
ТИСКОВИНА  
ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА 

КОД ПОШТЕ 24000 
СУБОТИЦА 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

 

 
БРОЈ: 53 ГОДИНА: LI ДАНА:24. новембар 2016. ЦЕНА: 87,00 ДИН. 

    

На основу члана 76. Закона о буџетском 
систему (“Службени гласник РС” број 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13-испр., 
108/13, 142/14, 68/15 – др.закон и 103/15) 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 о прихватању Извештаја о остварењу буџета 

града Суботице 
 за период од 01.01. до 30.09.2016. године 

 
I. 

 Прихвата се Извештај о остварењу буџета 
града Суботице за период од 01.01. до 30.09.2016. 
године, сачињен од стране Секретаријата за 
финансије Градске управе Града Суботице – 

Служба за буџет и буџетско рачуноводство број 
IV-01-40-55/2016 од 14. октобра 2016. године. 
 

II. 
Овај закључак објавити у «Службеном 

листу Града Суботице». 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-400-43/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 

На основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15- др.закон и 103/15), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07 и 83/14) и члана 33. став 1. тачке 2. Статута Града Суботице 
("Службени лист Општине Суботица", бр. 26/2008 и 27/2008-исправка и "Службени лист Града Суботице", бр. 46/2011 
и 15/2013),  
 Скупштина града Суботице,  на 6. седници одржаној дана 24. новембра  2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2016.годину 

 
Члан 1. 

Члан 1. Одлуке о буџету Града Суботице за 2016. годину ("Службени лист Града  Суботице", број 46/15, 16/16 
и 44/16), мења се и  гласи:   
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„Приходи и примања, расходи и издаци буџета Града Суботице за 2016. годину (у даљем тексту буџет), 
састоје се од: 

 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА у динарима 

Укупни приходи и примања остварена по основу продаје 

нефинансијске имовине 6.306.069.000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 6.087.640.000 

Буџетски суфицит/дефицит 218.429.000 

Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења 

јавних политика) 338.302.000 

Укупан фискални суфицит/дефицит -119.873.000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од продаје финансијске имовине                                                                                                                                                                        4.600.000 

Примања од задуживања 250.000.000 

Неутрошена средства из претходних година 112.273.000 

Издаци за отплату главнице дуга 247.000.000 

Нето финансирање  119.873.000 

 
Члан 2. 

Члан 2. мења се и гласи: „Буџетским суфицитом у висини од  218.429.000 динара ће се финансирати део 
издатака за набавку финансијске имовине, а део издатака за набавку финансијске имовине и издаци за отплату 
главнице дуга  ће се финансирати из примања од продаје финансијске имовине у висини од 4.600.000 динара, примања 
од задуживања у висини од 250.000.000 динара и неутрошених средстава из претходних година у висини од 
112.273.000 динара. 

За финансирање отплате доспелих кредитних обавеза, могу се током 2016. године користити средства са 
консолидованог рачуна трезора Града Суботице, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.“ 
 

Члан 3. 
 Члан 3. мења се и гласи:  
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016., 2017. и 2018. годину исказују се у следећем прегледу: 
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ОПИС План 2016. 2017. 2018. 

1 2 3 4 5 6 7 

1     СКУПШТИНА ГРАДА       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Рачунарска опрема 2.400.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 2.400.000 0 0 

          Укупно за Скупштину града: 2.400.000 0 0 

      
Извори финансирања за Скупштину 

града 
      

  01   Приходи из буџета 2.400.000 0 0 

4     ФУНКЦИОНИСАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. Пројекат: Уређење простора Градске куће       
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      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 9.000.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 4.000.000 0 0 

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.000.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 9.000.000 0 0 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Рачунарска опрема 5.970.000 0 0 

    2. Набавка намештаја 3.000.000 0 0 

    3. Комуникациона опрема 590.000 0 0 

    4. Набавка ручних машина и апарата 100.000 0 0 

    5. Штампачи 600.000 0 0 

    6. Немоторизовани алати 85.000 0 0 

    7. Механичка опрема  500.000 0 0 

    8. Електронска опрема  370.000 0 0 

    9. Аутомобили 3.100.000 0 0 

    10. Фотографска опрема 45.000     

      Извори финансирања:       

            - из текућих извора буџета 14.360.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 14.360.000 0 0 

  515   Нематеријална имовина        

    1. Лиценце       

      Извори финансирања:       

            - из текућих извора буџета 2.160.000 0 0 

  515   Укупно нематеријална имовина  2.160.000 0 0 

      
Укупно за Функционисање Градске 

управе: 
25.520.000 0 0 

      
Извори финансирања за Функционисање 

Градске управе: 
      

  01   Приходи из буџета: 20.520.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
5.000.000 0 0 

4     
РАСХОДИ  ВЕЗАНИ ЗА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ-ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
      

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

  
  1. 

Набавка намештаја и опреме за 

домаћинство у МЗ Александрово 80.000 0 0 

    2. Набавка намештаја у МЗ Бајнат 45.000 76.000 76.000 

  
  3. 

Набавка опреме за заштиту животне средине 

у МЗ Биково 55.000 0 0 

    4. Набавка намештаја у МЗ Центар II 40.000 0 40.000 

    5. Набавка електронске опреме у МЗ Центар II 0 40.000 0 

    6. Набавка намештаја у МЗ Дудова шума 144.000 0 0 

  
  7. 

Набавка електронске опреме у МЗ Дудова 

шума 40.000 0 0 

  
  8. 

Набавка опреме за заштиту животне средине 

у МЗ Дудова шума 61.000 0 0 

    9. Набавка намештаја у МЗ Келебија 133.000 136.000 140.000 

    10. Набавка намештаја МЗ Љутово 30.000 0 0 

    11. Набавка штампача у МЗ Љутово 25.000 0 0 

    12. Набавка намештаја у МЗ Мала Босна 50.000 60.000 60.000 
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  13. 

Набавка рачунарске опреме у МЗ Мала 

Босна 30.000 50.000 50.000 

  
  14. 

Набавка опреме за заштиту животне средине 

у МЗ Мала Босна 50.000 50.000 100.000 

    15. Набавка намештаја у МЗ Мали Бајмок 131.000 85.000 85.000 

    16. Набавка телефона у МЗ Мали Бајмок 8.000 0 0 

  
  17. 

Набавка електронске опреме у МЗ Мали 

Радановац 16.000 0 0 

    18. Набавка рачунарске опреме у МЗ Нови град 24.000 0 0 

    19. Набавка намештаја у МЗ Нови Жедник 54.000 0 0 

    20. Набавка уградне опреме у МЗ Нови Жедник 26.000 0 0 

  
  21. 

Набавка опреме за заштиту животне средине 

у МЗ Нови Жедник 50.000 0 0 

    22. Набавка намештаја у МЗ Пешћара 0 54.000 0 

    23. Набавка електронске опреме у МЗ Пешчара 54.000 0 0 

  
  24. 

Набавка опреме за заштиту животне средине 

у МЗ Пешчара 0 0 54.000 

    25. Набавка електронске опреме у МЗ Прозивка 84.000 34.000 35.000 

  
  26. 

Набавка електронске опреме у МЗ 

Радановац 35.000 0 0 

    27 Набавка намештаја  у МЗ Шупљак 82.000 89.000 99.000 

    28. Набавка рачунарске опреме у МЗ Шупљак 50.000 0 0 

    29. Набавка електронске опреме у МЗ Шупљак 0 50.000 50.000 

    30. Набавка намештаја у МЗ Таванкут 50.000 100.000 100.000 

    31. Набавка рачунара и штампача у МЗ Таванкут 138.000 60.000 60.000 

  
  32. 

Набавка опреме за очување животне 

средине у МЗ Верушић 30.000 30.000 30.000 

  
  33. 

Набавка намештаја у МЗ Жељезничко 

насеље 18.000 10.000 10.000 

  
  34. 

Набавка рачунарске опреме у МЗ 

Жељезничко насеље 0 60.000 0 

  
  35. 

Набавка опреме за домаћинство у МЗ 

Жељезничко насеље 19.000 17.000 17.000 

    36. Набавка намештаја у МЗ Зорка 50.000 50.000 50.000 

    37. Набавке електронске опреме у МЗ Зорка 50.000 50.000 50.000 

    38. Набавка намештаја у МЗ Дудова шума 100.000 0 0 

  
  39. 

Набавка и постављање ограде за игралиште 

у МЗ Мали Радановац 100.000 0 0 

  
  40. 

Набавка опреме за заштиту животне средине 

у МЗ Шупљак 30.000 0 0 

    41. Набавка уградне опреме МЗ Кертварош 50.000 0 0 

    42. Набавка опреме за спорт у МЗ Љутово 15.000 0 0 

    43. Набавка уградне опреме у МЗ Нови Жедник 5.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 2.052.000 1.101.000 1.106.000 

  
    

Укупно за   Месне заједнице - 

функционисање: 2.052.000 1.101.000 1.106.000 

  
    

Извори  финансирања за   Месне 

заједнице - функционисање:       

  01   Приходи из буџета: 1.752.000 1.101.000 1.106.000 

  
08   

Донације од невладиних организација и 

појединаца 300.000 0 0 

4     
РАСХОДИ  ВЕЗАНИ ЗА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ - РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 
      

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

  
  1. 

Изградња коловоза и стаза у МЗ 

Александрово по програму самодоприноса       
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      Година почетка финансирања пројекта: 1998       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 63.168.000,00       

      Реализовано до 2016: 44.448.000,00       

      Извори финансирања:       

           -  из пренетих средстава 18.720.000 0 0 

  
  2. 

Израда пројектне документације у МЗ 

Александрово по програму самодоприноса       

      Година почетка финансирања пројекта: 1998       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 2.616.000,00       

      Реализовано до 2016: 2.216.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из пренетих средстава 400.000 0 0 

  
  3. 

Изградња водовода у МЗ Ново село по 

програму самодоприноса       

      Година почетка финансирања пројекта: 1998       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 8.220.000,00       

      Реализовано до 2016: 3.460.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из пренетих средстава 4.760.000 0 0 

    4. Адаптација зграде МЗ Шупљак       

      Година почетка финансирања пројекта: 2013       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00       

      Реализовано до 2016: 10.000.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 2.000.000 3.000.000 0 

  
  5. 

Адаптација зграде бившег обданишта у МЗ 

Пешчара       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 5.500.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 900.000 0 0 

    6. Санација спортске хале у Бајмоку       

      Година почетка финансирања пројекта: 2013       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 7.117.000,00       

      Реализовано до 2016: 6.117.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 1.000.000 0 0 

  
  7. 

Адаптација зграде Дома културе Стари 

Жедник       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 800.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       
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      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 800.000 0 0 

    8. Адаптација зграде МЗ Макова седмица       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 1.500.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 1.500.000 0 0 

    9. Изградња Дома културе у МЗ Палић       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2020       

      Укупна вредност пројекта: 145.000.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 10.000.000 60.000.000 65.000.000 

  
    

      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 10.000.000 0 0 

    10. Адаптација бивше амбуланте у МЗ Шупљак       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 0 2.500.000 2.500.000 

    11. Молерски радови на згради МЗ Келебија       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 0 2.000.000 0 

    12. 
Пројектна документација за изградњу улице 

Матка Вуковића и 24 Нова у МЗ Таванкут       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 250.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 250.000 0 0 

    13. 
Пројектна документација за изградњу улице 

Никола Теслау МЗ Таванкут       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 150.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 150.000 0 0 

  
511   

Укупно функција Месне заједнице - развој 

заједнице: 50.480.000 67.500.000 67.500.000 

  
    

Извори финансирања за  Месне заједнице 

развој заједнице:       
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  01   Приходи из буџета 16.600.000 67.500.000 67.500.000 

  
09   

Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 10.000.000 0 0 

  
13   

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 23.880.000 0 0 

4     МЕРЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  4632 (511)   Капитални трансфери Колевка       

    1. 
Пројекат: Подршка за самосталан живот 

инвалидним лицима -постављање рампе       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 300.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 300.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери Колевка: 300.000 0 0 

      Укупно за  МСП: 300.000 0 0 

      Извори финансирања заМСП:       

  01   Приходи из буџета: 300.000 0 0 

4     СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   Капитални трансфери Колевка       

    1. 

Дневни боравак деце са посебним 

потребама - уређење простора за 

радноокупациону терапију корисника 

боравка 

392.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери Колевка 392.000 0 0 

  4632 (512)   
Капитални трансфери Центар за 

социјални рад 
      

    1. Набавка намештаја - куповина клупа 70.000 0 0 

    2. 
Набавка уградне опреме - куповина клима 

уређаја 
30.000 0 0 

  4632 (512)   
Укупно Капитални трансфери Центар за 

социјални рад 
100.000 0 0 

  4632 (515)   Капитални трансфери        

    1. 
Капитални трансфери -лиценце за Центар за 

социјални рад 
250.000 0 0 

    2. 

Израда зраде јединствене софтверске 

апликације ИНТЕГРАЛ-Центар за социјални 

рад 

105.000 0 0 

  4632 (515)   Укупно Капитални трансфери - Колевка 355.000 0 0 

      Укупно за  Социјална заштита: 847.000 0 0 

      
Извори финансирања за  Социјална 

заштита: 
      

  01   Приходи из буџета: 847.000 0 0 

4     
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА 

ПРИМАРНОМ НИВОУ 
      

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511) 1. 
Општа болница  - суфинансирање 

адаптације одељења за рехабилитацију 
      

            - из текућих прихода буџета 800.000 0 0 

  4632 (511) 2. 
Општа болница - Суфинансирање 

адаптације простора за вантелесну оплодњу 
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            - из текућих прихода буџета 18.000.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери 18.800.000 0 0 

  4642 (512)   Капитални трансфери Дому здравља       

    1. Медицинска опрема -Суви стерилизатор 1.150.000 0 0 

    2. Медицинска опрема -Аутоклав и пакерица 1.600.000 0 0 

    3. Медицинска опрема -ЕКГ апарат 304.000 0 0 

    4. 
Медицинска опрема - Апарат за 

електротерапију 
258.000 0 0 

    5. 
Медицинска опрема -Шпалтлампа за 

офталмолошку амбуланту 
688.000 0 0 

  4642 (512)   
Укупно капитални трансфери Дому 

здравља 
4.000.000 0 0 

      Укупно за  Здравствену заштиту: 22.800.000 0 0 

      
Извори финансирања за Здравствену 

заштиту: 
      

  01   Приходи из буџета: 22.800.000 0 0 

4     УСЛУГЕ КУЛТУРЕ       

      ГРАДСКИ МУЗЕЈ       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Опрема за културу-из текућих прихода       

            - из текућих прихода буџета 133.000 0 0 

            - из сопствених прихода 195.000 0 0 

    2. Пројекат: Стална поставка Градског музеја       

            - из донације од осталих нивоа власти 235.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 563.000 0 0 

  515   Нематеријална имовина       

    1. Откуп музејских експоната 247.000 0 0 

  515   Укупно нематеријална имовина  247.000 0 0 

      Укупно Градски музеј: 810.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 380.000 0 0 

      Сопствени приходи буџетских корисника: 195.000 0 0 

      Донације од осталих нивоа власти: 235.000     

      ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. 
Машине и опрема (лизинг за аутомобил и 

опрема) 
323.000 393.000 404.000 

      Лизинг за аутомобил 233.000 233.000 242.000 

      Опрема 90.000 160.000 162.000 

            - из текућих прихода буџета 243.000 243.000 254.000 

            - из сопствених прихода 80.000 150.000 150.000 

    2. 

Пројекат: Сведочанство тамбурашке 

писмености  с почетка 20. века-

дигитализација" 

      

             - донације од других нивоа власти 395.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 718.000 393.000 404.000 

  515   Нематеријална имовина       

    1. Куповина књига       

            - из текућих прихода буџета 1.221.000 1.100.000 1.142.000 

            - из сопствених прихода 100.000 100.000 100.000 

      

Пројекат: Сведочанство тамбурашке 

писмености  с почетка 20. века-

дигитализација" 

      

             - донације од других нивоа власти 400.000 0 0 
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  515   Укупно нематеријална имовина  1.721.000 1.200.000 1.242.000 

      Укупно Градска библиотека 2.439.000 1.593.000 1.646.000 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 1.464.000 1.343.000 1.396.000 

      Сопствени приходи буџетских корисника: 180.000 250.000 250.000 

      Донација од других нивоа власти 795.000 0 0 

      НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери за Народно 

позориште 
      

    1. Рачунарска опрема 200.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери 200.000 0 0 

      Укупно Народно позориште 200.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 200.000 0 0 

      
МЕЂУОПШТИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
      

  512   Машине и опрема       

    1. Опрема за културу       

            - из текућих прихода буџета 825.000 0 0 

            - из сопствених прихода 1.008.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема   1.833.000 0 0 

      Укупно за МЗЗСК: 1.833.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 825.000 0 0 

      Сопствени приходи буџетских корисника: 1.008.000 0 0 

      "ИСТОРИЈСКИ АРХИВ"       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Опрема за културу       

            - из сопствених прихода 1.000.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 1.000.000 0 0 

      Укупно Историјски архив: 1.000.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Сопствени приходи буџетских корисника: 1.000.000 0 0 

      ПОЗОРИШТЕ "КОСТОЛАЊИ ДЕЖЕ"       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Опрема за позоришну салу 1.170.000 0 0 

            - из текућих прихода буџета 480.000     

            - из сопствених прихода 690.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 1.170.000 0 0 

      Укупно Костолањи Деже: 1.170.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 480.000 0 0 

      Сопствени приходи буџетских корисника: 690.000 0 0 

      АРТ БИОСКОП "АЛЕКСАНДАР ЛИФКА"       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Набавка биоскопског платна 540.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 540.000 0 0 

      Укупно Александар Лифка: 540.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 500.000 0 0 

      Сопствени приходи буџетских корисника: 40.000     
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      ГАЛЕРИЈА "ДР.ВИНКО ПЕРЧИЋ"       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Рачунарска опрема 107.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 107.000 0 0 

      Укупно за Галерију: 107.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 107.000 0 0 

      ЗОО ВРТ       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. Пројекат: Тропска јужна Америка        

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 6.400.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 6.400.000 0 0 

    2. 
Пројекат: Реконструкција објекта за 

предаторе 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 4.800.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 4.800.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 11.200.000 0 0 

  512   Машине и опрема       

    1.       - из сопствених прихода 422.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 422.000 0 0 

      Укупно ЗОО: 11.622.000 0 0 

      Извори финансирања:       

      Приходи из буџета: 11.200.000 0 0 

      Укупно за   Културу: 19.721.000 1.593.000 1.646.000 

      Извори финансирања за   Културу:       

  01   Приходи из буџета: 15.156.000 1.343.000 1.396.000 

  07   Донација од осталих нивоа власти: 1.030.000 0 0 

  04   Сопствени приходи буџетских корисника: 3.535.000 250.000 250.000 

4     ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ       

      "НАША РАДОСТ"       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. 
Пројекат: Учешће у пројектима-пројектно 

финансирање 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: .810.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 810.000 0 0 

    2. 

Пројекат: Преграђивање параваном 

простора за особље у објекту "Кекец" и 

повећање безбедности објекта и замена 

улазних врата у објекту "Машталица" 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      Година завршетка финансирања пројекта:       
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2016 

      Укупна вредност пројекта: 245.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 145.000 0 0 

            - из сопствених прихода 100.000 0 0 

    3. 
Пројекат: Радови на побољшање енергетске 

ефикасности - вртић Цицибан 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 2.300.000     

            - из сопствених прихода 100.000     

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 3.455.000 0 0 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Набавка опреме за образовање       

            - из текућих прихода буџета 250.000 0 0 

    2. Рачунарска опрема       

            - из текућих прихода буџета 781.000 0 0 

    3. Штампачи       

            - из текућих прихода буџета 470.000 0 0 

    4. Телефони       

            - из текућих прихода буџета 10.000 0 0 

    5. 
Пољопривредна опрема - контејнери и 

грађевинска колица 
      

            - из текућих прихода буџета 94.000 0 0 

    6. 
Специјални котао на уље и гас и набавка  

бојлера 
      

            - из текућих прихода буџета 481.000 0 0 

    4. Опрема за домаћинство и угоститељство       

            - из текућих прихода буџета 3.000.000 0 0 

    5. Набавка комби возила за превоз хране       

            - из текућих прихода буџета 3.025.000 0 0 

    6. Намештај       

            - из текућих прихода буџета 2.000.000 0 0 

    7. Опрема за вешерај       

            - из текућих прихода буџета 3.450.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 13.561.000 0 0 

      Укупно за   Предшколско: 17.016.000 0 0 

      Извори финансирања за   Предшколско:       

  01   Приходи из буџета: 16.816.000 0 0 

  04   Сопствени приходи буџетских корисника: 200.000 0 0 

4     ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ       

      "10. ОКТОБАР"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 226.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 226.000 0 0 

      Укупно "10. Октобар": 226.000 0 0 

      "МАЈШАНСКИ ПУТ"       
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Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 279.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 279.000 0 0 

      Укупно "Мајшански пут": 279.000 0 0 

      "БОСА МИЛИЋЕВИЋ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 80.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 80.000 0 0 

      Укупно "Боса Милићевић": 80.000 0 0 

      "ВЛАДИМИР НАЗОР"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 112.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 112.000 0 0 

      Укупно "Владимир Назор": 112.000 0 0 

      "ВУК КАРАЏИЋ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 220.000     

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 220.000 0 0 

      Укупно "Вук Караџић": 220.000 0 0 

      "ЂУРО САЛАЈ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 156.000 0 0 

    2. Набавка намештаја 228.000 0 0 

            - из текућих прихода буџета       

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 384.000 0 0 

      Укупно "Ђуро Салај": 384.000 0 0 

      "ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  463 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 306.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 306.000 0 0 

      Укупно "Иван Горан Ковачић": 306.000 0 0 

      "ИВАН МИЛУТИНОВИЋ"       
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Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. 
Капитално одржавање - замена конструкције 

и црепа на крову фискултурне сале 
      

            - из текућих прихода буџета 1.500.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери: 1.500.000 0 0 

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка опреме за образовање       

            - из текућих прихода буџета 196.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 196.000 0 0 

      Укупно "Иван Милутиновић": 1.696.000 0 0 

      "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 725.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 725.000 0 0 

      Укупно "Јован Јовановић Змај": 725.000 0 0 

      "ЈОВАН МИКИЋ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 240.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 240.000 0 0 

      Укупно "Јован Микић": 240.000 0 0 

      "КИЗУР ИШТВАН"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка опреме за образовање       

            - из текућих прихода буџета 485.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 485.000 0 0 

      Укупно "Кизур Иштван": 485.000 0 0 

      "МАТИЈА ГУБЕЦ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. 
Бунар за воду у школи "Матија Губец" 

Таванкут 
      

            - из текућих прихода буџета 800.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери: 800.000 0 0 

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 125.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 125.000 0 0 
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      Укупно "Матија Губец": 925.000 0 0 

      "МАТКО ВУКОВИЋ"       

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка опреме за образовање       

            - из текућих прихода буџета 241.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 241.000 0 0 

      Укупно "Матко Вуковић": 241.000 0 0 

      "МИЛОШ ЦРЊАНСКИ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 110.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 110.000 0 0 

      Укупно "Милош Црњански": 110.000 0 0 

      "МИРОСЛАВ АНТИЋ" ПАЛИЋ       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 137.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 137.000 0 0 

      Укупно "Мирослав Антић": 137.000 0 0 

      "ХУЊАДИ ЈАНОШ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. 
Ограда  школе "Хуњади Јанош" Чантавир у 

Вишњевцу 
      

            - из текућих прихода буџета 442.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери: 442.000 0 0 

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Опрема за саобраћај       

            - из текућих прихода буџета 468.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 468.000 0 0 

      Укупно "Хуњади Јанош": 910.000 0 0 

      "ПЕТЕФИ ШАНДОР"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Опрема за саобраћај       

            - из текућих прихода буџета 113.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 113.000 0 0 

      Укупно "Петефи Шандор": 113.000 0 0 

      "ПИОНИР" СТАРИ ЖЕДНИК       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
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    1. Опрема за саобраћај       

            - из текућих прихода буџета 80.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 80.000 0 0 

      Укупно "Пионир" Стари Жедник: 80.000 0 0 

      "СВЕТИ САВА"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. 

