краткорочни кредити са каматом која се субвенционише одобраваће се за реализацију текућих 
сезонских активности у пољопривредној производњи односно за набавку репроматеријала (семенска роба, 
расад, садни материјал, ђубриво, гориво, средства за заштиту, сточна храна и друго), набавку нове 
механизације, мешина и опреме за пољопривредну производњу и  набавку опреме за  прераду и 
производњу сточне хране, чување и пласман пољопривредних  производа.  
 Кредит се реализује плаћањем по профактури или по купопродајном уговору за набавку машина и 
опреме. Кредитне линије ће се одобравати до утрошка расположивих средстава. Краткорочни кредити се 
одобравају на период од годину дана. Један корисник може користити само једну субвенционисану 
кредитну линију по врсти кредита, која може обухватати више намена. Контролу наменског коришћења 
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кредита вршиће Фонд за развој пољопривреде града Суботице, Уколико се утврди да кредит није наменски  
искоришћен или је делимично наменски искоришћен проглашава се доспелим тако што се целокупна 
главница и затезна камата која је обрачуната у  складу с пословном политиком изабране банке за цео 
период коришћења кредита наплаћују од корисника укључујући и цео износ субвенционисане камате са 
обрачунатом затезном каматом у складу са пословном политиком банке. 
 
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичка средства пољопривредног газдинства 
2.2.1. Образложење  
  Земљиште је необновљив фактор који захтева одговарајући третман тако да ће се у 
наредном периоду у циљу ефикаснијег коришћења и даљег унапређења, предузети мере за унапређење 
земљишта. Основни задатак биће ефикасније коришћење пољопривредних ресурса кроз наводњавање. 
 Недостатак падавина је лимитирајући фактор у пољопривредној производњи на поднебљу града 
Суботица. Заливни системи су ретки, а суша већ годинама утиче на смањење приноса пољопривредних 
биљака. Због неравномерно распоређених падавина  у најкритичнијим периодима вегетације долази до 
смањења приноса и немогћности гајења одређених биљних врста без наводњавања што пољопривредну 
прозводњу лимитира на гајење малог броја култура услед чега изостаје плодоред и смањује се квалитет 
земљишта. Подстицањем улагања у опрему за наводњавање повећаће се површине под семенским 
културама, поврћем и осталим интензивнијим културама. 
У оквиру ове мере финансираће се набавка: 
- изградње експлоатационих бунара, 
- опреме за бунаре, 
- пумпи за наводњавање, 
- система за наводњавање.  
 У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, јединице локалне 
самоуправе (Сл. гласник РС 10/2013, 142/2014 и 103/2015) могу да утврђују мере које се односе на 
инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава. Ове мере се пре свега односе на подстицање 
производње у заштићеним условима - пластеничка производња. 
 На територији града Суботице, треба прижити подршку производњи у заштићеним условима управо 
због интензивирања ове производње и повећања удела повртарске производње у односу на ратарску која је 
на овој територији више него доминантна. 
 Производња у заштићеним условима се умногоме разликује од традиционалне производње на 
„отвореном“ јер је сигурнија, исплативија, економичнија. Производња у заштићеним условима отвара 
могућност да на малим површинама произвођачи имају неколико берби оних култура којима није сезона и 
које тада имају много већу цену. Уложена средства у ову производњу се враћају и до пет пута брже него у 
било коју другу пољопривредну производњу. Ова производња тражи континуирани рад у току целе године, 
али исто тако доноси и зараду током целе године. Предности се огледају у томе што произвођачи уопште 
не морају да поседују велике површине под пољопривредним земљиштем, скупу и разноврсну 
механизацију, не зависе од климатских и атмосферских прилика, пласман је сигуран, цене производа готово 
никада нису испод цене улагања, производња је таква да у њој може учествовати цела породица и постати 
прави мали породични бизнис. 
 Традиционална ратарска и повртарска производња је несигурна, скупа, тражи велика улагања и 
често бар три генерације морају учествовати активно како би се постигао жељени ефекат, тј. заокружена 
властита производња и чист профит. Производња у заштићеним условима омогућује да за релативно кратко 
време, уз основну едукацију без великих улагања, једна породица може живети веома добро и имати 
осигурану егзистенцију, а удруживањем ових произвођача ствара се веома јака база за уговарање 
производње, сигуран пласман и познате цене производа. 
 Територија града Суботице, има све предуслове који су неоходни како би ова производња била у 
већој мери заступљена у оквиру укупне пољопривредне производње. 
 У оквиру ове мере финансираће се набавка: 
- конструкција за пластенике и стакленике, 
- високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике 
- фолија за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа (малч фолија). 
 