Пројекат: Идејни пројекат за ЛЕД осветљење 

у школи и за промену дрвенарије - прозора 

на школи 

      

            - из текућих прихода буџета 65.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери: 65.000 0 0 

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 230.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 230.000 0 0 

      Укупно "Свети Сава": 295.000 0 0 

      "СЕЧЕЊИ ИШТВАН"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка опреме за образовање       

            - из текућих прихода буџета 419.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 419.000 0 0 

      Укупно "Сечењи Иштван": 419.000 0 0 

      "СОЊА МАРИНКОВИЋ"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме 800.000     

    2. Рачунарска опрема 150.000 0 0 

            - из текућих прихода буџета 950.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 950.000 0 0 

      Укупно "Соња Маринковић": 950.000 0 0 

      
"ЖАРКО ЗРЕЊАНИН" ОСНОВНО И 

СРЕДЊЕ 
      

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Пројектна документација       

            - из текућих прихода буџета 250.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери: 250.000 0 0 

  4632 (512)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 80.000     

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 80.000 0 0 

      
Укупно "Жарко Зрењанин" основно и 

средње: 
330.000 0 0 

      ЗА СВЕ ШКОЛЕ ПО РЕШЕЊИМА       
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Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Основно 

образовање 
      

    1. 
Пројектно финансирање школа - учешће 

града 
      

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
4.500.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно ЗА СВЕ ШКОЛЕ ПО РЕШЕЊИМА: 4.500.000 0 0 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. 
Надоградња постојећег  система видео 

надзора у ОШ "Иван Милутиновић" 
      

            - из текућих прихода буџета 126.000 0 0 

            - из пренетих средстава 198.000 0 0 

    2. 
Систем видео надзора за безбедност 

ученика основних школа 
      

            - из текућих прихода буџета 1.273.000 0 0 

            - из пренетих средстава 407.000 0 0 

  512   Укупно машине и опреме 2.004.000 0 0 

      Укупно за   Основно образовање: 15.767.000 0 0 

      
Извори финансирања за   Основно 

образовање: 
      

  01   Приходи из буџета: 10.662.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
4.500.000 0 0 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
605.000 0 0 

4     СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ       

      "ПОЛИТЕХНИЧКА ШКОЛА"       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Средње 

образовање 
      

    1. 

Пројекат: Адаптација зграде-објекта за 

образовање у Харамбашићевој улици бр. 4 и 

улици Максима Горког бр. 38  

      

            - из текућих прихода буџета 4.800.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери: 4.800.000 0 0 

      Укупно за "Политехничка школа": 4.800.000 0 0 

      
ЕКОНОМСКА ШКОЛА "БОСА 

МИЛИЋЕВИЋ" 
      

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (511)   
Капитални трансфери Средње 

образовање 
      

    1. 
Пројекат : Пројектно финансирање школа - 

учешће града 
      

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
3.170.000 0 0 

  4632 (511)   Укупно капитални трансфери: 3.170.000 0 0 

      
Укупно пројектно финансирање школа - 

учешће града 
3.170.000 0 0 

      ЗА СВЕ ШКОЛЕ ПО РЕШЕЊИМА       

      
Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ 

НИВОИМА ВЛАСТИ 
      

  4632 (512)   Капитални трансфери Средње       
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образовање 

    1. Набавка учила и опреме       

            - из текућих прихода буџета 3.500.000 0 0 

  4632 (512)   Укупно капитални трансфери: 3.500.000 0 0 

      Укупно За све школе по решењима: 3.500.000 0 0 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. 
Надоградња постојећег  система видео 

надзора у Техничкој и Музичкој школи 
      

            - из текућих прихода буџета 315.000 0 0 

            - из пренетих средстава 497.000 0 0 

  512   Укупно Машине и опрема: 812.000 0 0 

      Укупно за Средње образовање: 12.282.000 0 0 

      
Извори финансирања за Средње 

образовање: 
      

  01   Приходи из буџета: 8.615.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
3.170.000 0 0 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
497.000 0 0 

4     ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРА       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

      Зграде и грађевински објекти       

  511 1. Пројекат: Куповина војне имовине       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 
      

      Укупна вредност пројекта: 727.000.000,00       

      Реализовано до 2016: 20.000.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 170.000.000 200.000.000 337.000.000 

    2. 
Пројекат: Реконструкција и инвестиционо 

одржавање Синагоге 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2013       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта:85.281.000,00       

      Реализовано до 2016: 70.231.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 8.872.000 0 0 
            - донација од осталих нивоа власти 250.000 0 0 

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.928.000 0 0 

    3. 
Пројекат: Реконструкција зграде Народног 

позоришта - V и VI фаза 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 
      

      Укупна вредност  IV и V фазе: 702.975.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета  21.025.000 0 0 

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
30.000.000 0 0 

            - донација од осталих нивоа власти 202.423.000 0 0 

    4. 
Пројекат: Санација и побољшање енергетске 

ефикасности објекта "Непкер" у Суботици 
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      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 5.623.000,00       

      Реализовано до 2016: 4.579.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 180.000 0 0 

            - донација од осталих нивоа власти 778.000 0 0 

            - нераспоређени вишак из ранијих година 86.000 0 0 

    5. 

Пројекат: Изградња канализационог 

прикључка отпадних вода и изградња дела 

система водоснабдевања у сврху прихвата 

миграната 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 2.364.000       

      Извори финансирања:       

            - донације од осталих нивоа власти 656.000     

      
      - донација од невладиних организација и 

појединаца 
1.708.000 0 0 

    6.  Пројекат:  ЕПС прикључак-насеље Кореја       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 3.145.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 3.145.000 0 0 

    7. Пројекат:  Адаптација објекта у МЗ Пешчара       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2017 
      

      Укупна вредност пројекта: 14.000.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 4.600.000 9.400.000 0 

    8. Пројекат: Изградња царинског терминала       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2017 
      

      Укупна вредност пројекта: 50.000.000,00       

      Извори финансирања:       
            - из текућих прихода буџета 5.000.000 45.000.000 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 454.651.000 254.400.000 337.000.000 

  541   Земљиште       

    1. 

Пројекат: Прибављање грађевинског 

земљишта под кат.парц.бр. 20186, 20181/1, 

20181/2, 20184, 20185, 20187, 20188, 20189, 

20190, 20191, 20192, 20193, 20194, 20195, 

20196, 20207, 20209,20210, 20211 и 23870/1 

      

            - из текућих прихода буџета 19.600.000 0 0 

    2. 
Набавка грађевинског земљишта у поступку 

експропријације 
      

            - из текућих прихода буџета 24.000.000 0 0 

  541   Укупно земљиште: 43.600.000 0 0 

      
Укупно за Одржавање пословних 

простора: 
498.251.000 254.400.000 337.000.000 
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Извори финансирања за Одржавање 

пословних простора: 
      

  01   Приходи из буџета: 256.422.000 254.400.000 337.000.000 

  07   Донације од осталих нивоа власти: 205.815.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
35.928.000 0 0 

  13    нераспоређени вишак из ранијих година 86.000 0 0 

4     ПРОМОТИВНО - РАЗВОЈНИ ПОСЛОВИ       

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА       

  4512   Капиталне субвенције       

    1. 
Капиталне субвенције за органску 

пољопривреду 
      

            - из текућих прихода буџета 2.000.000 7.000.000 7.000.000 

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
1.600.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 3.600.000 7.000.000 7.000.000 

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. 

Пројекат: учешће у пројекту изградња 

канализационе мреже дуж Стражиловске, 

Каменичке, Сиришке и дела Футошке улице 

и изградња црпне станице у улици 

Стражиловска МЗ Александрово 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 16.837.000,00       

      Реализовано до 2016: 8.418.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 2.863.000 0 0 

            - из донације осталих нивоа власти 5.556.000 0 0 

    2. 
Пројекат: Учешће у пројектима код донација 

виших нивоа власти, технички пријем и сл. 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 
      

      Укупна вредност пројекта: 47.936.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 20.000.000 0 0 

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.500.000 20.000.000 22.436.000 

    3. 

Пројекат: Израда канализационе мреже у 

улицама Серво Михаља од Зеленгорске до 

улице Јосипа Колумба, Врањска, 

Дубровачка, од Церске до Јасеновачке на 

територији МЗ Палић 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта:17.745.00,00       

      Реализовано до 2016: 8.502.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 3.444.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 4.636.000 0 0 
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      -нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
1.163.000 0 0 

    4. 

Пројекат: Израда водоводне мреже дуж 

улице Ђери Ференца, 381. Нова, Сегединска 

као и краковиИ, II (382. Нова) и III на 

територији МЗ Макова седмица 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 5.090.000,00       

      Реализовано до 2016: 4.008.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 1.002.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 80.000 0 0 

    5. 

Пројекат: Изградња пословне производне 

хале за монтажу машинских и електро-

машинских елемената 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 174.698.000,00       

      Реализовано до 2016:0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 16.206.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 110.000.000 0 0 

    6. 
Пројекат: Изградња канализационе мреже у 

ул. Луке Мардешића у МЗ Палић 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 1.002.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 107.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 583.000 0 0 

      
      -нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
312.000 0 0 

    7. 
Пројекат: Изградња канализационе мреже у  

МЗ Железничко насеље 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 822.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 78.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 412.000 0 0 

      
      -нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
332.000 0 0 

    8. 
Пројекат: Изградња канализационе мреже у  

МЗ Нови Град 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 3.221.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       
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            - из текућих прихода буџета 545.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 1.935.000 0 0 

      
      -нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 
741.000 0 0 

    9. 
Пројекат : Пројектно техничка  документација 

за зграду Пословног инкубатора 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 1.600.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 1.600.000 0 0 

      
     -   примања од продаје нефинансијске 

имовине 
120.000 0 0 

    10. 

Пројекат : Израда пројектно техничке 

документације за изградњу фискултурне  

сале у Ђурђину 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 1.200.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 1.200.000 0 0 

      
     -   примања од продаје нефинансијске 

имовине 
533.000 0 0 

    11. 
Пројекат : Двосмерни саобраћајни 

прикључак на државни пут 1б 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 14.450.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

      
     -   примања од продаје нефинансијске 

имовине 
14.450.000 0 0 

    12. 

Пројекат: Атмосферска канализација -део I 

етапе у улицама В.Мандушића и Палмина, 

на локацији Привредне зоне "Петар 

Драпшин" у суботиви и зацевљење дела 

Радановачког канала 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 1.783.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

      
     -   примања од продаје нефинансијске 

имовине 
1.783.000 0 0 

    13. 

Пројекат: Изградња коловоза у делу улице 

Турзо Лајоша и делу улице Средње у МЗ 

"Мали Радановац" 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 8.795.000,00       
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      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 1.907.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 6.888.000 0 0 

    14. 
Пројекат: Изградња коловоза у делу улице 

Алеја Маршала Тита у МЗ " Дудова шума" 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 3.480.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 856.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 2.624.000 0 0 

    15. 
Пројекат: Изградња Водоводне мреже у МЗ 

"Макова седмица" 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 19.944.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 7.082.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 12.862.000 0 0 

    16. 
Пројекат: Изградња Водоводне мреже у МЗ 

"Зорка" 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 13.559.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 7.310.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 13.559.000 0 0 

    17. 
Пројекат: Изградња Водоводне мреже у МЗ 

"Пешчара" 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 6.595.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 2.512.000 0 0 

            - донација осталих нивоа власти 4.083.000 0 0 

    18. 
Пројекат: Изградња коловоза у улици Црвена 

звезда, Чантавир 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 7.553.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
7.553.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 262.417.000 20.000.000 22.436.000 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       
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    1. Рачунарска опрема - WELCOMES       

      
      - из донације од међународних 

организација 
48.000 0 0 

    2. Опрема за образовање  - WELCOMES       

      
      - из донације од међународних 

организација 
242.000 0 0 

    3. Машине и опрема - видео надзор       

            - из текућих прихода буџета 250.000 0 0 

  512   Укупно машине и опреме 540.000 0 0 

  513   
Остале некретнине и опрема-за 

туристичку инфраструктуру  
      

            - из текућих прихода буџета 1.600.000 0 0 

  513   Укупно остале некретнине и опрема 1.600.000 0 0 

  515   Нематеријална имовина       

    1. Е- Трилингуализам       

      
      - из донација од међународних 

организација 
543.000 0 0 

  515   Укупно остала нематеријална имовина 543.000 0 0 

      
Укупно за   Промотивно развојне 

послове: 
268.700.000 27.000.000 29.436.000 

      
Извори финансирања за Промотивно 

развојне послове: 
      

  01   Приходи из буџета: 70.562.000 7.000.000 7.000.000 

  06   Донација од међународних организација: 833.000 0 0 

  07   Донације од осталих нивоа власти: 163.218.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
31.539.000 20.000.000 22.436.000 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
2.548.000 0 0 

4     ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. Пројекат: Туристички информативни центар       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 623.482,00       

      Реализовано до 2016: 130.482,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 493.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 493.000 0 0 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. 
Набавка опреме за отварање туристичко-

информативног центра 
      

            - из текућих прихода буџета 287.000 0 0 

            - из сопствених прихода 2.000 0 0 

  512   Укупно машине и опреме 289.000 0 0 

      Укупно за   ТОС: 782.000 0 0 

      Извори финансирања за   ТОС:       

  01   Приходи из буџета: 780.000 0 0 

  04   Сопствени приходи буџетских корисника: 2.000     

4     ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ       

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА        

  4542   
Капиталне субвенције приватним 

предузећима 
      



Страна 24 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

    1. 
Капиталне субвенције приватним 

предузећима 
7.000.000     

  4542   
Капиталне субвенције приватним 

предузећима 
7.000.000 0 0 

      Укупно за   Фонд за развој привреде: 7.000.000 0 0 

      
Извори финансирања за Фонд за развој 

привреде: 
      

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
7.000.000 0 0 

4     ПОЉОЗАШТИТА       

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА       

  4512   Капиталне субвенције       

    1. 
Капиталне субвенције за функционисање 

пољочуварске службе 
9.995.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 9.995.000 0 0 

      В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       

  4542   
Капиталне субвенције приватним 

предузећима 
      

    1. 

Субвенције за набавку опреме за 

наводњавање пољопривредницима и 

опреме за противградњу заштиту 

      

            - из текућих прихода буџета 3.210.000 0 0 

  4542   
Укупно капиталне субвенције приватним 

предузећима 
3.210.000 0 0 

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. 

Пројекат: Изградња објекта за поступање    

са споредним производима животинског 

порекла - центар за сакупљање 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 1.300.00,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 1.300.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 1.300.000 0 0 

  514   Култивисана имовина       

    1 Подизање шумског зеленила       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 3.700.000 0 0 

  514   Укупно култивисана имовина 3.700.000 0 0 

      Укупно за   Пољозаштиту: 18.205.000 0 0 

      Извори финансирања за   Пољозаштиту:       

  01   Приходи из буџета: 18.205.000 0 0 

4     ШУМАРСТВО       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. Пројекат: Израда пројекта пошумљавања       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 778.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 778.000 0 0 
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  511   Укупно зграде и грађевински објекти 778.000 0 0 

      Укупно за Шумарство: 778.000 0 0 

      Извори финансирања за  Шумарство:       

  01   Приходи из буџета: 778.000 0 0 

4     ДОО РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА       

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА       

  4512   Капиталне субвенције       

    1. 
 Изградња регионалног система за 

управљање чврстим комуналним отпадом 
79.309.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 79.309.000 0 0 

      Укупно за  Регионалну депонију: 79.309.000 0 0 

      
Извори финансирања за  Регионалну 

депонију: 
      

  01   Приходи из буџета: 29.309.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
50.000.000 0 0 

4     ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ       

      В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ       

  4512   Капиталне субвенције       

    1. 

Набавка опреме за побољшање 

ефикасности централног постројења за 

пречишћавање отпадних вода са циљем 

прилагођавања специфичности реципијента 

      

            - из текућих прихода буџета 4.600.000 0 0 

    2. 
Израда пројектне документације за 

завршетакканализације насеља Палић 
      

            - из текућих прихода буџета 700.000 0 0 

            - из пренетих средстава 9.300.000 0 0 

    3. 
Набавка за унапређење система управљања 

отпадом - подземни контејнери 
      

            - из текућих прихода буџета 3.000.000 0 0 

    4. 
Набавка за унапређење система управљања 

отпадом - посуде за одлагање отпада 
      

            - из пренетих средстава 7.300.000 0 0 

    5. 
Набавка за унапређење система управљања 

отпадом -машине за брикетирање 
      

            - из текућих прихода буџета 600.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 25.500.000 0 0 

      Извори финансирања за 4512       

      Приходи из буџета: 8.900.000 0 0 

      
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
16.600.000 0 0 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Постављање подземних контејнера       

            - из пренетих средстава 7.229.000     

  512   Укупно машине и опрема: 7.229.000 0 0 

  541   Земљишта       

    1. 

Остале активности на реализацији Плана за 

унапређење еколошког стања Палићког 

језера и његове околине - експропријација 

земљишта 

      

            - из текућих прихода буџета 17.200.000     

            - из пренетих средстава 19.800.000     

  541   Укупно земљиште: 37.000.000 0 0 

      Укупно за Фонд за заштиту животне 69.729.000 0 0 
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средине: 

      
Извори финансирања за Фонд за 

заштиту животне средине: 
      

  01   Приходи из буџета: 26.100.000 0 0 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
43.629.000 0 0 

4     

* ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ                                                                                                 

* СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

      

      ПРОГРАМ 1       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

  

  1. 

Изградња градске оптичке мреже за 

повезивање локалне самоуправе и ЈП - 

уградња оптичког кабла       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

  
  2 

Изградња комуналне инфраструктуре - јавне 

расвете       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 5.600.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 2.800.000 2.800.000 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 2.000.000 4.800.000 4.800.000 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1 Лизинг опрема за саобраћај       

      - из текућих прихода буџета 718.000 1.000.000 1.000.000 

    2 Административна опрема (намештај)       

      - из текућих прихода буџета 0 100.000 100.000 

  
  3 

Административна опрема (рачунарска 

опрема)       

      - из текућих прихода буџета 500.000 0 0 

    4 Откуп аутомобила са оперативног лизинга       

      - из текућих прихода буџета 159.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема: 1.377.000 1.100.000 1.100.000 

  541   Земљиште       

  
  1. 

Набавка грађевинског земљишта у поступку 

експропријације       

      -  из текућих прихода буџета 15.445.000 85.000.000 85.000.000 

  
    

 - примања од продаје нефинансијске 

имовине 20.000.000 0 0 

  541   Укупно земљиште: 35.445.000 85.000.000 85.000.000 

      УКУПНО ПРОГРАМ 1 38.822.000 90.900.000 90.900.000 

      ПРОГРАМ 2       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

  
  1 

Реконструкција и изградња објеката јавног 

осветљења       
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      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 11.400.000,00       

      Реализовано до 2015: 3.800.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 3.800.000 3.800.000 

  
  2 

Радови на побољшану енергетске 

ефикасности јавне расвете       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 10.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 5.000.000 5.000.000 

  
  3 

Техничка документација и остале стручне 

услуге       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 300.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 100.000 100.000 100.000 

  
  4 

Спољнотехничка контрола техничке 

документације за јавну расвету       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 30.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 10.000 10.000 10.000 

  
  5 

Извођење радова на изградњи, санацији и 

рушењу јавних WC-а       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 2.000.000 2.000.000 

  
  6 

Радови на декоративном осветљењу јавних 

објеката       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 8.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 4.000.000 4.000.000 

    7 Замена аутобуских стајалишта  - кључ у руке       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 31.970.000,00       

      Реализовано до 2015: 7.800.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 7.370.000 8.400.000 8.400.000 

  
  8 

Радови на постављању вертикалних 

баријера       
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      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 500.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 500.000 0 0 

  
  9 

Израда пројеката уређења зелених 

површина       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 2.400.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 800.000 800.000 800.000 

  

  10 

Доградња уличне расвете и проширење 

мреже на територији Града Суботице и 

побољшање система управљања       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 24.755.000,00       

      Реализовано до 2015: 2.320.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 6.435.000 8.000.000 8.000.000 

    11 Радови на енерг. ефикасности јавне расвете       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 16.304.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 419.000 6.000.000 6.000.000 

  
    

- нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 3.885.000 0 0 

  
  12 

Адаптација дела декоративног осветљења 

Градске куће       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 1.311.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 1.311.000 0 0 

  
  13 

Израда елабората енергетске ефикасности 

јавне расвете       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 150.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 150.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 20.980.000 38.110.000 38.110.000 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1 Набавка нове урбане опреме       

      - из текућих прихода буџета 250.000 2.000.000 2.000.000 

    2 Новогодишње и божићно украшавање града       

      - из текућих прихода буџета 1.000.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема: 1.250.000 2.000.000 2.000.000 



24. новембар 2016.                                   Службени лист Града Суботице                                            Број 53 – Страна 29 

      УКУПНО ПРОГРАМ 2 22.230.000 40.110.000 40.110.000 

      ПРОГРАМ 3        

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

  
  1 

Интервентна поправка пословног простора 

по инспекцијским налозима       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 6.022.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 2.022.000 2.000.000 2.000.000 

    2 Израда геомеханичких елабората       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 200.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 100.000 100.000 

  
  3 

Санација крова зграде Берзе, радови на 

санацији - II фаза       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 2.000.000 0 

  
  4 

Израда елабората енергетске ефикасности и 

пројекти енергетске санације објекта       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 2.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 1.000.000 1.000.000 

  
  5 

Конзервативни надзор над санацијом зграде 

Берзе       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 60.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 60.000 0 0 

  
  6 

Обнова фасада путем суфинансирања 

радова       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 10.000.000 10.000.000 

  
  7 

Радови на санациј и адаптацији објекта 

бившег Дома Војске       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       
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      Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 10.000.000 10.000.000 

  
  9 

Капитално одржавање објекта МЗ 

Радановац       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 716.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 716.000 0 0 

    10 Израда пројектне документације         

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 8.300.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 3.700.000 4.600.000 

    11 Услови и сагласности за пројекте       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 700.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 300.000 400.000 

  
  12 

Санација објекта бившег Дома Војске - 

услови за пројектовање       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 89.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 89.000 0 0 

  
  13 

Пројекат санације и адаптације објекта 

бившег Дома Војске        

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 1.000.000 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти: 2.887.000 30.100.000 28.100.000 

      УКУПНО ПРОГРАМ 3 2.887.000 30.100.000 28.100.000 

      ПРОГРАМ 7       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1 Изградња и реконструкција тротоара       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 60.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 20.000.000 20.000.000 20.000.000 

  
  2 

Изградња јавних пешачких и других 

површина       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       
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Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 60.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 30.000.000 30.000.000 

  
  3 

Изградња и уређење осталих јавних 

површина       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 10.000.000 10.000.000 

  
  4 

Израда пројектно техничке документације за 

израду и уређење осталих јавних површина       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 1.350.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 450.000 450.000 450.000 

  
  4 

Изградња, реконструкција и ревитализација 

саобраћајница       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 368.439.000,00       

      Извори финансирања:       

      Реализовано до 2015: 95.202.000,00       

      - из текућих прихода буџета 89.237.000 92.000.000 92.000.000 

  
  5 

Израда пројектне документације за изградњу 

коловоза и сигнализације       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 8.050.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 6.050.000 1.000.000 1.000.000 

  
  6 

Спољно техничка контрола за пројекте 

појачаног одржавања раскрсница       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 400.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 200.000 200.000 

  

  7 

Спољно техничка контрола техничке 

документације за изградњу путне 

инфраструктуре       

      Година почетка финансирања пројекта: 2014       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 507.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 387.000 60.000 60.000 

  
  8 

Радови на испитивању конструкције 

Мајшанског моста на саобраћајно       
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оптерећење 

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 2.346.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 2.346.000 0 0 

  
  9 

Радови на проширењу видео надзора на 

територији Града       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 22.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 2.000.000 10.000.000 10.000.000 

  
  10 

Изградња надстрешнице за бициклисте на 

територији града Суботице       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 2.000.000 2.000.000 

  
  11 

Измештање инсталације за потребе 

изградње путне инфраструктуре        

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 11.700.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 3.700.000 4.000.000 4.000.000 

    12 Радови на изградњи нових сливника       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 1.000.000 1.500.000 1.500.000 

    13 Изградња сервисне саобраћајнице за "ЛИДЛ"       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00       

      Реализовано до 2015: 8.100.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 11.900.000 0 0 

  
  14 

Спуштање (измештање) електроводова - 

кружни ток 51. Дивизије       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 3.500.000,00       

      Реализовано до 2015: 2.780.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 720.000 0 0 

    15 Израда идејног пројекта - видео надзор       
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      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 934.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 934.000 0 0 

    16 Услуга стручног надзора - видео надзор       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 40.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 40.000 0 0 

  
  17 

Израда пројектне документације озакоњења 

објеката       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 440.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 440.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти: 139.204.000 171.210.000 171.210.000 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1 Изградња лежећих полицајаца       

      - из текућих прихода буџета 1.500.000 500.000 500.000 

  
  2 

Набавка и постављање нове вертикалне 

сигнализације       

      - из текућих прихода буџета 6.300.000 9.000.000 9.000.000 

  512   Укупно машине и опрема: 7.800.000 9.500.000 9.500.000 

      УКУПНО ПРОГРАМ 7 147.004.000 180.710.000 180.710.000 

      ПРОГРАМ 9       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1 
Пројекат: Санација објекта ОШ Соња 

Маринковић 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 73.127.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - донација осталих нивоа власти 73.127.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти: 73.127.000 0 0 

      УКУПНО ПРОГРАМ 9 73.127.000 0 0 

      ПРОГРАМ 10       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

  
  1 

Конзерваторски санације фасаде Музичке 

школе II фаза       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 50.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 50.000 0 0 
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  2 

Радови на санацији фасаде СШ Лазар 

Нешић       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 41.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 19.000.000 22.000.000 

  
  3 

Конзерваторски надзор на санацији фасаде 

СШ Лазар Нешић       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 200.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 100.000 100.000 

    19.  
Пројекат: Санација објекта Хемијско 

технолошке школе 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 188.235.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - донација осталих нивоа власти 188.235.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти: 188.285.000 19.100.000 22.100.000 

      УКУПНО ПРОГРАМ 10 188.285.000 19.100.000 22.100.000 

      ПРОГРАМ 13       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

  
  1 

Израда пројектно техничке документације 

Зелене фонтане       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 1.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 1.000.000 0 

    2 Радови на реконструкцији Зелене фонтане       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 90.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 50.000.000 40.000.000 

  
  3 

Спољнотехничка контрола документације 

реконструкције Зелене фонтане       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 100.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 100.000 0 

  
  4 

Радови на реконструкцији, адаптацији и 

санацији дома културе у Таванкуту – II фаза       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       
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Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 22.700.000,00       

      Извори финансирања:       

      Реализовано до 2015: 900.000,00       

      - из текућих прихода буџета 8.800.000 6.500.000 6.500.000 

  
  5 

Израда измене и допуне пројектне 

документације       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 500.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 500.000 0 0 

  
  6 

Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ 

Александрово - I фаза       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 6.187.000,00       

      Реализовано до 2015: 2.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 4.187.000 0 0 

  
  7 

Радови на санацији објекта "Трокадеро" МЗ 

Александрово - I фаза       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 15.970.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 3.970.000 6.000.000 6.000.000 

  
  8 

Конзерваторски надзор код санације 

Соколског дома       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 400.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 200.000 200.000 

    9 Радови на санацији фасаде Соколског дома       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 40.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 20.000.000 20.000.000 

    10 Радови на уклањању елемената са објеката       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 4.260.000,00       

      Реализовано до 2016: 2.257.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 2.003.000 0 0 

  
  11 

Радови на санацији крова Дома културе у 

Жеднику И фаза       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       
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Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 9.851.000,00       

      Реализовано до 2015: 2.100.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 7.751.000 0 0 

  
  12 

Радови на санацији објекта Дома културе у 

Жеднику II фаза       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 48.370.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 3.370.000 25.000.000 20.000.000 

  
  13 

Радови на санацији и адаптацији главног 

објекта у улици Матије Гупца 7       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 18.000.000,00       

      Извори финансирања:       

  
    

- из примања од продаје нефинансијске 

имовине 0 18.000.000 0 

  

  14 

Конзерваторски надзор на санацији и 

адаптацији главног објекта у улици Матије 

Гупца 7       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 200.000,00       

      Извори финансирања:       

  
    

- из примања од продаје нефинансијске 

имовине 0 200.000 0 

  
  15 

Радови на транспорту и постављању 

скулптуре "Свето Тројство"       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 3.578.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 3.578.000 0 0 

  
  16 

Пројекат изведеног стања објекта Дома 

културе Таванкут       

      Година почетка финансирања пројекта: 2018       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 400.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 0 400.000 

    17 Санација објекта позоришта у Чантавиру       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 24.500.000,00       

      Реализовано до 2015: 11.426.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 13.074.000 0 0 
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  18 

Архитектонски надзор на реконструкцији, 

адаптацији и санацији објекта Народно 

позориште - Непсзинхаз - Народно 

казалиште       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 500.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 500.000 0 0 

  

  19 

Израда елабората о праћењу вертикалног 

померања делова објекта Народно 

позориште - Непсзинхаз - Народно 

казалиште       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 180.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 180.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 47.913.000 127.000.000 93.100.000 

      УКУПНО ПРОГРАМ 13 47.913.000 127.000.000 93.100.000 

      ПРОГРАМ 14       

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1 Изградња дечијих игралишта       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 5.949.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 1.949.000 2.000.000 2.000.000 

  
  2 

Изградња спортских терена за кошарку и 

одбојку       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 10.601.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 4.601.000 3.000.000 3.000.000 

  
  3 

Изградња и реконструкција безбедоносних 

ограда       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       

      Укупна вредност пројекта: 4.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 1.000.000 1.500.000 1.500.000 

    4 Изградња расвете терена Градског стадиона       

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 88.171.000,00       

      Реализовано до 2015: 12.500.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 10.650.000 0 0 

      - из примања од продаје нефинансијске 47.021.000 18.000.000 0 
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имовине 

  
  5 

Спољно техничка контрола технићке 

документације -  Градског стадиона       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 36.000,00       

      Извори финансирања:       

  
    

- из примања од продаје нефинансијске 

имовине 36.000 0 0 

  
  6 

Набавка резервног напајања - ДЕА са 

израдом постоља       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 1.700.000,00       

      Извори финансирања:       

  
    

- из примања од продаје нефинансијске 

имовине 1.700.000 0 0 

    7 Надзор за електро инсталације       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 200.000,00       

      Извори финансирања:       

  
    

- из примања од продаје нефинансијске 

имовине 200.000 0 0 

  
  6 

Радови на извођењу шеталишта са улазном 

капијом и клупама у Дудовој Шуми       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2017       

      Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 5.000.000 0 

  

  7 

Изградња пројектно техничке документације 

за спољашње и унутрашње уређење 

Градског Стадиона       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 800.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 800.000 0 0 

  
  8 

Услови за пројектовање за спољашње и 

унутрашње уређење Градског Стадиона       

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2016       

      Укупна вредност пројекта: 100.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 100.000 0 0 

  
  9 

Радови на спољашњем и унутрашњем 

уређењу Градског Стадиона       

      Година почетка финансирања пројекта: 2017       

  
    

Година завршетка финансирања пројекта: 

2018       
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      Укупна вредност пројекта: 20.000.000,00       

      Извори финансирања:       

      - из текућих прихода буџета 0 10.000.000 10.000.000 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 68.057.000 39.500.000 16.500.000 

      УКУПНО ПРОГРАМ 14 68.057.000 39.500.000 16.500.000 

      Укупно зграде и грађевински објекти: 542.453.000 429.820.000 373.920.000 

      Укупно машине и опрема: 10.427.000 12.600.000 12.600.000 

      Укупно земљиште: 35.445.000 85.000.000 85.000.000 

      Укупно Дирекција за изградњу града: 588.325.000 527.420.000 471.520.000 

      
Извори финансирања за  Дирекцију за 

изградњу града:       

  01   Приходи из буџета: 254.121.000 491.220.000 471.520.000 

  07   Донације од осталих нивоа власти 261.362.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 68.957.000 36.200.000 0 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 3.885.000 0 0 

4     
ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА 
      

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Набавка возила за саобраћајну полицију  3.800.000 0 0 

    2. Камере и фотоапарати 360.000 0 0 

    3. Бројач саобраћаја 300.000 0 0 

    4. 
Остала опрема за потребе саобраћајне 

полиције-читачи тахографа 
60.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема: 4.520.000 0 0 

  515   Нематеријална имовине       

    1. 
Лиценце - софтвер за анализу саобраћајних 

токова 
500.000 0 0 

  515   Укупно нематеријална имовине 500.000 0 0 

      
Укупно за Фонд за унапређење 

безбедности саобраћаја: 
5.020.000 0 0 

      
Извори финансирања за  Фонд за 

унапређење безбедности саобраћаја: 
      

  01   Приходи из буџета: 2.800.000 0 0 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
2.220.000 0 0 

4     
ЈП ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ 

СУБОТИЦА 
      

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. 

Пројекат 30: Изградња 20кW кабловског вода 

од ТС Суботица 4 до северне границе ПЗ 

"Мали Бајмок" 

      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 11.253.000,00       

      Реализовано до 2016: 0,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 8.903.000 0 0 

      
      - примања од продаје нефинансијске 

имовине 
2.350.000 0 0 

    2. 
Пројекат : Припрема парцела за изградњу-

парцелација "Мали Бајмок" Петар Драпшин" 
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      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 14.681.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 962.000 0 0 

    3. 
Пројекат : Пројекат рушење објеката у 

привредним зонама 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2016       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 14.681.000,00       

      Извори финансирања:       

            - из текућих прихода буџета 2.100.000     

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 14.315.000 0 0 

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Рачунарска опрема       

            - из текућих прихода буџета 95.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема: 95.000 0 0 

      Укупно за ПТП - развој заједнице: 14.410.000 0 0 

      
Извори финансирања за ПТП - развој 

заједнице: 
      

  01   Приходи из буџета: 12.060.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
2.350.000 0 0 

4     ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ       

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА       

  4512   Капиталне субвенције       

    1. Проширење гробља на Палићу 1.100.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 1.100.000 0 0 

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. 
Изградња мртвачнице у Горњем Таванкуту и 

Вишњевцу 
      

            - из текућих прихода буџета 10.517.000 0 0 

    2. 
Пројектна документација, дозволе и 

сагласности  
      

            - из текућих прихода буџета 800.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 11.317.000 0 0 

      Укупно за   Погребно: 12.417.000 0 0 

  ,   Извори финансирања за   Погребно:       

  01   Приходи из буџета: 12.417.000 0 0 

      СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ       

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА       

  4512   Капиталне субвенције       

      
1. Капиталне субвенције - суфинансирање 

санације објекта "Зеленац" 
2.000.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 2.000.000 0 0 

      Укупно за Суботичке пијаце: 2.000.000 0 0 

      
Извори финансирања за Суботичке 

пијаце: 
      

  01   Приходи из буџета: 2.000.000 0 0 

4     ПАРКИНГ       

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА       

  4512   Капиталне субвенције       
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1. Набавка механизације и помоћних 

средстава за исцртавање хоризонталне 

сигнализације 

7.200.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 7.200.000 0 0 

      Укупно за Паркинг: 7.200.000 0 0 

      Извори финансирања за Паркинг:       

  01   Приходи из буџета: 7.200.000 0 0 

4     
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - Остале 

комуналне услуге 
      

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА       

  4512   Капиталне субвенције       

    1. 
Реконструкција ограде и боксова за 

животиње у Азилу 
17.100.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 17.100.000 0 0 

      Укупно за Зоохигијену: 17.100.000 0 0 

      Извори финансирања за Зоохигијену:       

  01   Приходи из буџета: 17.100.000 0 0 

4     
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

УСЛОВА ЖИВОТА 
      

      А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ        

  511   Зграде и грађевински објекти       

    1. 
Пројекат: Санација некатегорисаних 

(земљаних) путева 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 10.250.000,00       

      Реализовано до 2016: 5.250.000,00       

      Извори финансирања:        

            - из текућих прихода буџета 3.000.000 0 0 

            - из пренетих средстава 2.000.000 0 0 

    2. 
Пројекат: Санација енергетских губитака 

објеката предшколске установе 
      

      Година почетка финансирања пројекта: 2015       

      
Година завршетка финансирања пројекта: 

2016 
      

      Укупна вредност пројекта: 6.310.000,00       

      Реализовано до 2016: 3.150.000,000       

      Извори финансирања:        

            - из текућих прихода буџета 2.500.000 0 0 

            - из пренетих средстава 500.000 0 0 

  511   Укупно зграде и грађевински објекти 8.000.000 0 0 

      
Укупно за Програм мера за унапређење 

услова живота: 
8.000.000 0 0 

      
Извори финансирања за Програм мера за 

унапређење услова живота: 
      

  01   Приходи из буџета: 5.500.000 0 0 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
2.500.000 0 0 

4     
УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ ПАЛИЋА - ДОО 

ПАРК ПАЛИЋ 
      

      
В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА - 

Д.О.О.ПАРК ПАЛИЋ 
      

      Д. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ       

  4512   Капиталне субвенције       
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    1. 

Капиталне субвенције за планско-пројектну и 

техничку документацију, експропријацију, 

стручни надзор, опрему за канцеларије и 

лизинг 

7.000.000 0 0 

    2. 
Уређење и урбано опремање "Великог 

Парка" на Палићу 
2.554.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 9.554.000 0 0 

      Укупно за ДОО Парк Палић: 9.554.000 0 0 

      Извори финансирања за ДОО Парк Палић:       

  01   Приходи из буџета: 7.554.000 0 0 

  07   Донације од осталих нивоа власти 2.000.000 0 0 

4     
УПРАВЉАЊЕ СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА - 

ЈКП СТАДИОН 
      

      
В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА - ЈКП 

СТАДИОН 
      

  4512   Капиталне субвенције       

    1. 
Замена дела рефлектора  у главној сали 

Хале спортова 
1.300.000 0 0 

    2. Набавка столица 400.000 0 0 

    3. Одржавање паркета малог терена  400.000 0 0 

    4. 
Бетонирање око терена са вештачком 

травом на Градском стадиону 
833.000 0 0 

    5. Увођење грејања на Градском стадиону 1.500.000 0 0 

    6. Поправка крова -запад на Градском стадиону 940.000 0 0 

    7. 

Постављање ограде, кућица и заштитне 

мреже око помоћног терена на Градском 

стадиону 

1.405.000 0 0 

    8. 
Санација термалних бунара на Отвореном 

базену 
400.000 0 0 

    9. 
Санација рова на 50м на Градском 

стрелишту 
600.000 0 0 

    10.  Покривање базена у Дудовој шуми 10.000.000 0 0 

  4512   Укупно капиталне субвенције 17.778.000 0 0 

      
Укупно за Управљање спортским 

објектима - ЈКП Стадион: 
17.778.000 0 0 

      
Извори финансирања за Управљање 

спортским објектима ЈКП Стадион: 
      

  01   Приходи из буџета: 7.778.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
10.000.000 0 0 

4     
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ - ЈКП ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА 
      

      В. КАПИТАЛНА СУБВЕНЦИЈА        

  4512   Капиталне субвенције       

    1. Капиталне субвенције - бушење бунара 10.615.000 0 0 

    2. 

Капиталне субвенције - израда пројектно 

техничке документације за секундарну 

канализациону и водоводну мрежу 

2.997.000 0 0 

    3. 
Капиталне субвенције -електроопремање 

бунара 
2.200.000 0 0 

  4512   Укупно остали капитални трансфери 15.812.000 0 0 

      Укупно за ЈКП Водовод и канализација: 15.812.000 0 0 

      
Извори финансирања за ЈКП Водовод и 

канализација: 
      

  01   Приходи из буџета: 10.615.000 0 0 

  09   
Примања од продаје нефинансијске 

имовине: 
5.197.000 0 0 
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5     ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Рачунарска опрема 100.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 100.000 0 0 

      НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА       

    1. Компјутерски софтвер 384.000 0 0 

  515   Укупно нематеријална имовина: 384.000 0 0 

      Укупно за ГЈП: 484.000 0 0 

      Извори финансирања за ГЈП:       

  01   Приходи из буџета: 484.000 0 0 

6     ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Намештај 37.000 0 0 

    2. Рачунарска опрема 70.000 0 0 

    3. Телефон 190.000 0 0 

  512   Укупно машине и опрема 297.000 0 0 

      Укупно за Омбудсман: 297.000 0 0 

      Извори финансирања за Омбудсман:       

  01   Приходи из буџета: 297.000 0 0 

7     КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Рачунарска опрема 100.000     

    2. Градски омладински центар 366.000     

  512   Укупно машине и опрема: 466.000 0 0 

      Укупно за Канцеларија за младе: 466.000 0 0 

      
Извори финансирања за Канцеларија за 

младе: 
      

  01   Приходи из буџета: 100.000 0 0 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година: 
366.000 0 0 

8     БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА       

      Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ       

  512   Машине и опрема       

    1. Рачунарска опрема 100.000     

  512   Укупно машине и опрема 100.000 0 0 

      Укупно за Буџетска инспекција: 100.000 0 0 

      
Извори финансирања за Буџетска 

инспекција: 
      

  01   Приходи из буџета: 100.000 0 0 

      
УКУПНО ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ: 
1.810.902.000 879.014.000 908.208.000 

  511   Зграде и грађевински објекти 1.369.859.000 771.720.000 800.856.000 

  512   Машине и опрема 65.605.000 14.094.000 14.110.000 

  513   Остале некретнине и опрема 1.600.000 0 0 

  514   Култивисана имовина 3.700.000 0 0 

  515   Нематеријална имовина 5.555.000 1.200.000 1.242.000 

  541   Земљиште 116.045.000 85.000.000 85.000.000 

  4512   Капиталне субвенције 188.948.000 7.000.000 7.000.000 

  4542   
Капиталне субвенције приватним 

предузећима 
10.210.000 0 0 

  4632 (511)   
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
35.019.000 0 0 
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  4632 (512)   
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
10.006.000 0 0 

  4632 (515)   
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
355.000 0 0 

  4642 (511)   
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
0 0 0 

  4642 (512)   
Капитални трансфери осталим нивоима 

власти 
4.000.000 0 0 

              

      Укупни извори финансирања:       

  01   Приходи из буџета: 858.750.000 822.564.000 885.522.000 

  04   Сопствени приходи буџетских корисника 3.737.000 250.000 250.000 

  06   Донације од међународних организација 833.000 0 0 

  07   Донације од осталих нивоа власти 633.425.000 0 0 

  08   
Донације од невладиних организација и 

појединаца 
300.000 0 0 

  09   Примања од продаје нефинансијске имовине 233.641.000 56.200.000 22.436.000 

  13   
Нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година 
80.216.000 0 0 

      

СВЕГА    ИЗДАЦИ  ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ ПО ИЗВОРИМА 

ФИНАНСИРАЊА: 

1.810.902.000 879.014.000 908.208.000 

 
Члан 4. 

 Члан 4. мења се и гласи: 
 „Приходи и примања буџета Града и приходи и примања директних корисника буџета из осталих извора 
распоређују се детаљно по економској класификацији, и то: 
 

Економ. 

Класифик. 
ВРСТЕ  ПРИМАЊА ИЗНОС 

3   ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 112.273.000 

711   ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 2.243.000.000 

  711111 Порез на зараде -80%  1.900.000.000 

  711122 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе  
70.000.000 

  711123 
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према 

стварно оствареном приходу самоопорезивањем 
70.000.000 

  711145 
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 

самоопорезивања и по решењу Пореске управе 
15.000.000 

  711191 Порез на друге приходе 180.000.000 

  711193 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 8.000.000 

713   ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 1.247.500.000 

  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 600.000.000 

  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 400.000.000 

  713311 Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе 25.000.000 

  713421 
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу 

Пореске управе 
169.000.000 

  713423 
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 

ваздухопловима, по решењу Пореске управе 
49.000.000 

  713611 Порез на акције на име и уделе 4.500.000 

714   ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 216.334.000 

  714421 
Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским 

објектима 
534.000 

  714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и 

истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

10.000.000 

  714513 
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, 

осим пољопривредних возила и машина  
79.000.000 

  714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта  1.600.000 
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  714549 Накнада за емисије ЦО2,ХО2, прашкастих материја и одложен отпад  

  714552 Боравишна такса 16.000.000 

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 88.700.000 

  714593 

Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, 

телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском путу и 

улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 

20.000.000 

  714598 
Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици, ако је 

управљач пута надлежни орган локалне самоуправе 500.000 

716   ДРУГИ ПОРЕЗИ 28.000.000 

  716111 Комунална такса  за истицање фирме на пословном простору 28.000.000 

732   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 43.118.000 

  732141 
Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за 

WЕЛЦОМЕС 
1.211.000 

  732141 
Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за 

пројекат  БЕТ ОН ЕУ 
9.000.000 

  732141 
Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за 

пројекат 3-Д 
182.000 

  732141 
Текуће донације међународних организација у корист нивоа градова - за 

пројекат  Е-ТРИ 
1.475.000 

  
732241 

Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа 

градова од ЕБРД 
31.250.000 

733   ТРАНСФЕРИ  ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 1.009.022.000 

  733141 Наменски трансфери од РС  50.000.000 

  733142 Наменски трансфери од РС за дечју заштиту 57.122.000 

  733144 Наменски трансфер од Републичке изборне комисије 5.669.000 

  733144 Наменски трансфери од Комесаријата за избеглице и миг. 6.297.000 

  733146 Наменски трансфер од АПВ за ђачке карте 6.325.000 

  733146 Наменски трансфер за Изборе за посланике у Скупштину АПВ 2016.г 4.095.000 

  733146 Остали текући наменски трансфери од АПВ 9.281.000 

  733148 Ненаменски трансфер  240.431.000 

  733242 Капитални наменски трансфер од РС  35.000.000 

  733242 Капитални наменски трансфери од Управе за капитална улагања АПВ 288.393.000 

  733243 
Капитални наменски трансфери од Канцеларије за управљање јавним 

улагањима Владе РС 
261.362.000 

  733242 Капитални наменски трансфери од АПВ 45.047.000 

741   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 416.617.000 

  741141 
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна 

трезора укључена у депозит банака  
15.900.000 

  741516 
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса 

када се експлоатација врши на територији АП 
5.500.000 

  741522 
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, 

односно пољопривредног објекта у државној својини 
157.000.000 

  741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 778.000 

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје 

штампе, књига и других публикације, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности 

31.439.000 

  741532 
Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 
2.000.000 

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 55.000.000 

  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 1.000.000 

  741538 Допринос за уређење грађевинског земљишта 148.000.000 

742   ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 231.776.000 

  742126 Накнада за конверзију права својине - 10% 2.000.000 

  742142 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у 

државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог 

буџета  

181.000.000 

  742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова 10.000.000 

  742241 Градске административне таксе 7.161.000 

  742242 Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова 14.500.000 
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  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 115.000 

  742341 Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова 17.000.000 

743   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 28.700.000 

  743324 
Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевиме 
22.000.000 

  743341 

Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска 

корист у том поступку 

3.100.000 

  743342 
Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у 

корист нивоа градова 
1.000.000 

  743924 

Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне 

наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна 

последица принудне наплате изворних прихода јединица 

2.000.000 

  743951 Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода општина и градова 600.000 

744   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 3.739.000 

 744141 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица -Имлек за 

атарске путеве 
2.000.000 

 744141 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица од Завода 

за јавно здравље за Канцеларију за младе 31.000 

  744241 
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица  АБЦ-а 

за водовод и канализацију 1.708.000 

745   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 204.000.000 

  745141 Остали и приходи у корист нивоа града 130.000.000 

  745143 
Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног 

предузећа 
74.000.000 

772   
МЕМОРАНДУМСКЕ  СТАВКЕ  ЗА РЕФУНДАЦИЈУ  РАСХОДА  ИЗ  

ПРЕТХОДНЕ  ГОДИНЕ 
1.000.000 

7 СВЕГА  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 5.672.806.000 

811   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ  10.100.000 

  811143 Примања од отплате станова у корист нивоа градова 10.000.000 

  811141 Примања од продаје непокретности у корист нивоа града 100.000 

841   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА 357.553.000 

  841141 Приходи од продаје земљишта у корист нивоа градова  357.553.000 

8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 367.653.000 

912   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 250.000.000 

  912341 
Примања од задуживања од мултилатералних институција у корист 

нивоа градова 
250.000.000 

921   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4.600.000 

  921641 Примања од отплате стамбених кредита  1.600.000 

  921641 Примања од отплате кредита датих из Фонда за развој привреде 3.000.000 

9 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
254.600.000 

8+9 СВЕГА  ТЕКУЋА  ПРИМАЊА 622.253.000 

     7+8+9 УКУПНИ  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ  И  ПРИМАЊА  БУЏЕТА 6.295.059.000 

     7+8+9+3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА 6.407.332.000 

     7+8+9+3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 265.610.000 

     7+8+9+3 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ТРЕЗОРА 6.672.942.000 

 
Члан 5. 