2.2.2. Циљеви мере  
 Општи циљ: стабилност дохотка, повећање производње, побољшање продуктивности и квалитета 
производа, унапређење техничко-технолошке опремљености. 
 Специфични циљеви: изградња бунара, повећање наводњаваних површина,  повећање површина 
под интензивним засадима. 
 
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду   
 Није релевнтно пошто НПРР још увек није усвојен. 
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2.2.4. Крајњи корисници 
Крајњи корисници су: 
- физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства (укључујући и предузетнике) и 
- правна лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди 
и руралном развоју. 
 
2.2.5. Економска одрживост  
 За реализацију ове мере корисник није у обавези да подноси бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
 

2.2.6. Општи критеријуми за кориснике  
- Корисник мора да буде у активном статусу, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 
Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава и мора имати 
пребивалиште на територији града Суботице. 
- За инвестицију за коју се подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу 
(субвенције, подстицаји, донације), односно иста инвестиција не сме бити предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. 
- Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе на основу 
раније остварених подстицаја, субвенција. 
- У случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су предмет инвестиције за 
коју се подноси захтев неопходно је да њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора 
закљученог са закуподавцем који је физичко лице или министарством надлежним за послове пољопривреде 
на период закупа, односно коришћења од најмање пет година, почев од календарске године за коју се 
подноси захтев за коришћење подстицаја. 
- Наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у 
периоду од пет година од дана набавке опреме, машина и механизације, односно изградње објекта. 
- Предмет инвестиције мора да буде реализован на територији града Суботице. 
 
2.2.7. Специфични критеријуми  
 Корисник може поднети само један захтев за остваривање подстицаја за инвестицију у оквиру ове 
мере. 
 Приликом разматрања поднетих пријава за остваривање бесповратних средстава, неће се 
признавати инвестиције и купљена опрема пре 01.01.2016. године. 
 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

101.3.3. 

Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и 
наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу 
садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и 
цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску 
производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, 
висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и 
штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и 
расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка 
система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за 
наводњавање) 

101.3.4. 

Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу 
и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у 
заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за 
пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, 
система за наводњавање/ 
одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) 
за пластенике и стакленике 
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2.2.9. Критеријуми селекције  
 Средства за субвенционисање каматних стопа и за кредитирање пољопривредника ће се додељивати 
до утрошка средства само комплетним захтевима који садрже сву неопходну документацију.  
 
2.2.10. Интензитет помоћи  
 Износ подстицаја који се додељује кориснику не може бити већи од  100% укупне вредности 
инвестиције, односно вредности опреме без ПДВ-а, а максимум 1.500.000,00 РСД без ПДВ-а. 
 
2.2.11. Индикатори/показатељи  
 
Редни 
број Назив показатеља 

1. Број поднетих захтева 

2. Број одобрених захтева 

3. Површина у ха која је покривена системом за наводњавање 

4. Број подигнутих и обновљених пластеника 

 
2.2.12. Административна процедура  
Мера ће бити спроведена од стране Фонда за развој пољопривреде града Суботице, а на основу расписаног 
Конкурса. 
 Заинтересована лица подносе захтеве  Фонда за развој пољопривреде града Суботице, на 
прописаном обрасцу. Уз захтев се прилаже документација којом подносилац захтева доказује да испуњава 
услове прописане Конкурсом. Комисија за пријем и оцену захтева, која ће бити образована за потребе 
спровођења Конкурса,  ће утврдити да ли су испуњени прописани услови у смислу комплетности 
документације, административне усаглашености, испуњености услова Конкурса итд. Коначну одлуку по 
приспелим захтевима доноси Општинско веће на предлог Комисије. Конкурс се расписује са одредбом „до 
утрошка средстава“, приспели захтеви након утрошка средстава неће бити разматрани и сматраће се 
закаснелим.  
 
2.3. Назив и шифра мере: 104 Обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног 
елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних 
активности 
 
2.3.1. Образложење  
 Осигурање за усеве, плодове, вишегодишње засаде и расаднике, треба да смањи ризике у 
пољопривредној производњи и створи  могућност да систем осигурања буде доступнији пољопривредним 
произвођачима. 
 Штете на пољопривредним усевима  честа су појава у пољопривредној производњи, посебно су 
карактеристичне штете од временских непогода. Штете већих размера могу озбиљно да угрозе опстанак 
пољопривредних газдинстава. На територији града Суботица, мали број пољопривредних газдинстава врши 
осигурање пољопривредне производње и користи могућност регресирања премије осигурања.  
Регресирањем премије осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и  расаднике  обезбедиће се 
смањење негативних последица штета проузрокованих природним непогодама и другим ванредним 
догађајима. 
 У оквиру ове мере финансираће се: осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде и расаднике. 
 

2.3.2. Циљеви мере  
 Основни циљ мере је да се пружи подршка пољопривредним произвођачима да осигурају своје 
усеве  ради   смањења ризика од губитака у производњи. 
 
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду 
 Није релевнтно пошто НПРР још увек није усвојен. 
 

2.3.4. Крајњи корисници   
Крајњи корисници су: 
- физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства (укључујући и предузетнике) и 
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- правна лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди 
и руралном развоју. 
 
2.3.5. Економска одрживост  
 За реализацију ове мере корисник није у обавези да подноси бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
 

2.3.6. Општи критеријуми за кориснике  
- Корисник мора да буде у активном статусу, уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 
Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава и мора имати 
пребивалиште на територији града Суботице,. 
- За регрес за премију осигурања за који подноси захтев, корисник не сме користити подстицаје по неком 
другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно исти не сме бити предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима 
- Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе на основу 
раније остварених подстицаја, субвенција. 
- У случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су предмет регреса за који се 
подноси захтев, неопходно је да њима има право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог 
са закуподавцем који је физичко лице или министарством надлежним за послове пољопривреде на период 
закупа, односно коришћења од најмање пет година, почев од календарске године за коју се подноси захтев 
за коришћење подстицаја. 
- Усеви, плодови и вишегодишњи засади за које се подноси захтев за регрес премије осигурања морају бити  
реализовани на територији града Суботица. 
 
2.3.7. Специфични критеријуми  
 Корисник може поднети само један захтев за остваривање подстицаја за инвестицију у оквиру ове 
мере. 
Величина поседа која је осигурана и за коју  се тражи регрес премије осигурања не може бити већа од 5 ха. 
 
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере  
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

104.3. Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња 

 
2.3.9. Критеријуми селекције  
 Средства за субвенционисање каматних стопа и за кредитирање пољопривредника ће се додељивати 
до утрошка средства само комплетним захтевима који садрже сву неопходну документацију.  
 
2.3.10. Интензитет помоћи  
 Носилац пољопривредног газдинства има право на коришћење средстава за регресирање осигурања 
у износу од 50% од висине премије осигурања без урачунатог пореза на премију неживотног осигурања, 
ако је код друштва за осигурање осигурао усеве и плодове од ризика умањења приноса и расаднике и младе 
вишегодишње засаде пре ступања на род од ризика који су прописани условима осигуравајућих друштава.  
 
2.3.11. Индикатори/показатељи  
 

Редни 
број Назив показатеља 

1. Број поднетих захтева 

2. Број одобрених захтева 
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3. Површине под осигураним усевима и засадима 

 
2.3.12. Административна процедура  
Мера ће бити спроведена од стране Фонда за развој пољопривреде града Суботица, а на основу расписаног 
Конкурса. 
 Заинтересована лица подносе захтеве Фонду за развој пољопривреде града Суботице на прописаном 
обрасцу. Уз захтев се прилаже документација којом подносилац захтева доказује да испуњава услове 
прописане Конкурсом. Комисија за пријем и оцену захтева, која ће бити образована за потребе спровођења 
Конкурса,  ће утврдити да ли су испуњени прописани услови у смислу комплетности документације, 
административне усаглашености, испуњености услова Конкурса итд. Коначну одлуку по приспелим 
захтевима доноси Градско веће на предлог Комисије. Конкурс се расписује са одредбом „до утрошка 
средстава“, приспели захтеви након утрошка средстава неће бити разматрани и сматраће се закаснелим.  
2.4. Назив и шифра мере: 305 Трансфер знања и развој саветодавства – Унапређење обука у области 
пољопривреде и руралног развоја 
 