 Члан 5. мења се и гласи: 
„Укупни приходи и примања буџета Града и приходи и примања индиректних корисника буџета из осталих извора 
распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Опис 
Средства из 

буџета 

Издаци из 

осталих 

извора 

индиректних 

корисника 

Укупна 

средства за 

2016.г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9(7+8) 

         

1 01    РАЗДЕО  1  - СКУПШТИНА ГРАДА    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0001   

Програмска активност: 

Функционисанје локалне самоуправе 

и градских општина    

   110  

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, 

ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ 

ПОСЛОВИ И СПОЛЈНИ ПОСЛОВИ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 3.500.000 0 3.500.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 600.000 0 600.000 

    414 Социјална даванја запосленима 469.000 0 469.000 

    421 Стални трошкови 100.000 0 100.000 

    422 Трошкови путованја 195.000 0 195.000 

    423 Услуге по уговору 17.171.000 0 17.171.000 

    423 Одборничке накнаде 24.000.000 0 24.000.000 

    426 Материјал 1.275.000 0 1.275.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  589.000 0 589.000 

    481 

Дотације политичким субјектима - 

редовна делатност 3.665.000 0 3.665.000 

    481 

Дотације политичким субјектима - за 

изборну кампанју 2.443.000 0 2.443.000 

    482 Остали порези 10.000 0 10.000 

    512 Машине и опрема 2.400.000 0 2.400.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0602-0001:    

        01 Приходи из буджета: 56.417.000 0 56.417.000 

    0602-0001 110   

Укуно за Програмску активност                                             

0602-0001: 56.417.000 0 56.417.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 56.417.000 0 56.417.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 56.417.000 0 56.417.000 

          

УКУПНО РАЗДЕО  1  - СКУПШТИНА 

ГРАДА 56.417.000 0 56.417.000 

         

2 01    РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0001   

Програмска активност: 

Функционисанје локалне самоуправе 

и градских општина    

   110  

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, 

ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ 

ПОСЛОВИ И СПОЛЈНИ ПОСЛОВИ    

    421 Стални трошкови 560.000 0 560.000 
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    422 Трошкови путованја 1.460.000 0 1.460.000 

    423 Услуге по уговору 10.960.000 0 10.960.000 

    424 Специјализоване услуге 990.000 0 990.000 

    426 Материјал 1.400.000 0 1.400.000 

    4511 Субвенције јавним предузећима 583.000 0 583.000 

    4631 

Текући трансфери осталим нивоима 

власти (485) 200.000 0 200.000 

    481 Дотације  4.040.000 0 4.040.000 

    482 Остали порези 65.000 0 65.000 

    484 Накнада штете - елементарне непогоде 988.000 0 988.000 

    485 Накнада штете - судске пресуде 22.413.000 0 22.413.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност          0602-0001:    

        01 Приходи из буджета: 43.659.000 0 43.659.000 

    0602-0001 110   

Укуно за Програмску активност                                         

0602-0001: 43.659.000 0 43.659.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 43.659.000 0 43.659.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 43.659.000 0 43.659.000 

         

  1502   ПРОГРАМ 4:  Развој туризма    

  1502-0002   
Програмска активност 0002: 

Туристичка промоција - Дан града    

   473  ТУРИЗАМ    

    421 Стални трошкови 90.000 0 90.000 

    422 Трошкови путованја 100.000 0 100.000 

    423 Услуге по уговору 2.400.000 0 2.400.000 

    424 Специјализоване услуге 400.000 0 400.000 

    426 Материјал 400.000 0 400.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                            1502-0002:    

     01 Приходи из буджета: 3.390.000 0 3.390.000 

    1502-0002 473   

Укупно за Програмску активност                                                              

1502-0002: 3.390.000 0 3.390.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 4:    

    01 Приходи из буджета: 3.390.000 0 3.390.000 

    1502     Укупно за ПРОГРАМ 4: 3.390.000 0 3.390.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК 47.049.000 0 47.049.000 

         

3 01    РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0001   

Програмска активност: 

Функционисанје локалне самоуправе 

и градских општина    

   110  

ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, 

ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ 

ПОСЛОВИ И СПОЛЈНИ ПОСЛОВИ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 22.394.000 0 22.394.000 
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    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 4.325.000 0 4.325.000 

    414 Социјална даванја запосленима 400.000 0 400.000 

    422 Трошкови путованја 1.210.000 0 1.210.000 

    423 Услуге по уговору 14.730.000 0 14.730.000 

    424 Специјализоване услуге 1.930.000 0 1.930.000 

    426 Материјал 800.000 0 800.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  3.049.000 0 3.049.000 

    481 Дотације 4.000.000 0 4.000.000 

    482 Остали порези 150.000 0 150.000 

    484 Накнада штете - елементарне непогоде 274.000 0 274.000 

    485 Накнада штете  888.000 0 888.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                0602-0001:    

       01 Приходи из буджета: 54.150.000 0 54.150.000 

    0602-0001 110   

Укупно за Програмску активност                                                              

0602-0001: 54.150.000 0 54.150.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 54.150.000 0 54.150.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 54.150.000 0 54.150.000 

         

  1502   ПРОГРАМ 4:  Развој туризма    

  1502-0002   

Програмска активност 0002: 

Туристичка промоција - Дочек нове 

године    

   473  ТУРИЗАМ    

    421 Стални трошкови 90.000 0 90.000 

    422 Трошкови путованја 160.000 0 160.000 

    423 Услуге по уговору 2.150.000 0 2.150.000 

    424 Специјализоване услуге 800.000 0 800.000 

     

Извори финансиранја за Програмску 

активност                                1502-

0002:    

       01 Приходи из буджета: 3.200.000 0 3.200.000 

    1502-0002 473   

Укупно за Програмску активност                                                              

1502-0002: 3.200.000 0 3.200.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 4:    

    01 Приходи из буджета: 3.200.000 0 3.200.000 

    1502     Укупно за ПРОГРАМ 4: 3.200.000 0 3.200.000 

          УКУПНО РАЗДЕО 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ 57.350.000 0 57.350.000 

         

     РАЗДЕО 4 - ГРАДСКА УПРАВА    

     СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ    

4 01    ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0003   
Програмска активност 0003:  

Управлјанје јавним дугом    
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   170  ТРАНСАКЦИЈЕ ЈАВНОГ  ДУГА    

    441 

Отплата камата домаћим пословним 

банкама 9.000.000 0 9.000.000 

    442 Отплата страних камата 10.000.000 0 10.000.000 

    444 Пратећи трошкови задуживанја 6.000.000 0 6.000.000 

    611 

Отплата главнице домаћим пословним 

банкама 82.000.000 0 82.000.000 

    612 

Отплата главнице страним кредиторима 

- ЕБРД 165.000.000 0 165.000.000 

    621 

Набавка финансијске имовине ЈКП 

"Водовод и канализација" - Пројекат 

унапређенја водних система у Суботици - 

повлаченје кредита ЕБРД 250.000.000 0 250.000.000 

    621 

Набавка финансијске имовине ЈКП 

"Водовод и канализација" - Пројекат 

унапређенја водних система у Суботици - 

повлаченје донације ЕБРД 31.250.000 0 31.250.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0602-0003:    

    01 Приходи из буджета: 272.000.000 0 272.000.000 

    06 Донација од медјународних организација 31.250.000 0 31.250.000 

        11 Приманја од иностраних задуживанја 250.000.000 0 250.000.000 

    0602-0003 170   

Укупно за Програмску активност                

0602-0003: 553.250.000 0 553.250.000 

         

  0602-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалне самоуправе 

и градских општина    

   112  
ФИНАНСИЈСКИ И ФИСКАЛНИ 

ПОСЛОВИ    

    421 Трошкови платног промета буджета 2.700.000 0 2.700.000 

    482 Порез на услуге и фин.трансакције 26.098.000 0 26.098.000 

    499 Средства сталне резерве буджета 7.000.000 0 7.000.000 

    499 Средства текуће резерве буджета 11.664.000 0 11.664.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност             0602-0001:    

       01 Приходи из буджета: 47.462.000 0 47.462.000 

    0602-0001 112   

Укупно за Програмску активност                                                           

0602-0001: 47.462.000 0 47.462.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 319.462.000 0 319.462.000 

    06 Донација од медјународних организација 31.250.000 0 31.250.000 

    11 Приманја од иностраних задуживанја 250.000.000 0 250.000.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 600.712.000 0 600.712.000 

     
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ФИНАНСИЈЕ: 600.712.000 0 600.712.000 

         

     
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ    

4 02    ФУНКЦИОНИСАНЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0001   

Програмска активност: 

Функционисанје локалне самоуправе 

и градских општина    
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   130  ОПШТЕ УСЛУГЕ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 279.501.000 0 279.501.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 50.048.000 0 50.048.000 

    413 Накнаде у натури 2.520.000 0 2.520.000 

    414 Социјална даванја запосленима  19.104.000 0 19.104.000 

    415 Накнаде трошкова превоза за запослене 8.400.000 0 8.400.000 

    416 Јубиларне награде 2.300.000 0 2.300.000 

    421 Стални трошкови 66.608.000 0 66.608.000 

    422 Трошкови путованја 2.540.000 0 2.540.000 

    423 Услуге по уговору 34.607.000 0 34.607.000 

    424 Специјализоване услуге 6.509.000 0 6.509.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје  8.123.000 0 8.123.000 

    426 Материјал 39.061.000 0 39.061.000 

    4651 Остале текуће дотације по Закону 41.193.000 0 41.193.000 

    482 Остали порези 2.170.000 0 2.170.000 

    485 Накнада штете  3.550.000 0 3.550.000 

    512 Машине и опрема 14.360.000 0 14.360.000 

    515 Нематеријална имовина - лиценце 2.160.000 0 2.160.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0602-0001:    

        01 Приходи из буджета: 582.754.000 0 582.754.000 

    0602-0001 130   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0602-0001: 582.754.000 0 582.754.000 

         

  0602-П1   Пројекат 1: Избори     

   130  ОПШТЕ УСЛУГЕ    

    416 Награде запосленима 4.280.000 0 4.280.000 

    421 Стални трошкови 855.000 0 855.000 

    423 Услуге по уговору 10.469.000 0 10.469.000 

    426 Материјал 840.000 0 840.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:    

    01 Приходи из буджета: 6.680.000 0 6.680.000 

      07 Донације од осталих нивоа власти 9.764.000 0 9.764.000 

    0602-П1 130   Укупно за Пројекат 1: 16.444.000 0 16.444.000 

         

  0602-П2   
Пројекат 2: Уређенје простора 

Градске куће    

   130  ОПШТЕ УСЛУГЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти  9.000.000 0 9.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

    01 Приходи из буджета: 4.000.000 0 4.000.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 5.000.000 0 5.000.000 

    0602-П2 130   Укупно за Пројекат 2: 9.000.000 0 9.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 593.434.000 0 593.434.000 
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    07 Донације од осталих нивоа власти 9.764.000 0 9.764.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 5.000.000 0 5.000.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 608.198.000 0 608.198.000 

          

УКУПНО  ФУНЦИОНИСАНЈЕ ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ: 608.198.000 0 608.198.000 

         

4 03    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

         

  0601   Програм 2: Комунална делатност    

  0601-П1   

Пројекат 1: Изграднја водовода у МЗ 

Ново село по Програму 

самодоприноса    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 4.760.000 0 4.760.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  1:    

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година: 4.760.000 0 4.760.000 

    0601-П1 620   Укупно за Пројекат 1: 4.760.000 0 4.760.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година: 4.760.000 0 4.760.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 4.760.000 0 4.760.000 

         

  0701   ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура    

  0701-П1   

Пројекат 1: Изграднја коловоза и 

стаза у МЗ Александрово по 

Програму самодоприноса    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 

Зграде и грађевински објекти - пројектна 

документација 400.000 0 400.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 18.720.000 0 18.720.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:    

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година: 19.120.000 0 19.120.000 

    0701-П1 620   Укупно за Пројекат 1: 19.120.000 0 19.120.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 7:    

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 19.120.000 0 19.120.000 

    0701     Укупно за ПРОГРАМ 7: 19.120.000 0 19.120.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

         

  1201-П13   
Пројекат 13: Адаптација  објекта у 

МЗ Пешчара    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 900.000 0 900.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 13:    

    01 Приходи из буджета  900.000 0 900.000 

    1201-П13 620   Укупно за Пројекат 13: 900.000 0 900.000 
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  1201-П14   
Пројекат 14: Адаптација зграде Дома 

културе Стари Жедник    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 800.000 0 800.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 14:    

    01 Приходи из буджета  800.000 0 800.000 

    1201-П14 620   Укупно за Пројекат 14: 800.000 0 800.000 

         

  1201-П15   
Пројекат 15: Изграднја Дома културе 

у МЗ Палић    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 20.000.000 0 20.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 15:    

    01 Приходи из буджета  10.000.000 0 10.000.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 10.000.000 0 10.000.000 

    1201-П15 620   Укупно за Пројекат 15: 20.000.000 0 20.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 13:    

    01 Приходи из буджета: 11.700.000 0 11.700.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 10.000.000 0 10.000.000 

    1201     Укупно за ПРОГРАМ 13: 21.700.000 0 21.700.000 

         

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0002   
Програмска активност 0002: Месне 

заједнице    

   160  

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

НЕКВАЛИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 19.935.000 0 19.935.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.587.000 0 3.587.000 

    413 Накнаде у натури 80.000 0 80.000 

    414 Социјална даванја запосленима 1.482.000 0 1.482.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 50.000 0 50.000 

    416 Јубиларне награде 120.000 0 120.000 

    421 Стални трошкови 4.746.000 257.000 5.003.000 

    422 Трошкови путованја 384.000 53.000 437.000 

    423 Услуге по уговору 7.064.000 2.185.000 9.249.000 

    424 Специјализоване услуге 594.000 522.000 1.116.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје  3.154.000 570.000 3.724.000 

    426 Материјал 3.403.000 223.000 3.626.000 

    4631 Трансфери осталим нивоима власти 2.000 0 2.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  2.578.000 0 2.578.000 

    481 Дотације 0 5.000 5.000 

    482 Остали порези 25.000 12.000 37.000 

    485 

накнада штете од стране државних 

органа 40.000 0 40.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 400.000 0 400.000 
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    512 Машине и опрема 1.752.000 300.000 2.052.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност              0602-0002:    

    01 Приходи из буджета: 48.921.000 0 48.921.000 

    07 Донације осталих нивоа власти 475.000 0 475.000 

        08 Донације од невладиних организација 0 4.127.000 4.127.000 

    0602-0002 160   

Укупно за Програмску активност                                                              

0602-0002: 49.396.000 4.127.000 53.523.000 

         

  0602-П3   
Пројекат 3: Адаптација зграде МЗ 

Шуплјак    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 0 2.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета  2.000.000 0 2.000.000 

    0602-П3 620   Укупно за Пројекат 3: 2.000.000 0 2.000.000 

         

  0602-П4   
Пројекат 4: Санација спортске хале у 

МЗ Бајмок    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000 0 1.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

    01 Приходи из буджета  1.000.000 0 1.000.000 

    0602-П4 620   Укупно за Пројекат 4: 1.000.000 0 1.000.000 

         

  0602-П12   
Пројекат 12: Адаптација зграде МЗ 

Макова седмица    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 1.500.000 0 1.500.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 12:    

    01 Приходи из буджета  1.500.000 0 1.500.000 

    0602-П12 620   Укупно за Пројекат 12: 1.500.000 0 1.500.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 53.421.000 0 53.421.000 

    07 Донације осталих нивоа власти 475.000 0 475.000 

    08 Донације од невладиних организација 0 4.127.000 4.127.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 53.896.000 4.127.000 58.023.000 

          УКУПНО МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 99.476.000 4.127.000 103.603.000 

     
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ 

УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ: 707.674.000 4.127.000 711.801.000 

         

     
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ    

4 04    
СТАМБЕНО КРЕДИТНО 

ПРОНАТАЛИТЕТНИ ФОНД ГРАДА     

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0005   

Програмска активност 0005: 

Финансијска подршка локалном 

економском развоју    

   650  
ПОСЛОВИ СТАНОВАНЈА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ - ИСТРАЖИВАНЈЕ И    
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РАЗВОЈ 

    421 Трошкови платног промета  0 50.000 50.000 

    423 Услуге по уговору 0 1.833.000 1.833.000 

    482 Порези и обавезне таксе 0 10.000 10.000 

    621 Кредити физичким лицима  0 12.467.000 12.467.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                    1501-0005:    

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 14.360.000 14.360.000 

    1501-0005 650   

Укупно за Програмску активност                                                             

1501-0005: 0 14.360.000 14.360.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 14.360.000 14.360.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 0 14.360.000 14.360.000 

          

УКУПНО СТАМБЕНО КРЕДИТНО 

ПРОНАТАЛИТЕТНИ ФОНД: 0 14.360.000 14.360.000 

         

4 05    МЕРЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ    

  0901   
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија 

заштита    

  0901-0001   
Програмска активност 0001: 

Социјалне помоћи    

   070  

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИШТВУ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    421 

Стални трошкови - за ратне војне 

инвалиде на основу Одлуке о 

ослобађанју плаћанја комунал. услуга 700.000 0 700.000 

    421 Стални трошкови-мигранти 32.000 0 32.000 

    422 Трошкови путованја-мигранти 371.000 0 371.000 

    422 Трошкови превоза - мигранти 270.000 0 270.000 

    472 

Накнаде за право на бесплатан превоз 

по Правилнику о субвенцијама 

комуналних услуга 55.125.000 0 55.125.000 

    472 

Набавка грађевинског материјала - 

обавезе по уговору из 2015. године 

(трансфер КИМ-а - 2.970.000 динара, 

учешће града 330.000 динара) 3.300.000 0 3.300.000 

    472 Набавка грађевинског материјала  668.000 0 668.000 

    472 

Помоћ за економско оснаживанје 

породица избеглица - обавезе по уговору 

из 2014. године (трансфер КИМ-а 

2.700.000 динара, учешће града 300.000 

динара) 300.000 0 300.000 

    472 

Помоћ за економско оснаживанје 

породица избеглица - обавезе по уговору 

из 2015. године (трансфер КИМ-а 

1.800.000 динара, учешће града 200.000 

динара) 2.000.000 0 2.000.000 

    472 

Помоћ за економско оснаживанје 

породица раселјених лица - обавезе по 

уговору из 2015. године (трансфер КИМ-

а 2.700.000 динара, учешће града 

300.000 динара) 3.000.000 0 3.000.000 
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    472 

Куповина сеоских кућа са окућницом за 

интерно раселјена лица обавеза по 

уговору из 2016.(трансфер КИМ-а - 

4.788.000 динара, учешће града 532.000 

динара) 5.320.000 0 5.320.000 

    472 

Помоћ за економско оснаживанје 

породица избеглица 720.000 0 720.000 

    472 Једнократна помоћ избеглицама-огрев 225.000 0 225.000 

    472 

Једнократна помоћ избеглицама-новчана 

средства 225.000 0 225.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0901-0001:    

    01 Приходи из буджета: 58.845.000 0 58.845.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 5.641.000 0 5.641.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 7.770.000 0 7.770.000 

    0901-0001 070   

Укупно за Програмску активност                                                    

0901-0001: 72.256.000 0 72.256.000 

         

  0901-0003   

Програмска активност 0003: 

Подршка социо-хуманитарним 

организацијама    

   070  

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИШТВУ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    481 

Дотације невладиним организацијама: 

друштвене и хуманитарне организације 6.500.000 0 6.500.000 

    481 Фондација "Др Рехак Ласло" 600.000 0 600.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0901-0003:    

    01 Приходи из буджета: 7.100.000 0 7.100.000 

    0901-0003 070   

Укупно за Програмску активност                                                             

0901-0003: 7.100.000 0 7.100.000 

                  

  0901-П4   

Пројекат 4: Оствариванје, заштита 

и унапређенје лјудских права-родна 

равноправност    

   070  

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИШТВУ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    422 Трошкови путованја 50.000 0 50.000 

    423 Услуге по уговору 150.000 0 150.000 

    424 Специјализоване услуге 150.000 0 150.000 

    426 Материјал 50.000 0 50.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

     01 Приходи из буджета: 400.000 0 400.000 

    0901-П4 070   Укупно за Пројекат 4: 400.000 0 400.000 

                  

  0901-0006   
Програмска активност 0006: Дечија 

заштита    

   070  

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИШТВУ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    424 

Специјализовне услуге - вештачка 

оплоднја 1.000.000 0 1.000.000 
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    472 

Мере социјалне политике - родителјски 

додатак 8.000.000 0 8.000.000 

    472 

Мере социјалне политике - накнаде 

породилјама 22.000.000 0 22.000.000 

    472 Исхрана ученика 17.206.000 0 17.206.000 

    481 

Фондација за помоћ при леченју тешко 

оболеле деце и омладине 750.000 0 750.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0901-0006:    

    01 Приходи из буджета: 48.956.000 0 48.956.000 

    0901-0006 070   

Укупно за Програмску активност                                                            

0901-0006: 48.956.000 0 48.956.000 

         

  0901-П3   
Пројекат 3: Координатор за 

инклузију Рома    

   070  

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИШТВУ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    472 Помоћ за економско оснаживанје Рома 50.000 0 50.000 

    472 

Помоћ за унапређенје услова станованја 

Рома 2.070.000 0 2.070.000 

    472 

Помоћ за превенцију напуштанја 

школованја 170.000 0 170.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

     01 Приходи из буджета: 2.290.000 0 2.290.000 

    0901-П3 070   Укупно за Пројекат 3: 2.290.000 0 2.290.000 

         

  0901-П1   

Пројекат 1: Подршка за самосталан 

живот инвалидним лицима-изграднја 

рампе за инвалиде  у "Колевци"    

   070  

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ УГРОЖЕНОМ 

СТАНОВНИШТВУ, 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    4632 

Трансфери за зграде и грађевинске 

објекте - рампа (511) 300.000 0 300.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:    

      01 Приходи из буджета  300.000 0 300.000 

    0901-П1 070   Укупно за Пројекат 1: 300.000 0 300.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 11:    

    01 Приходи из буджета: 117.891.000 0 117.891.000 

    07 Донације осталих нивоа власти 5.641.000 0 5.641.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 7.770.000 0 7.770.000 

    0901     Укупно за ПРОГРАМ 11: 131.302.000 0 131.302.000 

          

УКУПНО МЕРЕ СОЦИЈАЛНЕ 

ПОЛИТИКЕ: 131.302.000 0 131.302.000 

         

4 06    СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА    

  0901   
ПРОГРАМ 11: Социјална и дечија 

заштита    

  0901-0001   
Програмска активност 0001: 

Социјалне помоћи    



Страна 58 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

   090  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА    

    424 Специјализоване услуге-сахране 5.105.000 0 5.105.000 

     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

    460 

Донације и трансфери - осталим 

нивоима власти 26.442.000 0 26.442.000 

    4631 Трансфер за плате запослених (411) 9.916.000 0 9.916.000 

    4631 

Трансфер за социјални доприноси на 

терет послодавца (412) 2.106.000 0 2.106.000 

    4631 Трансфер за накнаде у натури (413) 222.000 0 222.000 

    4631 

Трансфер за соц.даванја запосленима 

(414) 650.000 0 650.000 

    4631 Трансфер за јубиларне награде (416) 200.000 0 200.000 

    4631 Трансфер за сталне трошкове  (421) 810.000 0 810.000 

    4631 Трансфер за трошкове путованја (422) 40.000  40.000 

    4631 Трансфер за услуге по уговору (423) 1.484.000 0 1.484.000 

    4631 

Трансфер за текуће поправке и 

одржаванје (425) 50.000 0 50.000 

    4631 Трансфер за материјал (426)  514.000 0 514.000 

    4631 

Додатна соц.подршка детету или ученику 

- интерресорна комисија (472) 30.000 0 30.000 

    4631 Набавка огрева (472) 3.600.000 0 3.600.000 

    4631 Једнократне новчане помоћи (472) 5.540.000 0 5.540.000 

    4631 Изузетне материјалне помоћи (472) 600.000 0 600.000 

    4631 Интервентне новчане помоћи (472) 475.000 0 475.000 

    4632 Машине и опрема (512) 100.000 0 100.000 

    4632 Нематеријална имовина (515) 105.000 0 105.000 

     
Извори финансиранја програмске 

активности            0901-0001:    

        01 Приходи из буджета: 31.547.000 0 31.547.000 

    0901-0001 090   

Укупно Програмске активности                                                           

0901-0001: 31.547.000 0 31.547.000 

         

  0901-0002   

Програмска активност 0002: 

Прихватилишта, прихватне 

станице и друге врсте смештаја    

   090  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА    

     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД    

    4631 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) - сигурна кућа, прихватна станица 300.000 0 300.000 

     "КОЛЕВКА"    

    4631 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) -прихватилиште за децу 1.850.000 0 1.850.000 

     
Извори финансиранја програмске 

активности             0901-0002:    

        01 Приходи из буджета: 2.150.000 0 2.150.000 

    0901-0002 090   

Укупно Програмске активности                                                                        

0901-0002: 2.150.000 0 2.150.000 

         

  0901-0003 090  

Програмска активност 0003: 

Обезбеђиванје недостајућих услуга 

неге у кући и помоћ у кући    

    481 Дотације невладиним организацијама 4.300.000 0 4.300.000 

     
Извори финансиранја програмске 

активности              0901-0003:    
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    01 Приходи из буджета: 4.300.000 0 4.300.000 

    0901-0003 090   

Укупно Програмске активности                                                               

0901-0003: 4.300.000 0 4.300.000 

  0901-0004   

Програмска активност 0004: 

Саветодавна терапијска и социјално-

едукативне услуге    

   090  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА    

     "КОЛЕВКА" 14.316.000 0 14.316.000 

    4631 Трансфер за плате запослених (411) 3.456.000 0 3.456.000 

    4631 

Трансфер за социјални доприноси на 

терет послодавца (412) 624.000 0 624.000 

    4631 Трансфер за накнаду у натури (413) 151.000 0 151.000 

    4631 Трансфер за сталне трошкове  (421) 297.000 0 297.000 

    4631 Трансфер за трошкове путованја (422) 1.104.000 0 1.104.000 

    4631 Трансфер за услуге по уговору (423) 300.000 0 300.000 

    4631 

Трансфер за текуће поправке и 

одржаванје (425) 500.000 0 500.000 

    4631 Трансфер за материјал (426)  1.680.000 0 1.680.000 

    4632 Зграде и грађевински објекти (511) 392.000 0 392.000 

    4631 

Дневни боравак за децу са посебним 

потребама (481) 5.812.000 0 5.812.000 

     ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 6.550.000 0 6.550.000 

     
Дневни центар за децу и омладину са 

поремећајем у друштвеном понашанју 2.300.000 0 2.300.000 

    4631 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) 2.300.000 0 2.300.000 

     
Услуге персоналног асистента/личног 

пратиоца 4.000.000 0 4.000.000 

    4631 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) 4.000.000 0 4.000.000 

     Нематеријлана имовина-лиценце 250.000 0 250.000 

    4632 Капитални трансфер - лиценце (515) 250.000 0 250.000 

     
ФОНДАЦИЈА ЗА МЕНТАЛНУ 

ХИГИЈЕНУ "ЕXПЕЦТО" 4.000.000 0 4.000.000 

    481 Фондација "Еxпецто" 4.000.000 0 4.000.000 

     ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР 38.000.000 0 38.000.000 

    4631 

Трансфер - Служба за помоћ и негу у 

кући 38.000.000 0 38.000.000 

     
Извори финансиранја програмске 

активности             0901-0004:    

        01 Приходи из буджета: 62.866.000 0 62.866.000 

    0901-0004 090   

Укупно Програмске активности                                                                      

0901-0004: 62.866.000 0 62.866.000 

         

  0901-0005   
Програмска активност 0005: 

Активности Црвеног крста    

    481 

Дотације Црвеном крсту - Народна 

кухинја 26.700.000 0 26.700.000 

     
Извори финансиранја програмске 

активности              0901-0005:    

    01 Приходи из буджета: 26.700.000 0 26.700.000 

    0901-0005 090   

Укупно Програмске активности                                                               

0901-0005: 26.700.000 0 26.700.000 
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  0901-П2 090  
Пројекат 2: Помоћ у натури за 

социјално угрожено становништво    

    472 

Пакети хигијене за социјално угрожена 

лица  210.000 0 210.000 

    472 

Пакети хране за социјално угрожена 

лица  3.077.000 0 3.077.000 

     Извори финансиранја Пројекта 2:          

        01 Приходи из буджета: 3.287.000 0 3.287.000 

    0901-П2 090   Укупно Пројекат 2:                       3.287.000 0 3.287.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 11:    

    01 Приходи из буджета: 130.850.000 0 130.850.000 

    0901     Укупно за ПРОГРАМ 11: 130.850.000 0 130.850.000 

          УКУПНО СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА: 130.850.000 0 130.850.000 

         

4 07    ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА    

  1801   
ПРОГРАМ 12: Примарна здравствена 

заштита    

  1801-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје установа примарне 

здравствене заштите    

   760  
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4641 Трансфер за услуге по уговору (423) 600.000 0 600.000 

    4641 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) 15.237.000 0 15.237.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност               1801-0001:    

    01 Приходи из буджета: 15.837.000 0 15.837.000 

    1801-0001 760   

Укупно за Програмску активност                                                             

1801-0001: 15.837.000 0 15.837.000 

         

  1801-П1   

Пројекат 1: Обнавлјанје опреме за 

пружанје услуге примарне 

здравствене заштите - ДОМ 

ЗДРАВЛЈА    

   760  
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4642 Трансфер за машине и опрему (512) 4.000.000 0 4.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:    

    01 Приходи из буджета: 4.000.000 0 4.000.000 

    1801-П1 760   Укупно за Пројекат 1: 4.000.000 0 4.000.000 

         

  1801-П3   

Пројекат 3: Замена и поправка 

прозора у амбулантама - ДОМ 

ЗДРАВЛЈА    

   760  
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4641 

Трансфер за текуће поправке и 

одржаванје (425)-учешће у пројектима 2.500.000 0 2.500.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета: 2.500.000 0 2.500.000 

    1801-П3 760   Укупно за Пројекат 3: 2.500.000 0 2.500.000 

         



24. новембар 2016.                                   Службени лист Града Суботице                                            Број 53 – Страна 61 

  1801-П7   

Пројекат 7: Замена електричне 

инсталације у огранку 10 на Палићу - 

АПОТЕКА    

   760  
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4641 

Трансфер за текуће поправке и 

одржаванје (425) 242.000 0 242.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 7:    

     01 Приходи из буджета: 242.000 0 242.000 

    1801-П7 760   Укупно за Пројекат 7: 242.000 0 242.000 

         

  1801-П8   

Пројекат 8: Управлјанје 

фармацеутским отпадом 

прикуплјених од грађана    

   760  
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4641 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) 300.000 0 300.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 8:    

     01 Приходи из буджета: 300.000 0 300.000 

    1801-П8 760   Укупно за Пројекат 8: 300.000 0 300.000 

  1801-П2   

Пројекат 2: Општа болница - 

Суфинансиранје адаптације 

простора за вантелесну оплоднју    

   760  
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 18.000.000 0 18.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

    01 Приходи из буджета: 18.000.000 0 18.000.000 

    1801-П2 760   Укупно за Пројекат 2: 18.000.000 0 18.000.000 

  1801-П6   

Пројекат 6: Општа болница - 

Суфинансиранје адаптације оделјенја 

за рехабилитацију    

   760  
ЗДРАВСТВО НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 800.000 0 800.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 6:    

    01 Приходи из буджета: 800.000 0 800.000 

    1801-П6 760   Укупно за Пројекат 6: 800.000 0 800.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 12:    

    01 Приходи из буджета: 41.679.000 0 41.679.000 

    1801     Укупно за ПРОГРАМ 12: 41.679.000 0 41.679.000 

          УКУПНО ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА: 41.679.000 0 41.679.000 

         

4 08    ФИЗИЧКА КУЛТУРА    

  1301   
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и 

омладине    

  1301-0001   

Програмска активност 0001: 

Подршка локалним спортским 

организацијама, удруженјима и 

савезима    

   810  УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА    

    422 Трошкови путованја 3.000.000 0 3.000.000 
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    472 

Фондација за развој спорта - спортске 

стипендије  2.580.000 0 2.580.000 

    481 

Дотације за програмске активности 

спортских удруженја 71.109.000 0 71.109.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1301-0001:     

    01 Приходи из буджета: 76.689.000 0 76.689.000 

    1301-0001 810   

Укупно за Програмску активност                                                             

1301-0001: 76.689.000 0 76.689.000 

         

    01 Приходи из буджета: 76.689.000 0 76.689.000 

    1301     УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14: 76.689.000 0 76.689.000 

          УКУПНО ФИЗИЧКА КУЛТУРА: 76.689.000 0 76.689.000 

         

4 09    КУЛТУРА    

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе-Градски музеј    

   820  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГРАДСКИ МУЗЕЈ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 18.015.000 60.000 18.075.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.099.000 40.000 3.139.000 

    413 Накнаде у натури 379.000 1.000 380.000 

    414 Социјална даванја запосленима 660.000 0 660.000 

    415 Накнаде за запослене 120.000 0 120.000 

    416 Јубиларне награде 480.000 0 480.000 

    421 Стални трошкови 6.279.000 243.000 6.522.000 

    422 Трошкови путованја 131.000 20.000 151.000 

    423 Услуге по уговору 1.919.000 183.000 2.102.000 

    424 Специјализоване услуге  1.169.000 1.410.000 2.579.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 495.000 115.000 610.000 

    426 Материјал 323.000 355.000 678.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  1.968.000 0 1.968.000 

    512 Машине и опрема 133.000 195.000 328.000 

    515 Куповина музејских експоната 247.000 0 247.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност               1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 35.417.000 0 35.417.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 2.622.000 2.622.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 0 0 0 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                                     

1201-0001: 35.417.000 2.622.000 38.039.000 

         

  1201-П21   

Пројекат 21: Стална поставка Градског 

музеја Суботица (археологија) - 

Градски музеј    

   820  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГРАДСКИ МУЗЕЈ    

    424 Специјализоване услуге  358.000 0 358.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 407.000 0 407.000 
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    512 Машине и опрема 235.000 0 235.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 21:    

     07 Донације од осталих нивоа власти 1.000.000 0 1.000.000 

    1201-П21 820   Укупно за Пројекат 21: 1.000.000 0 1.000.000 

          Укупно Градски музеј: 36.417.000 2.622.000 39.039.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 25.535.000 180.000 25.715.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 4.575.000 36.000 4.611.000 

    413 Накнаде у натури 913.000 0 913.000 

    414 Социјална даванја запосленима 1.685.000 60.000 1.745.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 138.000 0 138.000 

    416 Јубиларне награде 1.184.000 0 1.184.000 

    421 Стални трошкови 5.957.000 383.000 6.340.000 

    422 Трошкови путованја 87.000 319.000 406.000 

    423 Услуге по уговору 1.046.000 614.000 1.660.000 

    424 Специјализоване услуге  350.000 995.000 1.345.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 162.000 130.000 292.000 

    426 Материјал 524.000 570.000 1.094.000 

    431 Амортизација некретнина и опреме 0 5.000 5.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  2.878.000 31.000 2.909.000 

    482 Остали порези 450.000 42.000 492.000 

    512 Машине и опрема 243.000 80.000 323.000 

    515 Куповина кнјига 1.221.000 100.000 1.321.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност               1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 46.887.000 0 46.887.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 3.116.000 3.116.000 

    06 Донације од међународних организација  429.000 429.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 61.000 0 61.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                

1201-0001: 46.948.000 3.545.000 50.493.000 

         

  1201-П17   
Пројекат 17: Живот идеја Радомира 

Констатиновића - Градска библиотека    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА    

    424 Специјализоване услуге  800.000 0 800.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 17:    

    01 Приходи из буджета: 300.000 0 300.000 

     07 Донације од осталих нивоа власти 500.000 0 500.000 

    1201-П17 820   Укупно за Пројекат 17: 800.000 0 800.000 
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  1201-П18   

Пројекат 18: Сведочанство 

тамбурашке писмености с почетка 

20.века-дигитализација-Градска 

библиотека    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -ГРАДСКА 

БИБЛИОТЕКА    

    423 Услуге по уговору 165.000 0 165.000 

    424 Специјализоване услуге  10.000 0 10.000 

    426 Материјал 35.000 0 35.000 

    512 Машине и опрема 395.000 0 395.000 

    515 Куповина кнјига 400.000 0 400.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 18:    

     07 Донације од осталих нивоа власти 1.005.000 0 1.005.000 

    1201-П18 820   Укупно за Пројекат 18: 1.005.000 0 1.005.000 

          Укупно Градска библиотека: 48.753.000 3.545.000 52.298.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ИСТОРИЈСКИ 

АРХИВ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 12.000.000 820.000 12.820.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.150.000 147.000 2.297.000 

    413 Накнаде у натури 477.000 215.000 692.000 

    414 Социјална даванја запосленима 618.000 19.000 637.000 

    416 Јубиларне награде 350.000 0 350.000 

    421 Стални трошкови 5.891.000 349.000 6.240.000 

    422 Трошкови путованја 5.000 96.000 101.000 

    423 Услуге по уговору 528.000 357.000 885.000 

    424 Специјализоване услуге  138.000 372.000 510.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 38.000 150.000 188.000 

    426 Материјал 441.000 464.000 905.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  1.500.000 53.000 1.553.000 

    482 Остали порези 0 38.000 38.000 

    512 Машине и опрема 0 1.000.000 1.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 24.086.000 0 24.086.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 4.080.000 4.080.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 50.000 0 50.000 

    1201-0001 820   

Укупно Програмску активност                                                            

1201-0001: 24.136.000 4.080.000 28.216.000 

          Укупно Историјски архив: 24.136.000 4.080.000 28.216.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    



24. новембар 2016.                                   Службени лист Града Суботице                                            Број 53 – Страна 65 

   820  

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЕЂУОПШТИНСКИ 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 15.906.000 2.849.000 18.755.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 2.847.000 578.000 3.425.000 

    413 Накнаде у натури 49.000 141.000 190.000 

    414 Социјална даванја запосленима 624.000 2.388.000 3.012.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 0 960.000 960.000 

    416 Јубиларне награде 822.000 0 822.000 

    421 Стални трошкови 2.923.000 769.000 3.692.000 

    422 Трошкови путованја 0 678.000 678.000 

    423 Услуге по уговору 310.000 3.933.000 4.243.000 

    424 Специјализоване услуге  0 9.409.000 9.409.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 0 260.000 260.000 

    426 Материјал 382.000 791.000 1.173.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  2.064.000 113.000 2.177.000 

    481 Дотације   0 105.000 105.000 

    482 Остали порези 0 126.000 126.000 

    512 Машине и опрема 825.000 1.008.000 1.833.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 26.752.000 0 26.752.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 24.108.000 24.108.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                                              

1201-0001: 26.752.000 24.108.000 50.860.000 

         

  1201-П19   
Пројекат 19: Рестаураторски радови у 

РКЦ Чока - МЗЗСК    

   820  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -МЗЗСК    

    421 Стални трошкови 3.000 0 3.000 

    422 Трошкови путованја 698.000 0 698.000 

    424 Специјализоване услуге  1.897.000 0 1.897.000 

    426 Материјал 402.000 0 402.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 19:    

     07 Донације од осталих нивоа власти 3.000.000 0 3.000.000 

    1201-П19 820   Укупно за Пројекат 19: 3.000.000 0 3.000.000 

         

  1201-П22   

Пројекат 22:Суботица и НАНСИ: 

Сецесија на два различита дела 

континента - МЗЗСК    

   820  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - МЗЗСК    

    422 Трошкови путованја 83.000 0 83.000 

    424 Специјализоване услуге  67.000 0 67.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 22:    

     07 Донације од осталих нивоа власти 150.000 0 150.000 

    1201-П22 820   Укупно за Пројекат 22: 150.000 0 150.000 

          Укупно МЗЗСК: 29.902.000 24.108.000 54.010.000 
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  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ПОЗОРИШТЕ 

"КОСТОЛАНЈИ ДЕЖЕ"    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 9.806.000 0 9.806.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.756.000 0 1.756.000 

    413 Накнаде у натури 264.000 0 264.000 

    414 Социјална даванја запосленима 84.000 0 84.000 

    416 Јубиларне награде 266.000 0 266.000 

    421 Стални трошкови 1.976.000 224.000 2.200.000 

    422 Трошкови путованја 415.000 2.550.000 2.965.000 

    423 Услуге по уговору 842.000 470.000 1.312.000 

    424 Специјализоване услуге  4.792.000 8.819.000 13.611.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 96.000 47.000 143.000 

    426 Материјал 101.000 665.000 766.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  1.118.000 0 1.118.000 

    512 Машине и опрема 480.000 690.000 1.170.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 20.246.000 0 20.246.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 3.685.000 3.685.000 

    06 Донације од међународних организација 0 9.780.000 9.780.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 1.750.000 0 1.750.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                                 

1201-0001: 21.996.000 13.465.000 35.461.000 

         

  1201-П23   
Пројекат 23: Реновиранје кабловског 

поткровлја    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -Позориште 

Костоланји Деже    

    425 Текуће поправке и одржаванје 0 1.988.000 1.988.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 23:    

    06 Донације од међународних организација 0 1.988.000 1.988.000 

    1201-П23 820   Укупно за Пројекат 23:   1.988.000 1.988.000 

          Укупно Позориште Костоланји Деже: 21.996.000 15.453.000 37.449.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -  ДЕЧИЈЕ 

ПОЗОРИШТЕ     

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 21.374.000 1.658.000 23.032.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 3.871.000 304.000 4.175.000 

    413 Накнаде у натури 805.000 78.000 883.000 

    414 Социјална даванја запосленима 2.242.000 307.000 2.549.000 

    416 Јубиларне награде 903.000 0 903.000 
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    421 Стални трошкови 1.458.000 748.000 2.206.000 

    422 Трошкови путованја 148.000 924.000 1.072.000 

    423 Услуге по уговору 472.000 791.000 1.263.000 

    424 Специјализоване услуге  2.091.000 1.448.000 3.539.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 53.000 0 53.000 

    426 Материјал 1.262.000 438.000 1.700.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  2.410.000 51.000 2.461.000 

    482 Остали порези 0 224.000 224.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 36.990.000 0 36.990.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 6.971.000 6.971.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 99.000 0 99.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                        

1201-0001: 37.089.000 6.971.000 44.060.000 

          Укупно за Дечије позориште: 37.089.000 6.971.000 44.060.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ -  САВРЕМЕНА 

ГАЛЕРИЈА    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.943.000 0 4.943.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 884.000 0 884.000 

    413 Накнаде у натури 408.000 30.000 438.000 

    414 Социјална даванја запосленима 355.000 30.000 385.000 

    421 Стални трошкови 3.356.000 10.000 3.366.000 

    422 Трошкови путованја 48.000 30.000 78.000 

    423 Услуге по уговору 76.000 20.000 96.000 

    424 Специјализоване услуге  1.498.000 50.000 1.548.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 466.000 30.000 496.000 

    426 Материјал 354.000 20.000 374.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  705.000 0 705.000 

    482 Остали порези 27.000 0 27.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 12.220.000 0 12.220.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 220.000 220.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 900.000 0 900.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                           

1201-0001: 13.120.000 220.000 13.340.000 

          Укупно Ликовни сусрет: 13.120.000 220.000 13.340.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ЗОО ВРТ ПАЛИЋ    
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    411 Плате, додаци и накнаде запослених 10.190.000 8.661.000 18.851.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.789.000 1.574.000 3.363.000 

    414 Социјална даванја запосленима 106.000 111.000 217.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 0 440.000 440.000 

    416 Јубиларне награде 72.000 18.000 90.000 

    421 Стални трошкови 6.464.000 1.800.000 8.264.000 

    422 Трошкови путованја 1.500.000 1.790.000 3.290.000 

    423 Услуге по уговору 256.000 6.252.000 6.508.000 

    424 Специјализоване услуге  0 2.350.000 2.350.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 7.273.000 1.700.000 8.973.000 

    426 Материјал 8.575.000 12.440.000 21.015.000 

    462 Дотације међународним организацијама 0 300.000 300.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  810.000 1.640.000 2.450.000 

    482 Остали порези 0 300.000 300.000 

    512 Машине и опрема 0 422.000 422.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 37.035.000 0 37.035.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 39.798.000 39.798.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                                   

1201-0001: 37.035.000 39.798.000 76.833.000 

         

  1201-П11   
Пројекат 11: Тропска јужна Америка - 

Зоо врт Палић    

   820  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ЗОО ВРТ    

    511 Зграде и грађевински објекти 6.400.000 0 6.400.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 11:    

    01 Приходи из буджета: 6.400.000 0 6.400.000 

    1201-П11 820   Укупно за Пројекат 11: 6.400.000 0 6.400.000 

         

  1201-П12   
Пројекат 12: Предатори Америке - Зоо 

врт Палић    

   820  УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ЗОО ВРТ    

    511 Зграде и грађевински објекти 4.800.000 0 4.800.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 12:    

    01 Приходи из буджета: 4.800.000 0 4.800.000 

    1201-П12 820   Укупно за Пројекат 12: 4.800.000   4.800.000 

          Укупно за ЗОО врт: 48.235.000 39.798.000 88.033.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - АРТ БИОСКОП 

"АЛЕКСАНДАР ЛИФКА"    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 2.103.000 0 2.103.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 379.000 0 379.000 

    413 Накнаде у натури 53.000 0 53.000 
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    414 Социјална даванја запосленима 59.000 87.000 146.000 

    416 Јубиларне награде 138.000 0 138.000 

    421 Стални трошкови 755.000 105.000 860.000 

    422 Трошкови путованја 0 300.000 300.000 

    423 Услуге по уговору 631.000 977.000 1.608.000 

    424 Специјализоване услуге  0 63.000 63.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 0 232.000 232.000 

    426 Материјал 363.000 1.939.000 2.302.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  221.000 0 221.000 

    512 Машине и опрема 500.000 40.000 540.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 5.202.000 0 5.202.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 3.743.000 3.743.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                           

1201-0001: 5.202.000 3.743.000 8.945.000 

          Укупно за Арт биоскоп: 5.202.000 3.743.000 8.945.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ГАЛЕРИЈА "Др. 