2.4.1. Образложење  
 Одрживи развој пољопривреде и руралних подручја захтева да буде заснован  на праћењу нових 
технологија, стручном усавршавању и константном трансферу знања и информација. Пољопривредни 
произвођачи и сеоско становништво све теже успевају да самостално, без икакве стручне помоћи 
примењују иновације у производњи, пласману, развоју непољопривредних делатности, маркетингу и 
другим активностима везаним за  развој руралних средина.  
 Основни циљ пољопривредне политике и политике руралног развоја су економски јака и 
равномерно развијена пољопривредна газдинства, али и пољопривредна газдинства која активно учествују 
у очувању одрживог развоја и очувању животне средине, зато стручно оспособљавање и стицање вештина 
има значајну улогу у свеобухватној пољопривредној производњи, поготово кроз едукацију заинтересованих 
пољопривредника о новим мерама и правилима, која су усаглашена са правилима Европске Уније, затим 
кроз давање смерница и  савета пољпривредницима о употреби опреме на газдиствима, а у циљу боље 
заштите пољопривредних култура, ефикаснијег коришћења средстава заштите биља, већег приноса и 
упознавања пољопривредника са новом законском регулативом.  
 Ова мера је у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014-2024. 
године, Циљеви и Мере – 1.1. Унапређење знања, 1.1.3. Подршка организовању и извођењу едукације. 
 Подршка информативним активностима обухватиће студијска путовања чији је циљ организована 
посета пољопривредника града Суботице међународним сајмовима. 
 

2.4.2. Циљеви мере  
 Општи циљ: 
- развој пољопривредне производње заснован на знању. 
 Специфични циљеви: 
- повећење нивоа стручног знања и вештина сеоског становништва, 
- примена нових технологија и иновација, 
- функционално повезивање свих актера пољопривредне производње на територији града Суботице,, 
- заштита животне средине, 
 
2.4.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду   
 Није релевнтно пошто НПРР још увек није усвојен. 
 

2.4.4. Крајњи корисници 
Крајњи корисници су: 
- физичка лица носиоци регистрованог пољопривредног газдинства (укључујући и предузетнике) и 
- правна лица, регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди 
и руралном развоју. 
 
2.4.5. Економска одрживост  
 За реализацију ове мере корисник није у обавези да подноси бизнис план или пројекат о економској 
одрживости улагања. 
 

2.4.6. Општи критеријуми за кориснике  
— Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о начину и условима 

уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава 
— За инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу 

(субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 
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коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна 
подршка регистрованим пољопривредним газдинствима; 

— Нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу 
раније остварених подстицаја, субвенција; 

— У случају када корисник није власник катастарских парцела и објекта који су предмет инвестиције за 
коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има право закупа, односно коришћења на основу 
уговора закљученог са закуподавцем физичким лицем или министарством надлежним за послове 
пољопривреде на период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од календарске 
године за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја;  

— Корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине; 
— Уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар 

привредних субјеката, 
— Да предмет инвестиције буде реализован на територији града Суботица 
 
2.4.7. Специфични критеријуми  
Нема специфичних критеријума. 
 
2.4.8. Листа инвестиција у оквиру мере  

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

305.2. Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, студијска путовања 

 
2.4.9. Критеријуми селекције  
 Критеријуми селекције се не примењују при реализацији ове мере с обзиром да није предвиђено 
рангирање потенцијалних корисника. 
 
2.4.10. Интензитет помоћи   
 Одсек за пољопривреду и пољопривредно земљиште града Суботице финансира део мере која се 
односи на информативне активности: сајмови и студијска путовања, са највише 100% учешћа. 
  

2.4.11. Индикатори/показатељи  
 

Редни 
број Назив показатеља 

1. Број организованих путовања на манифестације, сајмове и студијских путовања  

2. Укупан број корисника студијске посете 

 
2.4.12. Административна процедура  
 Комисија образована од стране града Суботице, извршиће избор пружаоца услуге превоза у складу 
са одредбама Закона о јавним набавкама. Средства за информативне активности: сајмови и студијска 
путовања, одобрава Комисија образована од стране града Суботице након спроведеног конкурса, а на 
основу поднетих захтева корисника. 