ВИНКО ПЕРЧИЋ"    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.458.000 0 1.458.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 258.000 0 258.000 

    413 Накнаде у натури 50.000 0 50.000 

    414 Социјална даванја запосленима 280.000 0 280.000 

    421 Стални трошкови 681.000 0 681.000 

    422 Трошкови путованја 40.000 0 40.000 

    423 Услуге по уговору 491.000 0 491.000 

    424 Специјализоване услуге  261.000 0 261.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 261.000 0 261.000 

    426 Материјал 91.000 0 91.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  175.000 0 175.000 

    512 Машине и опрема 107.000 0 107.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 4.149.000 0 4.149.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 4.000 0 4.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                                                               

1201-0001: 4.153.000 0 4.153.000 

          

Укупно за Галерија "Др. Винко 

Перчић": 4.153.000 0 4.153.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    
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   820  
УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - НАРОДНО 

ПОЗОРИШТЕ    

    4631 Трансфер за плате запослених (411) 29.644.000 0 29.644.000 

    4631 

Трансфер за социјалне доприносе на 

терет послодавца (412) 5.349.000 0 5.349.000 

    4631 Трансфер за накнаде у натури (413) 874.000 0 874.000 

    4631 

Трансфер за соц.даванја запосленима 

(414) 600.000 0 600.000 

    4631 

Трансфер за накнаде трошкова за 

запослене (415) 450.000 0 450.000 

    4631 Трансфер за јубиларне награде  (416) 1.045.000 0 1.045.000 

    4631 Трансфер за сталне трошкове  (421) 7.400.000 0 7.400.000 

    4631 Трансфер за трошкове путованја (422) 3.000 0 3.000 

    4631 Трансфер за услуге по уговору (423) 943.000 0 943.000 

    4631 Трансфер за продукције (424) 2.776.000 0 2.776.000 

    4631 Трансфер за материјал (426) 1.117.000 0 1.117.000 

    4631 Трансфер за дотације (465) 3.500.000 0 3.500.000 

    4632 Машине и опрема (512) 200.000 0 200.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

        01 Приходи из буджета: 53.901.000 0 53.901.000 

    1201-0001 820   

Укупно за Програмску активност                         

1201-0001: 53.901.000 0 53.901.000 

          Укупно за Народно позориште: 53.901.000 0 53.901.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0002   

Програмска активност 0002: 

Подстицаји културном и 

уметничком стваралаштву    

   820  

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ - ФИНАНСИРАНЈЕ И 

СУФИНАНСИРАНЈЕ Пројеката У 

КУЛТУРИ    

     Фестивали    

    481 

Дотације за делатности и Програме у 

култури 52.000.000 0 52.000.000 

    481 Дотације за издавачку делатност 3.000.000 0 3.000.000 

    481 

Дотације - доприноси слободним 

уметницима 800.000 0 800.000 

    481 

Дотације за Програме Фондације 

"Данило Киш" 6.600.000 0 6.600.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:     

    01 Приходи из буджета: 61.988.000 0 61.988.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 412.000 0 412.000 

    1201-0002 820   

Укупно за Програмску активност                                                            

1201-0002: 62.400.000 0 62.400.000 

          

Укупно Финансиранје и 

суфинансиранје Пројеката у култури: 62.400.000 0 62.400.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 13:    

    01 Приходи из буджета: 376.373.000 0 376.373.000 

    04 Сопствени приходи: 0 88.343.000 88.343.000 

    06 Донације од међународних организација 0 12.197.000 12.197.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 8.515.000 0 8.515.000 
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    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 416.000 0 416.000 

    1201     Укупно за ПРОГРАМ 13: 385.304.000 100.540.000 485.844.000 

          УКУПНО КУЛТУРА: 385.304.000 100.540.000 485.844.000 

         

4 10    ЕМИТОВАНЈЕ    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0006   
Програмска активност 0006: 

Информисанје    

   830  
УСЛУГЕ ЕМИТОВАНЈА И 

ИЗДАВАШТВА    

    481 Дотације  24.800.000 0 24.800.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0602-0006:    

    01 Приходи из буджета: 24.800.000 0 24.800.000 

    0602-0006 830   

Укупно за Програмску активност                                                 

0602-0006: 24.800.000 0 24.800.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 24.800.000 0 24.800.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 24.800.000 0 24.800.000 

          УКУПНО ЕМИТОВАНЈЕ: 24.800.000 0 24.800.000 

         

4 11    ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   840  
ВЕРСКЕ  И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ    

    481 

Дотације верским заједницама по 

конкурсу 2.800.000 0 2.800.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1201-0001:    

    01 Приходи из буджета: 2.800.000 0 2.800.000 

    1201-0001 840   

Укупно за Програмску активност                                                           

1201-0001: 2.800.000 0 2.800.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 13:    

    01 Приходи из буджета: 2.800.000 0 2.800.000 

    1201     Укупно за ПРОГРАМ 13: 2.800.000 0 2.800.000 

          УКУПНО ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: 2.800.000 0 2.800.000 

         

4 12    
ДОТАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИМ 

САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАНЈИНА     

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0008   
Програмска активност 0008: 

Програми националних манјина    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    481 Дотације националним саветима 2.800.000 0 2.800.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0602-0008:    

    01 Приходи из буджета: 2.800.000 0 2.800.000 
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    0602-0008 850   

Укупно за Програмску активност                                             

0602-0008: 2.800.000 0 2.800.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 2.800.000 0 2.800.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 2.800.000 0 2.800.000 

          

УКУПНО ДОТАЦИЈЕ НАЦИОНАЛНИМ 

САВЕТИМА НАЦИОНАЛНИХ МАНЈИНА: 2.800.000 0 2.800.000 

         

4 13    ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

  2001   ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитанје    

  2001-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје предшколских 

установа    

   911  ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

     ПУ Наша радост 506.063.000 85.983.000 592.046.000 

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 237.424.000 65.576.000 303.000.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 43.221.000 12.279.000 55.500.000 

    413 Накнаде у натури 4.218.000 650.000 4.868.000 

    414 Социјална даванја запосленима 21.041.000 1.200.000 22.241.000 

    415 Накнада за превоз на посао и са посла 11.696.000 150.000 11.846.000 

    416 Јубиларне награде 3.000.000 0 3.000.000 

    421 Стални трошкови 46.897.000 330.000 47.227.000 

    422 Трошкови путованја 1.521.000 167.000 1.688.000 

    423 Услуге по уговору 23.767.000 346.000 24.113.000 

    424 Специјализоване услуге  4.000.000 0 4.000.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 11.459.000 408.000 11.867.000 

    426 Материјал 80.677.000 300.000 80.977.000 

     

Донације и трансф.-осталим нивоима 

власти (трансф.забавишним 

оделјенј.при школама) 10.068.000 0 10.068.000 

    4631 Трансфер за плате запослених (411) 7.352.000 0 7.352.000 

    4631 

Трансфер за социјал.доприносе на терет 

посл. (412) 1.368.000 0 1.368.000 

    4631 Трансфер за накнаде у натури (413) 38.000 0 38.000 

    4631 

Трансфер за накнаде трошк.превоза на 

посао и са посла  (415) 90.000 0 90.000 

    4631 Трансфер за јубиларне награде (416) 116.000 0 116.000 

    4631 Трансфер за сталне трошкове  (421) 269.000 0 269.000 

    4631 Трансфер за трошкове путованја (422) 193.000 0 193.000 

    4631 Трансфер за услуге по уговору (423) 60.000 0 60.000 

    4631 Трансфер за санитарне прегледе (424) 12.000 0 12.000 

    4631 

Трансфер за текуће поправке и 

одржаванје (425) 33.000 0 33.000 

    4631 Трансфер за материјал (426) 537.000 0 537.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  14.800.000 3.700.000 18.500.000 

    4631 

Накнаде по основу решенја 

интерресорне ком. (472) 110.000 0 110.000 

    482 Остали порези 1.000 877.000 878.000 
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    511 Зграде и објекти 145.000 0 145.000 

    512 Машине и опрема 2.086.000 0 2.086.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност            2001-0001:    

    01 Приходи из буджета: 459.009.000 0 459.009.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 85.375.000 85.375.000 

    06 Донације од међународних организација 0 308.000 308.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 57.122.000 300.000 57.422.000 

    2001-0001 911   

Укупно за Програмску активност                                                                 

2001-0001: 516.131.000 85.983.000 602.114.000 

         

  2001-П1   Пројекат 1: Опрема за вешерај    

   911  ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

    512 Машине и опрема 3.450.000 0 3.450.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:    

      01 Приходи из буджета: 3.450.000 0 3.450.000 

    2001-П1 911   Укупно за Пројекат 1: 3.450.000 0 3.450.000 

         

  2001-П2   
Пројекат 2: Учешће у пројектима-

пројектно финансиранје    

   911  ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

    511 Зграде и објекти 810.000 0 810.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

      01 Приходи из буджета: 810.000 0 810.000 

    2001-П2 911   Укупно за Пројекат 2: 810.000 0 810.000 

         

  2001-П3   Пројекат 3: Опрема за домаћинство    

   911  ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

    512 Машине и опрема 3.000.000 0 3.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

      01 Приходи из буджета: 3.000.000 0 3.000.000 

    2001-П3 911   Укупно за Пројекат 3: 3.000.000 0 3.000.000 

         

  2001-П4   Пројекат 4: Комби за превоз хране    

   911  ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

    512 Машине и опрема 3.025.000 0 3.025.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

      01 Приходи из буджета: 3.025.000 0 3.025.000 

    2001-П4 911   Укупно за Пројекат 4: 3.025.000 0 3.025.000 

         

  2001-П5   Пројекат 5: Намештај    

   911  ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

    512 Машине и опрема 2.000.000 0 2.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 5:    

      01 Приходи из буджета: 2.000.000 0 2.000.000 

    2001-П5 911   Укупно за Пројекат 5: 2.000.000 0 2.000.000 
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  2001-П6   

Пројекат 6: Радови на поболјшанју 

енергетске ефикасности-вртић 

Цицибан    

   911  ПРЕДШКОЛСКО  ОБРАЗОВАНЈЕ     

    511 Зграде и објекти 2.300.000 100.000 2.400.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 6:    

    01 Приходи из буджета: 2.300.000 0 2.300.000 

        04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 100.000 100.000 

    2001-П6 911   Укупно за Пројекат 6: 2.300.000 100.000 2.400.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 08:    

    01 Приходи из буджета: 473.594.000 0 473.594.000 

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 85.475.000 85.475.000 

    06 Донације од међународних организација 0 308.000 308.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 57.122.000 300.000 57.422.000 

    2001     Укупно за ПРОГРАМ 08: 530.716.000 86.083.000 616.799.000 

          

УКУПНО ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАНЈЕ: 530.716.000 86.083.000 616.799.000 

         

4 14    ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

  2002   ПРОГРАМ 9:  Основно образованје    

  2002-0001   
Програмска активност 0001: 

Функционисанје основних школа    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    460 

Донације и трансфери - осталим 

нивоима власти 295.312.000 0 295.312.000 

    4631 Трансфер за плате запослених (411) 10.250.000 0 10.250.000 

    4631 

Трансфер за социјалне доприносе на 

терет послодавца (412) 1.872.000 0 1.872.000 

    4631 Трансфер за накнаде у натури (413) 14.733.000 0 14.733.000 

    4631 

Трансфер за соц.даванја запосленима 

(414) 1.218.000 0 1.218.000 

    4631 

Трансфер за накнаде трошк.превоза на 

посао и са посла  (415) 25.829.000 0 25.829.000 

    4631 Трансфер за јубиларне награде  (416) 12.449.000 0 12.449.000 

    4631 Трансфер за сталне трошкове  (421) 114.153.000 0 114.153.000 

    4631 Трансфер за трошкове путованја (422) 49.122.000 0 49.122.000 

    4631 Трансфер за услуге по уговору (423) 8.932.000 0 8.932.000 

    4631 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) 3.085.000 0 3.085.000 

    4631 

Трансфер за текуће поправке и 

одржаванје (425) 26.862.000 0 26.862.000 

    4631 Трансфер за материјал (426) 20.274.000 0 20.274.000 

    4631 Трансфер за порезе и таксе (482) 129.000 0 129.000 

    4631 Трансфер за новчане казне (483) 133.000 0 133.000 

    4631 

Трансфер за зграде и грађевински 

објекти (511) 65.000 0 65.000 

    4632 Трансфер за машине и опрему (512) 6.206.000 0 6.206.000 

    424 Санитарни преглед 301.000 0 301.000 

    472 

Накнаде по основу решенја 

интерресорне комисије 200.000 0 200.000 
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Извори финансиранја за Програмску 

активност 2002-0001:    

        01 Приходи из буджета: 295.813.000 0 295.813.000 

    2002-0001 912   

Укупно за Програмску активност                                                            

2002-0001: 295.813.000 0 295.813.000 

         

  2002-П1   
Пројекат 1: Бунар за воду у школи 

"Матија Губец" Таванкут    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 800.000 0 800.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:    

        01 Приходи из буджета: 800.000 0 800.000 

    2002-П1 912   Укупно за Пројекат 1: 800.000 0 800.000 

         

  2002-П2   

Пројекат 2: Поставлјанје 

громобранске мреже ОШ "Владимир 

Назор" Ђурђин    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    4631 

Трансфери за текуће поправке и 

одржаванје зграде (425) 400.000 0 400.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

        01 Приходи из буджета: 400.000 0 400.000 

    2002-П2 912   Укупно за Пројекат 2: 400.000 0 400.000 

         

  2002-П3   

Пројекат 3: Замена конструкције и 

црепа на крову фискултурне сале ОШ 

"Иван Милутиновић"    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 1.500.000 0 1.500.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

        01 Приходи из буджета: 1.500.000 0 1.500.000 

    2002-П3 912   Укупно за Пројекат 3: 1.500.000 0 1.500.000 

         

  2002-П4   
Пројекат 4: Ограда у школи у 

Вишнјевцу ОШ "Хунјади Јанош"    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 442.000 0 442.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

        01 Приходи из буджета: 442.000 0 442.000 

    2002-П4 912   Укупно за Пројекат 4: 442.000 0 442.000 

  2002-П5   

Пројекат 5: Заштитна ограда 

дворишта школе ОШ "Жарко 

Зренјанин"    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 250.000 0 250.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 5:    

        01 Приходи из буджета: 250.000 0 250.000 

    2002-П5 912   Укупно за Пројекат 5: 250.000 0 250.000 

         

  2002-П6   

Пројекат 6: Надограднја постојећег 

система видео надзора у ОШ Иван 

Милутиновић    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    
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    512 Машине и опрема 324.000 0 324.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 6:    

    01 Приходи из буджета: 126.000 0 126.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 198.000 0 198.000 

    2002-П6 912   Укупно за Пројекат 6: 324.000 0 324.000 

         

  2002-П7   
Пројекат 7: Систем видео надзора за 

безбедност ученика основних школа    

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    512 Машине и опрема 1.680.000 0 1.680.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 7:    

    01 Приходи из буджета: 1.273.000 0 1.273.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 407.000 0 407.000 

    2002-П7 912   Укупно за Пројекат 7: 1.680.000 0 1.680.000 

         

  2002-П8   
Пројекат 8: Пројектно финансиранје 

школа - учешће града     

   912  ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 4.500.000 0 4.500.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 8:    

       09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 4.500.000 0 4.500.000 

    2002-П8 912   Укупно за Пројекат 8: 4.500.000 0 4.500.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 09:    

    01 Приходи из буджета: 300.604.000 0 300.604.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 4.500.000 0 4.500.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 605.000 0 605.000 

    2002     Укупно за ПРОГРАМ 09: 305.709.000 0 305.709.000 

          УКУПНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНЈЕ: 305.709.000 0 305.709.000 

         

4 15    СРЕДНЈЕ ОБРАЗОВАНЈЕ    

  2003   ПРОГРАМ 10: Среднје образованје    

  2003-0001   
Програмска активност 0001: 

Функционисанје среднјих школа    

   920  СРЕДНЈЕ ОБРАЗОВАНЈЕ    

    460 

Донације и трансфери - осталим 

нивоима власти 183.375.000 0 183.375.000 

    4631 Трансфер за плате запослених (411) 87.000 0 87.000 

    4631 

Трансфер за социјалне доприносе на 

терет послодавца (412) 17.000 0 17.000 

    4631 Трансфер за накнаде у натури (413) 5.737.000 0 5.737.000 

    4631 

Трансфер за соц.даванја запосленима 

(414) 546.000 0 546.000 

    4631 

Трансфер за накнаде трошк.превоза на 

посао и са посла  (415) 19.476.000 0 19.476.000 

    4631 Трансфер за јубиларне награде  (416) 6.232.000 0 6.232.000 

    4631 Трансфер за сталне трошкове  (421) 63.317.000 0 63.317.000 

    4631 Трансфер за трошкове путованја (422) 61.044.000 0 61.044.000 
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    4631 Трансфер за услуге по уговору (423) 4.237.000 0 4.237.000 

    4631 

Трансфер за специјализоване услуге 

(424) 934.000 0 934.000 

    4631 

Трансфер за текуће поправке и 

одржаванје (425) 5.491.000 0 5.491.000 

    4631 Трансфер за материјал (426) 12.703.000 0 12.703.000 

    4631 Трансфер за порезе и таксе (482) 54.000 0 54.000 

    4632 Трансфер за машине и опрему (512) 3.500.000 0 3.500.000 

    424 

Специјализоване услуге-санитарни 

преглед 3.071.000 0 3.071.000 

    472 

Накнаде по основу решенја 

интерресорне ком. 132.000 0 132.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 2003-0001:    

    01 Приходи из буджета: 180.253.000 0 180.253.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 6.325.000 0 6.325.000 

    2003-0001 920   

Укупно за Програмску активност                                                     

2003-0001: 186.578.000 0 186.578.000 

         

  2003-П2   
Пројекат 2: Адаптација и опреманје 

простора Политехничке школе    

   920  Среднје образованје    

    4632 Трансфер за зграде и грађ.обј. (511) 4.800.000 0 4.800.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

    01 Приходи из буджета: 4.800.000 0 4.800.000 

    2003-П2 920   Укупно за Пројекат 2: 4.800.000 0 4.800.000 

         

  2003-П3   

Пројекат 3: Надограднја постојећег 

система видео надзора у Техничкој и 

Музичкој школи    

   920  Среднје образованје    

    512 Машине и опрема 812.000 0 812.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета: 315.000 0 315.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 497.000 0 497.000 

    2003-П3 920   Укупно за Пројекат 3: 812.000 0 812.000 

         

  2003-П4   
Пројекат 4: Пројектно финансиранје 

школа - учешће града     

   920  Среднје образованје    

    4632 

Капитални трансфери осталим нивоима 

власти (511) 3.170.000 0 3.170.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

        09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 3.170.000 0 3.170.000 

    2003-П4 920   Укупно за Пројекат 4: 3.170.000 0 3.170.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 10:    

    01 Приходи из буджета: 185.368.000 0 185.368.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 6.325.000 0 6.325.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 3.170.000 0 3.170.000 

    13 Нераспоређени вишак прихода из 497.000 0 497.000 
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ранијих година 

    2003     Укупно за ПРОГРАМ 10: 195.360.000 0 195.360.000 

          УКУПНО СРЕДНЈЕ ОБРАЗОВАНЈЕ: 195.360.000 0 195.360.000 

         

4 16    РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И УЧЕНИКЕ    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалне самоуправе 

и градских општина    

   960  ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАНЈУ    

    422 Трошкови путованја 62.000 0 62.000 

    472 Стипендиранје студената 10.650.000 0 10.650.000 

    472 Стипендиранје ученика занатских школа 500.000 0 500.000 

   960  ПОМОЋНЕ УСЛУГЕ ОБРАЗОВАНЈУ    

    472 Фондација Пут ка знанју - стипендије 2.000.000 0 2.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0602-0001:    

    01 Приходи из буджета: 13.150.000 0 13.150.000 

        07 Донације од осталих нивоа власти 62.000 0 62.000 

    0602-0001 960   

Укупно за Програмску активност     

0602-0001: 13.212.000 0 13.212.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 13.150.000 0 13.150.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 62.000 0 62.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 13.212.000 0 13.212.000 

          

УКУПНО РАСХОДИ ЗА СТУДЕНТЕ И 

УЧЕНИКЕ: 13.212.000 0 13.212.000 

     
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ: 1.841.221.000 200.983.000 2.042.204.000 

         

     
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИМОВИНСКО-

ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ    

4 17    
ОДРЖАВАНЈЕ ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРА    

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0004   

Програмска активност 0004: 

Одржаванје економске 

инфраструктуре    

   660  

ПОСЛОВИ СТАНОВАНЈА И 

ЗАЈЕДНИЦЕ НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    421 Стални трошкови 46.785.000 0 46.785.000 

    423 Услуге по уговору 2.490.000 0 2.490.000 

    424 Специјализоване услуге  480.000 0 480.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје  6.933.000 0 6.933.000 

    426 Материјал 100.000 0 100.000 

    482 Остали порези 500.000 0 500.000 

     485  Накнада штете 5.278.000 0 5.278.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 6.972.000 0 6.972.000 

    541 Набака грађевинског землјишта 24.000.000 0 24.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност             1501-0004:    
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    01 Приходи из буджета: 87.974.000 0 87.974.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 656.000 0 656.000 

    08 

Донација од невладиних организација и 

појединаца 1.708.000 0 1.708.000 

    12 

Приманја од продаје финансијске 

имовине: 3.200.000 0 3.200.000 

    1501-0004 660   

Укупно за Програмску активност                                                   

1501-0004: 93.538.000 0 93.538.000 

         

  1501-П1   Пројекат 1: Куповина војне имовине    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и објекти 170.000.000 0 170.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:     

    01 Приходи из буджета: 170.000.000 0 170.000.000 

    1501-П1 411   Укупно за Пројекат 1: 170.000.000 0 170.000.000 

  1501-П9   
Пројекат 9: Прибавлјанје 

грађевинског землјишта    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    541 Набавка землјишта 19.600.000 0 19.600.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 9:     

    01 Приходи из буджета: 19.600.000 0 19.600.000 

    1501-П9 411   Укупно за Пројекат 9: 19.600.000 0 19.600.000 

  1501-П14   
Пројекат 14: Изграднја царинског 

терминала    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и објекти 5.000.000 0 5.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 14:     

    01 Приходи из буджета: 5.000.000 0 5.000.000 

    1501-П14 411   Укупно за Пројекат 14: 5.000.000 0 5.000.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    01 Приходи из буджета: 282.574.000 0 282.574.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 656.000 0 656.000 

    08 

Донација од невладиних организација и 

појединаца 1.708.000 0 1.708.000 

    12 

Приманја од продаје финансијске 

имовине: 3.200.000 0 3.200.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 288.138.000 0 288.138.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-П1   Пројекат 1: Реконструкција Синагоге    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    421 Стални трошкови 25.000 0 25.000 

    511 Зграде и објекти 15.050.000 0 15.050.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:     

    01 Приходи из буджета: 8.897.000 0 8.897.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 250.000 0 250.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 5.928.000 0 5.928.000 

    1201-П1 411   Укупно за Пројекат 1: 15.075.000 0 15.075.000 
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  1201-П2   
Пројекат 2: Реконструкција зграде 

Народног позоришта    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и објекти 253.448.000 0 253.448.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:     

    01 Приходи из буджета: 21.025.000 0 21.025.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 202.423.000 0 202.423.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 30.000.000 0 30.000.000 

    1201-П2 411   Укупно за Пројекат 2: 253.448.000 0 253.448.000 

         

  1201-П10   

Пројекат 10: Санација и поболјшанје 

енергетске ефикасности објекта 

"Непкер" у Суботици    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и објекти 1.044.000 0 1.044.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 10:     

    01 Приходи из буджета: 180.000 0 180.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 778.000 0 778.000 

       13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 86.000 0 86.000 

    1201-П10 411   Укупно за Пројекат 10: 1.044.000 0 1.044.000 

         

  1201-П20   
Пројекат 20: Адаптација  објекта у 

МЗ Пешчара    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 4.600.000 0 4.600.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 20:    

    01 Приходи из буджета  4.600.000 0 4.600.000 

    1201-П20 620   Укупно за Пројекат 20: 4.600.000 0 4.600.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 13:    

    01 Приходи из буджета: 34.702.000 0 34.702.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 203.451.000 0 203.451.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 35.928.000 0 35.928.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 86.000 0 86.000 

    1201     Укупно за ПРОГРАМ 13: 274.167.000 0 274.167.000 

          

УКУПНО ОДРЖАВАНЈЕ ПОСЛОВНОГ 

ПРОСТОРА: 562.305.000 0 562.305.000 

         

4 18    СТАМБЕНИ РАЗВОЈ    

  0601   ПРОГРАМ 2:Комунална делатност    

  0601-0012   
Програмска активност 0012: 

Одржаванје стамбених зграда    

   610  СТАМБЕНИ РАЗВОЈ    

    421 Стални трошкови 1.570.000 0 1.570.000 

    423 Услуге по уговору 550.000 0 550.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 916.000 0 916.000 

    482 Остали порези 100.000 0 100.000 
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Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0012:    

    01 Приходи из буджета: 1.736.000 0 1.736.000 

        12 

Приманја од продаје финансијске 

имовине: 1.400.000 0 1.400.000 

    0601-0012 610   

Укуно за Програмску активност                                                              

0601-0012: 3.136.000 0 3.136.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 1.736.000 0 1.736.000 

    12 

Приманја од продаје финансијске 

имовине: 1.400.000 0 1.400.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 3.136.000 0 3.136.000 

          УКУПНО СТАМБЕНИ РАЗВОЈ: 3.136.000 0 3.136.000 

     
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 565.441.000 0 565.441.000 

         

     

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ, 

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И 

ТУРИЗАМ    

4 19    ПРОМОТИВНО РАЗВОЈНИ ПОСЛОВИ    

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-П6   
Пројекат 6: Изграднја канализационе 

мреже у МЗ Александрово    

   520  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

    511 Зграде и објекти 8.419.000 0 8.419.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 6:     

    01 Приходи из буджета: 2.863.000 0 2.863.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 5.556.000 0 5.556.000 

    0601-П6 520   Укупно за Пројекат 6: 8.419.000 0 8.419.000 

  0601-П11   

Пројекат 11: Израда канализационе 

мреже у улицама Серво Михалја од 

улице Јосипа Колумба, Вранјска, 

Дубровачка од Церске до Јасеновачке 

улице, Врнјачка и Јасеновачка на 

територији МЗ Палић    

   520  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

    511 Зграде и објекти 9.243.000 0 9.243.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 11:     

    01 Приходи из буджета: 3.444.000 0 3.444.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 4.636.000 0 4.636.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 1.163.000 0 1.163.000 

    0601-П11 520   Укупно за Пројекат 11: 9.243.000 0 9.243.000 

  0601-П12   

Пројекат 12: Израда водоводне мреже 

у дуж улице Ђери Ференца, 381. Нова, 

Сегединска као и кракови I,  II (382. 

Нова) и III на територији МЗ Макова 

Седмица    

   630  ВОДОСНАБДЕВАНЈЕ    

    511 Зграде и објекти 1.082.000 0 1.082.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 12:     

    01 Приходи из буджета: 1.002.000 0 1.002.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 80.000 0 80.000 

    0601-П12 630   Укупно за Пројекат 12: 1.082.000 0 1.082.000 



Страна 82 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

         

  0601-П13   

Пројекат 13: Изграднја 

канализационе мреже у ул. Луке 

Мардешића у МЗ Палић    

   520  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

    511 Зграде и објекти 1.002.000 0 1.002.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 13:     

    01 Приходи из буджета: 107.000 0 107.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 583.000 0 583.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 312.000 0 312.000 

    0601-П13 520   Укупно за Пројекат 13: 1.002.000 0 1.002.000 

         

  0601-П14   

Пројекат 14: Изграднја 

канализационе мреже у МЗ 

Железничко населје    

   520  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

    511 Зграде и објекти 822.000 0 822.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 14:     

    01 Приходи из буджета: 78.000 0 78.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 412.000 0 412.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 332.000 0 332.000 

    0601-П14 520   Укупно за Пројекат 14: 822.000 0 822.000 

         

  0601-П15   
Пројекат 15: Изграднја 

канализационе мреже у МЗ Нови Град    

   520  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

    511 Зграде и објекти 3.221.000 0 3.221.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 15:     

    01 Приходи из буджета: 545.000 0 545.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 1.935.000 0 1.935.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 741.000 0 741.000 

    0601-П15 520   Укупно за Пројекат 15: 3.221.000 0 3.221.000 

  0601-П21   

Пројекат 21: Изграднја водоводне мреже  
у МЗ "Зорка" у улицама:Едварда 
Карделја, Балзакова, Нила Амстронга, 
Бечка, Солунска, Платонова, Црногорска, 
Батајничка, Грочанска, Пекарска и 
Млинска    

   630  ВОДОСНАБДЕВАНЈЕ    

    511 Зграде и објекти 20.869.000 0 20.869.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 21:     

    01 Приходи из буджета: 7.310.000 0 7.310.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 13.559.000 0 13.559.000 

    0601-П21 630   Укупно за Пројекат 21: 20.869.000 0 20.869.000 

  0601-П22   

Пројекат 22: Изграднја водоводне 

мреже  у МЗ "Пешчара" у Ускочкој 

улици    

   630  ВОДОСНАБДЕВАНЈЕ    

    511 Зграде и објекти 6.595.000 0 6.595.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 22:     
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    01 Приходи из буджета: 2.512.000 0 2.512.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 4.083.000 0 4.083.000 

    0601-П22 630   Укупно за Пројекат 22: 6.595.000 0 6.595.000 

  0601-П23   

Пројекат 23: Изграднја водоводне 

мреже  у МЗ "Макова седмица" у 

улицама: Исидора Секулић, Јелене 

Ћетковић, Крфовска, Брачка, Даринке 

Радовић, Осјечка и Омладинска    

   630  ВОДОСНАБДЕВАНЈЕ    

    511 Зграде и објекти 19.944.000 0 19.944.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 23:     

    01 Приходи из буджета: 7.082.000 0 7.082.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 12.862.000 0 12.862.000 

    0601-П23 630   Укупно за Пројекат 23: 19.944.000 0 19.944.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 24.943.000 0 24.943.000 

    07 Донације осталих нивоа власти 43.706.000 0 43.706.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 2.548.000 0 2.548.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 71.197.000 0 71.197.000 

         

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0001   
Програмска активност 0001: 

Подршка постојећој привреди    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    423 Услуге по уговору 4.070.000 0 4.070.000 

    4511 

Текуће субвенције - сајам привреде у 

Суботици 1.600.000 0 1.600.000 

    481 Дотације невладиним организацијама 4.000.000 0 4.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1501-0001:    

    01 Приходи из буджета: 9.670.000 0 9.670.000 

    1501-0001 411   

Укупно за Програмску активност                                              

1501-0001: 9.670.000 0 9.670.000 

         

  1501-0002   
Програмска активност 0002: 

Унапређенје привредног амбијента    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    422 Трошкови путованја 960.000 0 960.000 

    423 Услуге по уговору 9.561.000 0 9.561.000 

    424 Специјализоване услуге 400.000 0 400.000 

    513 Остале некретнине и опрема 1.600.000 0 1.600.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1501-0002:    

    01 Приходи из буджета: 12.521.000 0 12.521.000 

    1501-0002 411   

Укупно за Програмску активност                                     

1501-0002: 12.521.000 0 12.521.000 

         

  1501-0005   

Програмска активност 0005: 

Финансијска подршка локално 

економском развоју    
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   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    4511 Текуће субвенције 16.000.000 0 16.000.000 

    4511 

Текуће субвенције -субвенције за 

органску полјопривреду 1.800.000 0 1.800.000 

    4512 

Капиталне субвенције -субвенције за 

органску полјопривреду 3.600.000 0 3.600.000 

    424 

Специјализоване услуге-учешће у 

пројектима 400.000 0 400.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 25.500.000 0 25.500.000 

    512 Машине и опрема  250.000 0 250.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1501-0005:    

    01 Приходи из буджета: 39.468.000 0 39.468.000 

    06 Донације од међународних организација: 182.000 0 182.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 7.900.000 0 7.900.000 

    1501-0005 411   

Укупно за Програмску активност                                                               

1501-0005: 47.550.000 0 47.550.000 

         

  1501-П4   

Пројекат 4: Пројектно техничка  

документација за зграду Пословног 

инкубатора    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и грађевински објекти 1.720.000 0 1.720.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:     

    01 Приходи из буджета: 1.600.000 0 1.600.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 120.000 0 120.000 

    1501-П4 411   Укупно за Пројекат 4: 1.720.000 0 1.720.000 

         

  1501-П5   Пројекат 5:Wелцомес    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    421 Стални трошкови 6.000 0 6.000 

    422 Трошкови путованја 182.000 0 182.000 

    423 Услуге по уговору 733.000 0 733.000 

    512 Машине и опрема 290.000 0 290.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 5:     

    06 Донације од међународних организација: 1.211.000 0 1.211.000 

    1501-П5 411   Укупно за Пројекат 5: 1.211.000 0 1.211.000 

         

  1501-П6   Пројекат 6: БЕТонЕУ    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    423 Услуге по уговору 9.000.000 0 9.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 6:     

    06 Донације од међународних организација: 9.000.000 0 9.000.000 

    1501-П6 411   Укупно за Пројекат 6: 9.000.000 0 9.000.000 
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  1501-П7   

Пројекат 7: Изграднја пословно 

производне хале за монтажу 

машинских и електро машинских 

елемената    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и објекти 126.206.000 0 126.206.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 7:     

    01 Приходи из буджета: 16.206.000 0 16.206.000 

       07 Донације од осталих нивоа власти 110.000.000 0 110.000.000 

    1501-П7 411   Укупно за Пројекат 7: 126.206.000 0 126.206.000 

         

  1501-П12   

Пројекат 12: Израда пројектно 

техничке документације за изграднју 

фискултурне  сале у Ђурђину    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и објекти 1.733.000 0 1.733.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 12:     

    01 Приходи из буджета: 1.200.000 0 1.200.000 

     09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 533.000 0 533.000 

    1501-П12 411   Укупно за Пројекат 12: 1.733.000 0 1.733.000 

  1501-П13   

Пројекат 13: Атмосферска 

канализација -део И етапе у улицама 

В.Мандушића и Палмина , на локацији 

Привредне зоне "Петар Драпшин" у 

Суботици и зацевлјенје дела 

Радановачког канала     

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    511 Зграде и објекти 1.783.000 0 1.783.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 12:     

     09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 1.783.000 0 1.783.000 

    1501-П13 411   Укупно за Пројекат 12: 1.783.000 0 1.783.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    01 Приходи из буджета: 80.665.000 0 80.665.000 

    06 Донације од међународних организација: 10.393.000 0 10.393.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 110.000.000 0 110.000.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 10.336.000 0 10.336.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 211.394.000 0 211.394.000 

         

  0701   ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура    

         

  0701-П9   
Пројекат 9: Двосмерни саобраћајни 

приклјучак на државни пут 1б    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и објекти 14.450.000 0 14.450.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 9:    

      09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине: 14.450.000 0 14.450.000 

    0701-П9 620   Укупно за Пројекат 9: 14.450.000 0 14.450.000 
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  0701-П14   

Пројекат 14: Изграднја коловоза у 

делу улице Турзо Лајоша и делу улице 

Среднја у МЗ "Мали Радановац"    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и објекти 8.795.000 0 8.795.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 14:    

    01 Приходи из буджета: 1.907.000 0 1.907.000 

      07 Донације од осталих нивоа власти 6.888.000 0 6.888.000 

    0701-П14 620   Укупно за Пројекат 14: 8.795.000 0 8.795.000 

  0701-П15   

Пројекат 15: Изграднја коловоза у 

делу улице Алеја маршала Тита у МЗ 

"Дудова шума"    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и објекти 3.480.000 0 3.480.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 15:    

    01 Приходи из буджета: 856.000 0 856.000 

      07 Донације од осталих нивоа власти 2.624.000 0 2.624.000 

    0701-П15 620   Укупно за Пројекат 15: 3.480.000 0 3.480.000 

  0701-П16   
Пројекат 16: Изграднја коловоза у  

Улици Црвена звезда, Чантавир    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и објекти 7.553.000 0 7.553.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 17:    

    09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине: 7.553.000 0 7.553.000 

    0701-П16 620   Укупно за Пројекат 16: 7.553.000 0 7.553.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ  7:    

    01 Приходи из буджета: 2.763.000 0 2.763.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 9.512.000 0 9.512.000 

    09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине: 22.003.000 0 22.003.000 

    0701     Укупно ПРОГРАМ 7: 34.278.000 0 34.278.000 

         

  1201-П9   Пројекат 9:Е-ТРИЛИНГУАЛИСМ    

   411  
ОПШТИ ЕКОНОМСКИ И 

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ    

    423 Услуге по уговору 942.000 0 942.000 

    426 Материјал 30.000 0 30.000 

    515 Нематеријална  имовина 543.000 0 543.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  9:    

    01 Приходи из буджета: 40.000 0 40.000 

        06 Донације од међународних организација: 1.475.000 0 1.475.000 

    1201-П9 411   Укупно за Пројекат 9: 1.515.000 0 1.515.000 

         

     
Извори финансиранја за ПРОГРАМ  

13:    

    01 Приходи из буджета: 40.000 0 40.000 

    06 Донације од међународних организација: 1.475.000 0 1.475.000 

    1201     Укупно ПРОГРАМ 13: 1.515.000 0 1.515.000 

          

УКУПНО ЗА ПРОМОТИВНО РАЗВОЈНЕ 

ПОСЛОВЕ 318.384.000 0 318.384.000 
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4 20    
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА 

СУБОТИЦЕ    

  1502   ПРОГРАМ 4: Развој туризма    

  1502-0002   
Програмска активност 0002: 

Туристичка промоција    

   473  ТУРИЗАМ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 4.500.000 0 4.500.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 800.000 0 800.000 

    414 Социјална даванја запосленима 135.000 0 135.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 650.000 0 650.000 

    421 Стални трошкови 505.000 13.088.000 13.593.000 

    422 Трошкови путованја 600.000 900.000 1.500.000 

    423 Услуге по уговору 4.259.000 250.000 4.509.000 

    424 Специјализоване услуге 120.000 0 120.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 129.000 3.260.000 3.389.000 

    426 Материјал 65.000 0 65.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  700.000 0 700.000 

    482 Остали порези 0 3.000.000 3.000.000 

    511 Зграде и објекти 493.000 0 493.000 

    512 Машине и опрема 287.000 2.000 289.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1502-0002:    

    01 Приходи из буджета: 13.243.000 0 13.243.000 

    04 Сопствени приходи: 0 17.260.000 17.260.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 0 3.240.000 3.240.000 

    1502-0002 473   

Укупно за Програмску активност                                                      

1502-0002: 13.243.000 20.500.000 33.743.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 4:    

    01 Приходи из буджета: 13.243.000 0 13.243.000 

    04 Сопствени приходи: 0 17.260.000 17.260.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти  3.240.000 3.240.000 

    1502     Укупно за ПРОГРАМ 4: 13.243.000 20.500.000 33.743.000 

          

УКУПНО ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА СУБОТИЦЕ: 13.243.000 20.500.000 33.743.000 

         

4 21    ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР    

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0003   
Програмска активност 0003: 

Подстицаји за развој предузетништва    

   474  
ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ 

ПРОЈЕКТИ    

    4511 Текуће субвенције  10.450.000 0 10.450.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1501-0003:    

    01 Приходи из буджета: 10.450.000 0 10.450.000 

    1501-0003 474   

Укупно за Програмску активност                                                             

1501-0003: 10.450.000 0 10.450.000 
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     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    01 Приходи из буджета: 10.450.000 0 10.450.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 10.450.000 0 10.450.000 

          УКУПНО ПОСЛОВНИ ИНКУБАТОР: 10.450.000 0 10.450.000 

         

4 22    ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ    

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0005   

Програмска активност 0005: 

Финансијска подршка локалном 

економском развоју    

   490  

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 

НЕКЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    4542 

Капиталне субвенције приватним 

предузећима 7.000.000 0 7.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1501-0005:    

        09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине 7.000.000 0 7.000.000 

    1501-0005 490   

Укупно за Програмска активност                                                               

1501-0005: 7.000.000 0 7.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине 7.000.000 0 7.000.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 7.000.000 0 7.000.000 

          

УКУПНО ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПРИВРЕДЕ: 7.000.000 0 7.000.000 

     

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПРИВРЕДУ, ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ И ТУРИЗАМ 349.077.000 20.500.000 369.577.000 

         

     
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЛЈОПРИВРЕДУ 

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ    

4 23    ПОЛЈОЗАШТИТА    

  0101   ПРОГРАМ 5: Развој полјопривреде    

  0101-0001   

Програмска активност 0001: 

Унапређенје услова за 

полјопривредну делатност    

   420  
ПОЛЈОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ 

И РИБОЛОВ    

    423 Услуге по уговору 2.750.000 0 2.750.000 

    424 Специјализоване услуге 12.434.000 0 12.434.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 28.510.000 0 28.510.000 

    4511 Текуће субвенције 28.895.000 0 28.895.000 

    4512 Капиталне субвенције 9.995.000 0 9.995.000 

    481 Дотације  3.500.000 0 3.500.000 

    621 Набавка домаће финансијске имовине 6.485.000 0 6.485.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0101-0001:    

    01 Приходи из буджета: 90.569.000 0 90.569.000 

    08 Донација од физичких и правних лица 2.000.000 0 2.000.000 

    0101-0001 420   

Укупно за Програмску активност                                                            

0101-0001: 92.569.000 0 92.569.000 
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  0101-0002   

Програмска активност 0002: 

Подстицаји полјопривредној 

производнји    

   420  
ПОЛЈОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ 

И РИБОЛОВ    

    4511 Текуће субвенције 8.000.000 0 8.000.000 

    4542 

Капиталне субвенције приватним 

предузећима 3.210.000 0 3.210.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0101-0002:    

    01 Приходи из буджета: 3.210.000 0 3.210.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 8.000.000 0 8.000.000 

    0101-0002 420   

Укупно за Програмску активност                                                          

0101-0002: 11.210.000 0 11.210.000 

         

  0101-П1   
Пројекат 1: Подизанје шумског 

зеленила    

   420  
ПОЛЈОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ 

И РИБОЛОВ    

    514 Култивисана имовина 3.700.000 0 3.700.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:     

    01 Приходи из буджета: 3.700.000 0 3.700.000 

    0101-П1 420   Укупно за Пројекат 1: 3.700.000 0 3.700.000 

         

  0101-П2   
Пројекат 2: Опреманје зоохигијенске 

службе    

   420  
ПОЛЈОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО, ЛОВ 

И РИБОЛОВ    

    511 Зграде и објекти 1.300.000 0 1.300.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:     

    01 Приходи из буджета: 1.300.000 0 1.300.000 

    0101-П2 420   Укупно за Пројекат 2: 1.300.000 0 1.300.000 

         

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 5:    

    01 Приходи из буджета: 98.779.000 0 98.779.000 

    08 Донација од физичких и правних лица 2.000.000 0 2.000.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 8.000.000 0 8.000.000 

    0101     Укупно за ПРОГРАМ 5: 108.779.000 0 108.779.000 

          УКУПНО ПОЛЈОЗАШТИТА: 108.779.000 0 108.779.000 

         

4 24    
ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЛЈОПРИВРЕДЕ 

ГРАДА СУБОТИЦЕ    

  0101   ПРОГРАМ 5: Развој полјопривреде    

  0101-0002   

Програмска активност 0002: 

Подстицаји полјопривредној 

производнји    

   421  ПОЛЈОПРИВРЕДА    

    421 Стални тришкови 0 100.000 100.000 

    423 Услуге по уговору 0 1.500.000 1.500.000 

    482 Остали порези 0 300.000 300.000 
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    621 Кредити физичким лицима 0 38.100.000 38.100.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0101-0002:    

        04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 40.000.000 40.000.000 

    0101-0002 421   

Укупно за Програмску активност                                           

0101-0002: 0 40.000.000 40.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 5:    

    04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 40.000.000 40.000.000 

    0101     Укупно за ПРОГРАМ 5: 0 40.000.000 40.000.000 

          

УКУПНО ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЛЈОПРИВРЕДЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ: 0 40.000.000 40.000.000 

         

4 25    ШУМАРСТВО    

  0101   ПРОГРАМ 5: Развој полјопривреде    

  0101-П3   
Пројекат 3: Израда пројекта 

пошумлјаванја    

   422  ШУМАРСТВО    

    511 Зграде и грађевински објекти 778.000 0 778.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

        01 Приходи из буджета: 778.000 0 778.000 

    0101-П3 422   Укупно за Пројекат 3: 778.000 0 778.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 5:    

    01 Приходи из буджета: 778.000 0 778.000 

    0101     Укупно за ПРОГРАМ 5: 778.000 0 778.000 

          УКУПНО ШУМАРСТВО: 778.000 0 778.000 

         

4 26    РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА    

  0401   
ПРОГРАМ 6: Заштита животне 

средине    

  0401-0002   
Програмска активност 0002: 

Управлјанје комуналним отпадом    

   510  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДОМ    

    4511 Текуће субвенције - функционисанје 8.400.000 0 8.400.000 

     

Извори финансиранја за Програмску 

активност                                                                   

0401-0002:    

        01 Приходи из буджета: 8.400.000 0 8.400.000 

    0401-0002 510   

Укупно за Програмску активност                                                                           

0401-0002: 8.400.000 0 8.400.000 

         

  0401-П1   

Пројекат 1: Изграднја регионалног 

система за управлјанје чврстим 

комуналним отпадом    

   510  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДОМ    

    4512 Капиталне субвенције 79.309.000 0 79.309.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 1:    

    01 Приходи из буджета: 29.309.000 0 29.309.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 50.000.000 0 50.000.000 

    0401-П1 510   Укупно за Пројекат 1: 79.309.000 0 79.309.000 
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     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 6:    

    01 Приходи из буджета: 37.709.000 0 37.709.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 50.000.000 0 50.000.000 

    0401     Укупно за ПРОГРАМ  6: 87.709.000 0 87.709.000 

          УКУПНО РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА: 87.709.000 0 87.709.000 

         

4 27    
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ    

  0401   ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине    

  0401-0001   

Програмска активност 0001: 

Управлјанје заштитом животне 

средине и природних вредности    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    421 Стални трошкови 3.000.000 0 3.000.000 

    423 Услуге по уговору 1.200.000 0 1.200.000 

    424 Специјализоване услуге 21.246.000 0 21.246.000 

    426 Материјал 400.000 0 400.000 

    4511 Текуће субвенције   2.700.000 0 2.700.000 

    4512 Капиталне субвенције 4.600.000 0 4.600.000 

    481 Дотације  4.066.000 0 4.066.000 

    541 Експропријација грађевинског землјишта 37.000.000 0 37.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0401-0001:    

    01 Приходи из буджета: 45.800.000 0 45.800.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 28.412.000 0 28.412.000 

    0401-0001 560   

Укупно за Програмску активност                                                                       

0401-0001: 74.212.000 0 74.212.000 

         

  0401-0002   
Програмска активност 0002: 

Управлјанје комуналним отпадом    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    421 Стални трошкови 7.530.000 0 7.530.000 

    512 Машине и опрема 7.229.000 0 7.229.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0401-0002:    

    01 Приходи из буджета: 6.700.000 0 6.700.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 8.059.000 0 8.059.000 

    0401-0002 560   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0401-0002: 14.759.000 0 14.759.000 

         

  0401-0003   

Програмска активност 0003: 

Праћенје квалитета елемената 

животне средине    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    424 Специјализоване услуге 9.329.000 0 9.329.000 
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Извори финансиранја за Програмску 

активност 0003:    

    01 Приходи из буджета: 6.100.000 0 6.100.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 3.229.000 0 3.229.000 

    0401-0003 560   

Укупно за Програмску активност                                 

0401-0003: 9.329.000 0 9.329.000 

         

  0401-0004   

Програмска активност 0004: 

Заштита природних вредности и 

унапређенје подручја са природним 

својствима    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    4511 Текуће субвенције   10.800.000 0 10.800.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0401-0004:    

        01 Приходи из буджета: 10.800.000 0 10.800.000 

    0401-0004 560   

Укупно за Програмску активност             

0401-0004: 10.800.000 0 10.800.000 

         

  0401-П3   

Пројекат 3: Израда пројектне 

документације за завршетак 

канализације на Палићу    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    4512 Капиталне субвенције 10.000.000 0 10.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета: 700.000 0 700.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 9.300.000 0 9.300.000 

    0401-П3 560   Укупно за Пројекат 3: 10.000.000 0 10.000.000 

         

  0401-П4   

Пројекат 4: Набавка опреме за 

унапређенје система управлјанја 

отпадом посуде за одлаганје отпада    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    4512 Капиталне субвенције 7.300.000 0 7.300.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 7.300.000 0 7.300.000 

    0401-П4 560   Укупно за Пројекат 4: 7.300.000 0 7.300.000 

         

  0401-П5   

Пројекат 5:Набавка опреме за 

унапређенје система управлјанја 

отпадом -Подземни контејнери    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    4512 Капиталне субвенције 3.000.000 0 3.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 5:    

        01 Приходи из буджета: 3.000.000 0 3.000.000 

    0401-П5 560   Укупно за Пројекат 5: 3.000.000 0 3.000.000 
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  0401-П6   

Пројекат 6: Набавка опреме за 

унапређенје система управлјанја 

отпадом -машина за брикетиранје    

   560  

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

НЕКЛАСИФИКОВАНА НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    4512 Капиталне субвенције 600.000 0 600.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 6:    