ИИИ Идентификациона карта 
Табела : Општи подаци и показатељи 

Назив показатеља Вредност, опис показатеља 
Извор податка и 

година 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
Административни и географски положај 
Аутономна покрајина Војводина Устав РС 
Регион Бачка рзс* 
Област Севернобачки округ рзс* 
Град или општина Суботица рзс* 
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Површина 1.007,36 рзс* 
Број насеља 37 рзс* 
Број катастарских општина 11 рзс* 
Број подручја са отежаним условима 
рада у пољопривреди ПОУРП2 

- Правилник 

Демографски показатељи 
Број становника 141.554 рзс** 
Број домаћинстава  54.070 рзс* 
Густина насељености (број становника 
/ површина, км²) 

140  

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100 – 100) 

- 7,04 рзс** 

- у руралним подручјима 
АП/ЈЛС 

- рзс** 

Учешће становништва млађег од 15 
година  

14,26 рзс** 

Учешће становништва старијег од 65 
година 

15,13 рзс** 

Просечна старост 42 рзс* 
Индекс старења3  122 рзс* 
Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем 

12,11 рзс* 

Основно образовање 23,33 рзс* 
Средње образовање 49,13 рзс* 
Више и високо образовање 13,39 рзс* 
Учешће пољопривредног у укупном 
становништву  

18,50 процена 

Природни услови 
Рељеф (равничарски, брежуљкасти, 
брдски, планински) 

Павничарски интерни 

Преовлађујући педолошки типови 
земљишта и бонитетна класа4 

Чернозем И, ИИ и ИИИ класа, 
ливадска и ритска црница и 
песак 

интерни 

Клима (умерено-континентална, 
субпланинска, ...) 

Умерено континентална интерни 

Просечна количина падавина  600 - 650 интерни 
Средња годишња температура  12,1 интерни 
Хидрографија (површинске и подземне 
воде) 

- интерни 

Површина под шумом 4.457,76 рзс* 
Учешће површина под шумом у 
укупној површини АП/ЈЛС 

4,43 рзс* 

Пошумљене површине у претходној 
години 

12 рзс* 

Посечена дрвна маса Лишћари: 4.144 
Четинари: 4.557 

рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Стање ресурса 
Укупан број пољопривредних 
газдинстава: 

12.000 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних 6.626 Управа за трезор5 

                                                           
2 Navesti da li su na teritoriji  AP/JLS identifikovana naseljena mesta ili cela teritorija opštine, odnosno sva naseljena 

mesta na teritoriji opštine koja ispunjavaju bar jedan od kriterijuma navedenih u Pravilniku o područjima sa otežanim 
uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS“, broj 29/13) koja se mogu okarakterisati kao područja sa 
otežanim uslovima rada u poljoprivredi (POURP), imajući u vidu da je MPZŽS posredstvom nacionalnog strateškog 
dokumenta prepoznalo potrebu da se kroz sistem podrške uvaže otežavajuće okolnosti za poljoprivrednu proizvodnju 
koje postoje u ovim područjima.  

3 Odnos broja starog (60 i više godina) i mladog (0-19 godina) stanovništva.  
4 Prema Pravilniku o katastarskom klasiranju i bonitiranju zemljišta („Službeni glasnik RS“, broj 63/2014). 
5 Organizaciona jedinica Uprave za trezor na teritoriji JLS. 
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газдинстава (РПГ): 
- породична пољопривредна 

газдинства 
6.500  

- правна лица и 
предузетници 

126  

Коришћено пољопривредно земљиште 
(КПЗ) 

79.218 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС 78,63  
Оранице и баште, воћњаци, виногради, 
ливаде и пашњаци, остало6 

Оранице и баште: 71.599 
Воћњаци: 2.842 
Виногради: 520 
Ливаде и пашњаци: 1.496 

рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, 
крмно биље, остало7 

Жита: 56.632 
Инд. биље: 10.383 
Поврће: 1.762 
Крмно биље: 5.611 

рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
газдинству 

4 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног 
земљишта комасацијом 

8.590 интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом 
удруживања 

- интерни 

Пољопривредна газдинства која 
наводњавају КПЗ 

817 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ 88.890 интерни 
Наводњавана површина КПЗ 2.219 рзс*** 
Површина пољ.земљишта у државној 
својини на територији АП8 

18.319,1061 интерни 

Површина пољ.земљишта у државној 
својини која се даје у закуп: 

14.695,2441 интерни 

физичка лица :  
правна лица  

76,87 
23,13 

интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, 
кошнице пчела 

Говеда: 19.896 
Свиње: 77.606 
Овце: 12.989 
Коњи: 665 
Живина: 568.542 
Кошнице: 5.235 

рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне 
машине 

Трактори: 5.534 
Комбајни: 615 
Прикљ. машине: 20.683 

рзс*** 

Пољопривредни објекти За стоку: 11.429 
За усеве: 5.080 
За механизацију: 1.861 

рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и 
пластеници 

Хладљаче: 136 
Сушаре: 16 
Стакл.: 50 
Пласт.: 909 

рзс*** 

Употреба мин. ђубрива, стајњака и 
средстава за заштиту биља 

Мин. ђ.: 4.070 ПГ (58.973 ха) 
Стајњак: 3.615 ПГ (12.739 ха) 
Средства за заштиту: 5.010 ПГ 
(62.079 ха) 

рзс*** 

Чланови газдинства9 и стално 
запослени на газдинству: 

13.798 рзс*** 

                                                           
6 Okućnica, rasadnici i dr. 
7 Cveće i ukrasno bilje, ugari i dr. 
8 Uključujući i utrine i pašnjake koji su vraćeni seoskim zajednicama na korišćenje. 
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(на породичном ПГ : на газдинству 
правног лица / предузетника) 

 рзс*** 

Годишње радне јединице10 7.528 рзс*** 
Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника

11 
22 земљорадничке задруге  
8 удружења пољопривредника 
1 удружење одгајивача свиња 
1 удружење пчелара 

интерни 

Производња пољопривредних производа12: 
- биљна производња Кукуруз: 391.737 

Пшеница: 130.152 
Шећ. репа: 90.303 
Сунцокрет: 24.684 
Јабуке: 16.160 
Шљиве: 5.868 
Брескве: 1.584 

рзс*** 

- сточарска производња Млеко: 21.183.000 л интерни 
ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА 
Рурална инфраструктура   
Саобраћајна инфраструктура   
Дужина путева13

 431 рзс* 
Поште и телефонски претплатници Број пошти: 35 

Тел. претплатници: 52.086 
рзс* 

Водопривредна инфраструктура   
Домаћинства прикључена на 
водоводну мрежу 

49.835 рзс* 

Домаћинства прикључена на 
канализациону мрежу 

32.021 рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде 5.517.000 рзс* 
Пречишћене отпадне воде 5.494.000 рзс* 
Енергетска инфраструктура   
Производња и снабдевање 
електричном енергијом14 

- интерни 

Социјална инфраструктура   
Објекти образовне инфраструктуре  Предшколски објекти: 4 

Основне школе: 21 
Средње школе: 11 
Више школе и факултети: 10 

рзс* 

Број становника на једног лекара 416 рзс* 
Број корисника социјалне заштите 9.966 рзс* 
Диверзификација руралне 
економије 

  

Запослени у сектору пољопривреде, 
шумарства и водопривреде 

13.798 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности 

445 рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења 
туриста на територији АП/ЈЛС 

Бр. туриста: 56.058 
Бр. ноћења: 100.000 

рзс* 

Трансфер знања и информација   
Пољопривредна саветодавна стручна 
служба 

Да интерни 

Пољопривредна газдинства укључена 
у саветодавни систем 

Одабрана ПГ: 250 
Остала ПГ: 6.376 

ПССС 

РЗС* - „Општине и региони у Републици Србији“, Републички завод за статистику, www.wебрзс.стат.гов.рс  

                                                                                                                                                                                                            
9 Uključujući i nosioca poljoprivrednog gazdinstva. 
10 Jedinica mere koja predstavlja količinu ljudskog rada utrošenu za obavljanje poljoprivredne delatnosti na gazdinstvu; predstavlja 

ekvivalent rada jednog lica, tj. puno radno vreme u jednoj godini: 8 sati dnevno, 225 radnih dana u godini.  
11 Navesti broj registrovanih zadružnih organizacija i udruženja poljoprivrednih proizvođača, aktivno funkcionalnih na teritoriji 
AP/JLS 
12 Ostvareni obim proizvodnje najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda sa stanovišta AP/JLS. 
13 Navesti ukupnu dužinu puteva na teritoriji AP/JLS (uključujući državne puteve I i II reda i opštinske puteve). 
14 Navesti broj objekata za proizvodnju (hidroelektrane, termoelektrane i dr.), transformaciju i prenos električne energije na teritoriji AP/JLS. 
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