        01 Приходи из буджета: 600.000 0 600.000 

    0401-П6 560   Укупно за Пројекат 6: 600.000 0 600.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 6:    

    01 Приходи из буджета: 73.700.000 0 73.700.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 56.300.000 0 56.300.000 

    0401     Укупно за ПРОГРАМ  6: 130.000.000 0 130.000.000 

          

УКУПНО ФОНД ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 130.000.000 0 130.000.000 

     

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ПОЛЈОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 327.266.000 40.000.000 367.266.000 

         

     

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И 

САОБРАЋАЈ    

4 28    ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДНЈУ    

  1101   
Програм 1: Локални развој и 

просторно планиранје    

  1101-0002   
Програмска активност 0002: 

Уређиванје грађевинског землјишта    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 85.930.000 0 85.930.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 15.580.000 0 15.580.000 

    414 Социјална даванја запосленима 10.958.000 0 10.958.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 2.700.000 0 2.700.000 

    416 

Награде запосленима и остали посебни 

расходи 1.850.000 0 1.850.000 

    421 Стални трошкови 10.636.000 0 10.636.000 

    422 Трошкови путованја 900.000 0 900.000 

    423 Услуге по уговору 13.772.000 0 13.772.000 

    424 Специјализоване услуге 3.111.000 0 3.111.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје  340.000 0 340.000 

    426 Материјал 2.902.000 0 2.902.000 

    441 Отплата домаћих камата 85.000 0 85.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  9.500.000 0 9.500.000 

    482 Остали порези 8.175.000 0 8.175.000 

    483 Новчане казне 1.667.000 0 1.667.000 

    485 

Накнада штете за повреде или штете 

нанете од стране државних органа 2.225.000 0 2.225.000 

    512 Машине и опрема 1.182.000 0 1.182.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 1101-0002:    

    01 Приходи из буджета: 171.513.000 0 171.513.000 
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    1101-0002 620   

Укупно за Програмску активност                                                            

1101-0002: 171.513.000 0 171.513.000 

  1101-П1   
Пројекат 1: Набавка грађевинског 

землјишта    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    541 Землјиште 35.445.000 0 35.445.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  1:    

    01 Приходи из буджета: 15.445.000 0 15.445.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 20.000.000 0 20.000.000 

    1101-П1 620   Укупно за Пројекат 1:             35.445.000 0 35.445.000 

         

         

  1101-П2   Пројекат 2: Рушенје објеката    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    424 Специјализоване услуге 1.355.000 0 1.355.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  2:    

    01 Приходи из буджета: 1.355.000 0 1.355.000 

    1101-П2 620   Укупно за Пројекат 2:                        1.355.000 0 1.355.000 

         

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 1:    

    01 Приходи из буджета: 188.313.000 0 188.313.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 20.000.000 0 20.000.000 

    1101     Укупно за ПРОГРАМ 1: 208.313.000 0 208.313.000 

         

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-0002   
Програмска активност 0002: 

Управлјанје отпадним водама    

   520  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

    421 Стални трошкови 16.167.000 0 16.167.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0002:    

    01 Приходи из буджета: 16.167.000 0 16.167.000 

    0601-0002 520   

Укупно за Програмску активност       

0601-0002: 16.167.000 0 16.167.000 

         

  0601-0005   
Програмска активност 0005: Јавни 

превоз    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    425 Текуће поправке и одржаванје 64.000 0 64.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0005:    

    01 Приходи из буджета: 64.000 0 64.000 

    0601-0005 451   

Укупно за Програмску активност                                                                           

0601-0005: 64.000 0 64.000 

         

  0601-0008   
Програмска активност 0008: Јавна 

хигијена    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    421 Стални трошкови 120.929.000 0 120.929.000 
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    423 Услуге по уговору 170.000 0 170.000 

    424 Специјализоване услуге 450.000 0 450.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 9.766.000 0 9.766.000 

    426 Материјал 66.000 0 66.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0008:    

    01 Приходи из буджета: 131.381.000 0 131.381.000 

    0601-0008 620   

Укупно за Програмску активност                                                                        

0601-0008: 131.381.000 0 131.381.000 

         

  0601-0009   
Програмска активност 0009: 

Уређенје и одржаванје зеленила    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    421 Стални трошкови 4.227.000 0 4.227.000 

    424 Специјализоване услуге 82.198.000 0 82.198.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0009:    

    01 Приходи из буджета: 86.425.000 0 86.425.000 

    0601-0009 620   

Укупно за Програмску активност                                                               

0601-0009: 86.425.000 0 86.425.000 

         

  0601-0010   
Програмска активност 0010: Јавна 

расвета    

   640  УЛИЧНА РАСВЕТА    

    421 Стални трошкови 114.500.000 0 114.500.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 49.000.000 0 49.000.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 1.477.000 0 1.477.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0010:    

    01 Приходи из буджета: 164.977.000 0 164.977.000 

    0601-0010 640   

Укупно за Програмску активност                                                                       

0601-0010: 164.977.000 0 164.977.000 

         

  0601-П16   

Пројекат 16: Дограднја уличне 

расвете и проширенје мреже на 

територији Града Суботице    

   640  УЛИЧНА РАСВЕТА    

    511 Зграде и грађевински објекти 4.890.000 0 4.890.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  16:    

     01 Приходи из буджета: 4.890.000 0 4.890.000 

    0601-П16 640   Укупно за Пројекат 16:                        4.890.000 0 4.890.000 

         

  0601-П17   
Пројекат 17: Радови на 

енерг.ефикасности  јавне расвете    

   640  УЛИЧНА РАСВЕТА    

    511 Зграде и грађевински објекти 4.304.000 0 4.304.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  17:    

    01 Приходи из буджета: 419.000 0 419.000 

     13 Нераспоређен вишак из ранијих година 3.885.000 0 3.885.000 

    0601-П17 640   Укупно за Пројекат 17:                        4.304.000 0 4.304.000 
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     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 404.323.000 0 404.323.000 

    13 Нераспоређен вишак из ранијих година 3.885.000 0 3.885.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 408.208.000 0 408.208.000 

         

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0004   

Програмска активност 0004: 

Одржаванје економске 

инфраструктуре    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    425 Текуће поправке и одржаванје  210.000 0 210.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 560.000 0 560.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0602-0004:    

    01 Приходи из буджета: 770.000 0 770.000 

    1501-0004 620   

Укупно за Програмску активност                                                                            

1501-0004: 770.000 0 770.000 

         

  1501-П3   
Пројекат 3: Санација објекта бившег 

Дома Војске    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 89.000 0 89.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  3:    

    01 Приходи из буджета: 89.000 0 89.000 

    1501-П3 620   Укупно за Пројекат 3:                        89.000 0 89.000 

         

  1501-П8   
Пројекат 8:Капитално одржаванје 

објекта МЗ Радановац    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 716.000 0 716.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  8:    

        01 Приходи из буджета: 716.000 0 716.000 

    1501-П8 620   Укупно за Пројекат 8:                        716.000 0 716.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    01 Приходи из буджета: 1.575.000 0 1.575.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 1.575.000 0 1.575.000 

         

  0701   ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура    

  0701-0001   

Програмска активност 0001: 

Управлјанје саобраћајном 

инфраструктуром    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 75.190.000 0 75.190.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0701-0001:    

    01 Приходи из буджета: 15.190.000 0 15.190.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 60.000.000 0 60.000.000 

    0701-0001 451   

Укупно за Програмску активност                                                                     

0701-0001:                        75.190.000 0 75.190.000 
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  0701-0002   
Програмска активност 0002: 

Одржаванје путева    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    421 Стални трошкови 3.360.000 0 3.360.000 

    423 Услуге по уговору 1.646.000 0 1.646.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје  90.005.000 0 90.005.000 

    483 Новчане казне 800.000 0 800.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 1.000.000  1.000.000 

    512 Машине и опрема 4.400.000 0 4.400.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0701-0002:    

    01 Приходи из буджета: 71.211.000 0 71.211.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 30.000.000 0 30.000.000 

    0701-0002 451   

Укупно за Програмску активност                                                                      

0701-0002:                        101.211.000 0 101.211.000 

         

  0701-П2   
Пројекат 2: Изграднја сервисне 

саобраћајнице за Лидл    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 12.000.000 0 12.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 12.000.000 0 12.000.000 

    0701-П2 451   Укупно за Пројекат 2:                        12.000.000 0 12.000.000 

         

  0701-П3   
Пројекат 3: Заштита и одржаванје 

Мајшанског моста    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 1.410.000 0 1.410.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета: 1.410.000 0 1.410.000 

    0701-П3 451   Укупно за Пројекат 3:                        1.410.000 0 1.410.000 

         

  0701-П4   
Пројекат 4: Видео надзор на 

територији града    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    425 Текуће поправке и одржаванје  120.000 0 120.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 934.000 0 934.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  4:    

    01 Приходи из буджета: 1.054.000 0 1.054.000 

    0701-П4 451   Укупно за Пројекат 4:                        1.054.000 0 1.054.000 

         

  0701-П6   
Пројекат 6: спуштанје ел. Водова у 

кружном току ул. 51. Дивизије    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 720.000 0 720.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  6:    

      01 Приходи из буджета: 720.000 0 720.000 

    0701-П6 451   Укупно за Пројекат 6:                        720.000 0 720.000 
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  0701-П11   

Пројекат 11: Измештанје 

инсталације за потребе изграднје 

путне инфраструктуре    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 1.970.000 0 1.970.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  11:    

       01 Приходи из буджета: 1.970.000 0 1.970.000 

    0701-П11 451   Укупно за Пројекат 11:                        1.970.000 0 1.970.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 7:    

    01 Приходи из буджета: 91.555.000 0 91.555.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 102.000.000 0 102.000.000 

    0701     Укупно за ПРОГРАМ 7: 193.555.000 0 193.555.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 500.000 0 500.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0002:    

      01 Приходи из буджета: 500.000 0 500.000 

   1201-0001 620   

Укупно за Програмску активност                                                                          

1201-0001: 500.000 0 500.000 

  1201-П3   

Пројекат 3: Реконструкција, 

адаптација и санација дома културе 

у Таванкуту    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 5.150.000 0 5.150.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  3:    

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 5.150.000 0 5.150.000 

    1201-П3 620   Укупно за Пројекат 3:                        5.150.000 0 5.150.000 

         

  1201-П4   
Пројекат 4: Санација објекта 

Трокадеро у МЗ Александрово    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 4.187.000 0 4.187.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  4:    

    01 Приходи из буджета: 4.187.000 0 4.187.000 

    1201-П4 620   Укупно за Пројекат 4:                        4.187.000 0 4.187.000 

         

  1201-П5   Пројекат 5: Санација Соколског дома    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 2.003.000 0 2.003.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  5:    

    01 Приходи из буджета: 2.003.000 0 2.003.000 

    1201-П5 620   Укупно за Пројекат 5:                        2.003.000 0 2.003.000 
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  1201-П6   
Пројекат 6: Санација крова дома 

културе у Новом Жеднику    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 7.751.000 0 7.751.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  6:    

    01 Приходи из буджета: 7.751.000 0 7.751.000 

    1201-П6 620   Укупно за Пројекат 6:                        7.751.000 0 7.751.000 

         

         

  1201-П7   
Пројекат 7: Премештанје споменика 

"Свето тројство"    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 3.130.000 0 3.130.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  7:    

    01 Приходи из буджета: 3.130.000 0 3.130.000 

    1201-П7 620   Укуно за Пројекат 7:                        3.130.000 0 3.130.000 

  1201-П16   
Пројекат 16: Санација објекта 

позоришта у Чантавиру    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 13.074.000 0 13.074.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  16:    

    01 Приходи из буджета: 13.074.000 0 13.074.000 

  1201-П16 620   Укуно за Пројекат 16:                    13.074.000 0 13.074.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 13:    

    01 Приходи из буджета: 30.645.000 0 30.645.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине: 5.150.000 0 5.150.000 

    1201     Укупно за ПРОГРАМ 13: 35.795.000 0 35.795.000 

         

  1301   
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и 

омладине    

  1301-0003   

Програмска активност 0003: 

Одржаванје спортске 

инфраструктуре    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    425 Текуће поправке и одржаванје  6.455.000 0 6.455.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 2.260.000 0 2.260.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 1301-0003:    

    01 Приходи из буджета: 8.715.000 0 8.715.000 

    1301-0003 620   

Укуно за Програмску активност                              

1301-0003: 8.715.000 0 8.715.000 

  1301-П1   
Пројекат 1: Расвета на градском 

стадиону    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 15.000.000 0 15.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  1:    

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине: 15.000.000 0 15.000.000 

    1301-П1 620   Укупно за Пројекат 1:                        15.000.000 0 15.000.000 
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     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 14:    

    01 Приходи из буджета: 8.715.000 0 8.715.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине: 15.000.000 0 15.000.000 

    1301     Укупно за ПРОГРАМ 14: 23.715.000 0 23.715.000 

          УКУПНО ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДНЈУ: 871.161.000 0 871.161.000 

         

4 29    
ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕНЈЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА    

  0701   ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура    

  0701-0001   

Програмска активност 0001: 

Управлјанје саобраћајном 

инфраструктуром    

   360  

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  

НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    422 Трошкови путованја 110.000 0 110.000 

    423 Услуге по уговору 1.792.000 0 1.792.000 

    426 Материјал 2.173.000 0 2.173.000 

    512 Машине и опрема 4.520.000 0 4.520.000 

    515 Нематеријална имовина 500.000 0 500.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0701-0001:    

    01 Приходи из буджета: 4.230.000 0 4.230.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 4.865.000 0 4.865.000 

    0701-0001 360   

Укупно за Програмску активност                                                      

0701-0001: 9.095.000 0 9.095.000 

         

  0701-П12   

Пројекат 12: Техничко регулисанје 

саобраћаја на територији Града 

Суботице    

   360  

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  

НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    423 Услуге по уговору 14.030.000 0 14.030.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 12:     

    01 Приходи из буджета: 6.770.000 0 6.770.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 7.260.000 0 7.260.000 

    0701-П12 360   Укупно за Пројекат 12: 14.030.000 0 14.030.000 

  0701-П13   
Пројекат 13: Израда локалне 

стратегије безбедности саобраћаја    

   360  

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ  

НЕКЛАСИФИКОВАН НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    423 Услуге по уговору 1.145.000 0 1.145.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 12:     

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 1.145.000 0 1.145.000 

   0701-П13 360   Укупно за Пројекат 13: 1.145.000 0 1.145.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 7:    

    01 Приходи из буджета: 11.000.000 0 11.000.000 
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    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 13.270.000 0 13.270.000 

    0701     Укупно за ПРОГРАМ 7: 24.270.000 0 24.270.000 

          

УКУПНО ФОНД ЗА УНАПРЕЂЕНЈЕ 

БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА: 24.270.000 0 24.270.000 

         

4 30    ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРКОВИ     

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

         

  0601-П18   

Пројекат 18: Изграднја 20кW 

кабловског вода од ТС Суботица 4 до 

северне границе ПЗ "Мали Бајмок"    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и објекти 2.510.000 0 2.510.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 18:    

    01 Приходи из буджета: 1.986.000 0 1.986.000 

       09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине: 524.000 0 524.000 

    0601-П18 620   Укупно за Пројекат 18: 2.510.000 0 2.510.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 1.986.000 0 1.986.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине: 524.000 0 524.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 2.510.000 0 2.510.000 

         

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0002   
Програмска активност 0002: 

Унапређенје привредног амбијента    

   131  ОПШТЕ КАДРОВСКЕ УСЛУГЕ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 5.794.000 0 5.794.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.039.000 0 1.039.000 

    414 Социјална даванја запосленима 931.000 0 931.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 50.000 0 50.000 

    421 Стални трошкови 1.699.000 0 1.699.000 

    422 Трошкови путованја 15.000 0 15.000 

    423 Услуге по уговору 4.774.000 0 4.774.000 

    424 Специјализоване услуге 577.000 0 577.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 750.000 0 750.000 

    426 Материјал 144.000 0 144.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  774.000 0 774.000 

    481 Дотације  26.000 0 26.000 

    485 Накнада штете  100.000 0 100.000 

    512 Машине и опрема 5.000 0 5.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1501-0002:    

    01 Приходи из буджета: 16.678.000 0 16.678.000 

    1501-0002 131   

Укупно за Програмску активност                                                              

1501-0002: 16.678.000 0 16.678.000 
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     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    01 Приходи из буджета: 16.678.000 0 16.678.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 16.678.000 0 16.678.000 

         

  0701   ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура    

         

  0701-П7   
Пројекат 7: Пројекат рушенје 

објеката у привредним зонама    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 700.000 0 700.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 7:    

      01 Приходи из буджета: 700.000 0 700.000 

    0701-П7 620   Укупно за Пројекат 7: 700.000 0 700.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 7:    

    01 Приходи из буджета: 700.000 0 700.000 

    0701     Укупно за ПРОГРАМ 7: 700.000 0 700.000 

          

УКУПНО ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ 

ПАРКОВИ: 19.888.000 0 19.888.000 

         

4 31    ТРАНСПОРТ    

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-0005   
Програмска активност 0005: Јавни 

превоз    

   450  САОБРАЋАЈ    

    4511 

Текуће субвенције јавном градском 

саобраћају   61.000.000 0 61.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0601-0005:    

       01 Приходи из буджета: 61.000.000 0 61.000.000 

    0601-0005 450   

Укупно за Програмску активност                                                                       

0601-0005: 61.000.000 0 61.000.000 

  0601-0013   
Програмска активност 0013:Ауто-

таxи превоз путника    

   450  САОБРАЋАЈ    

    425 Текуце поправке и одржаванје 1.900.000 0 1.900.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0601-0013:    

       01 Приходи из буджета: 1.900.000 0 1.900.000 

    0601-0013 450   

Укупно за Програмску активност                                                                       

0601-0013: 1.900.000 0 1.900.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 62.900.000 0 62.900.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 62.900.000 0 62.900.000 

          УКУПНО ТРАНСПОРТ: 62.900.000 0 62.900.000 

         

4 32    ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ    

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-П7   
Пројекат 7: Проширенје гроблја на 

Палићу    
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   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

    4512 Капиталне субвенције - ЈКП Погребно  1.100.000 0 1.100.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 7:    

        01 Приходи из буджета: 1.100.000 0 1.100.000 

    0601-П7 470   Укупно Пројекат 7: 1.100.000 0 1.100.000 

         

  0601-П8   
Пројекат 8: Изграднја мртвачнице у 

Таванкуту и Вишнјевцу    

   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

    511 

Зграде и објекти - изграднја мртвачнице 

у Горнјем Таванкуту и Вишнјевцу 10.517.000 0 10.517.000 

    511 

Пројектна документација, дозволе и 

сагласности 800.000 0 800.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 8:    

        01 Приходи из буджета: 11.317.000 0 11.317.000 

    0601-П8 470   Укупно Пројекат 8: 11.317.000 0 11.317.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 12.417.000 0 12.417.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ  2: 12.417.000 0 12.417.000 

          УКУПНО ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ: 12.417.000 0 12.417.000 

         

4 33    СУБОТИЧКЕ   ПИЈАЦЕ    

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-П19   
Пројекат 19: Суфинансиранје 

санације објекта "Зеленца"    

   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

    4512 Капиталне субвенције  2.000.000 0 2.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 19:    

       01 Приходи из буджета: 2.000.000 0 2.000.000 

    0601-П19 470   Укупно Пројекат 19: 2.000.000 0 2.000.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 2.000.000 0 2.000.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ  2: 2.000.000 0 2.000.000 

          УКУПНО СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ: 2.000.000 0 2.000.000 

         

4 34    ПАРКИНГ    

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-П20   

Пројекат 20: Набавка механизације и 

помоћних средстава за исцртаванје 

хоризонталне сигнализације    

   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

    4512 Капиталне субвенције 7.200.000 0 7.200.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 20:    

       01 Приходи из буджета: 7.200.000 0 7.200.000 

    0601-П20 470   Укупно Пројекат 20: 7.200.000 0 7.200.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 7.200.000 0 7.200.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ  2: 7.200.000 0 7.200.000 

          УКУПНО ПАРКИНГ: 7.200.000 0 7.200.000 
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4 35    
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ -ОСТАЛЕ 

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ    

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-0008   
Програмска активност 0008: Јавна 

хигијена    

   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

     
Одржаванје чистоће на територији 

Града    

    421 Стални трошкови 22.440.000 0 22.440.000 

     
Одржаванје фонтана, водених 

површина , чесми и утрошак воде    

    421 Стални трошкови 360.000 0 360.000 

    423 Услуге по уговору 69.000 0 69.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 748.000 0 748.000 

     
Чишћенје и укланјанје снега и леда на 

територији Града    

    4511 Текуће субвенције 17.414.000 0 17.414.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0601-0008:    

        01 Приходи из буджета: 41.031.000 0 41.031.000 

    0601-0008 470   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0601-0008: 41.031.000 0 41.031.000 

         

  0601-0009   
Програмска активност 0009: 

Уређенје и одржаванје  зеленила    

   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

     Одржаванје јавних површина    

    424 Специјализоване услуге 40.091.000 0 40.091.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 800.000 0 800.000 

         

        01 Приходи из буджета: 40.891.000 0 40.891.000 

    0601-0009 470   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0601-0009: 40.891.000 0 40.891.000 

         

  0601-0014   
Програмска активност 0014: Остале 

комуналне услуге:    

   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

     
Хватанје, збринјаванје, ветеринарска 

нега и смештај паса и мачака луталица    

    424 Специјализоване услуге 9.600.000 0 9.600.000 

     Сузбијанје штетних организама    

    424 Специјализоване услуге 15.000.000 0 15.000.000 

     
Нешкодлјиво укланјанје лешева 

животинја     

    424 Специјализоване услуге 800.000 0 800.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0601-0014:    

        01 Приходи из буджета: 25.400.000 0 25.400.000 

    0601-0014 470   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0601-0014: 25.400.000 0 25.400.000 

         

  0601-П9   
Пројекат 9: Реконструкција ограде и 

боксова за животинје у Азилу    

   470  ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ    

    4512 Капиталне субвенције 17.100.000 0 17.100.000 
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     Извори финансиранја за Пројекат 9:    

    01 Приходи из буджета: 17.100.000 0 17.100.000 

    0601-П9 470   Укупно за Пројекат 9: 17.100.000 0 17.100.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 124.422.000 0 124.422.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ  2: 124.422.000 0 124.422.000 

          

УКУПНО КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ - 

ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНЕ: 124.422.000 0 124.422.000 

         

4 36    
ПРОГРАМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕНЈЕ 

УСЛОВА ЖИВОТА    

  0101   ПРОГРАМ 5: Развој полјопривреде    

  0101-П4   
Пројекат 4: Санација некатегорисаних 

(землјаних) путева    

   550  
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -  

ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти  5.000.000 0 5.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

    01 Приходи из буджета: 3.000.000 0 3.000.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 2.000.000 0 2.000.000 

    0101-П4 550   Укупно за Пројекат 4: 5.000.000 0 5.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 5:    

    01 Приходи из буджета: 3.000.000 0 3.000.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 2.000.000 0 2.000.000 

    0101     Укупно за ПРОГРАМ  5: 5.000.000 0 5.000.000 

         

  0401   ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине    

  0401-П2   
Пројекат 2: Санација енергетских 

губитака објеката     

   550  
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ -  

ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти  3.000.000 0 3.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

    01 Приходи из буджета: 2.500.000 0 2.500.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 500.000 0 500.000 

    0401-П2 550   Укупно за Пројекат 2: 3.000.000 0 3.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 6:    

    01 Приходи из буджета: 2.500.000 0 2.500.000 

    13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 500.000 0 500.000 

    0401     Укупно за ПРОГРАМ  6: 3.000.000 0 3.000.000 

          

УКУПНО ПРОГРАМ МЕРА ЗА 

УНАПРЕЂЕНЈЕ УСЛОВА ЖИВОТА: 8.000.000 0 8.000.000 

         

4 37    
УПРАВЛЈАНЈЕ РАЗВОЈЕМ ПАЛИЋА - 

ДОО ПАРК ПАЛИЋ    
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  1502   ПРОГРАМ 4: Развој туризма    

  1502-0001   
Програмска активност 0001: 

Управлјанје развојем туризма    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    4511 Текуће субвенције 40.600.000 0 40.600.000 

    4512 Капиталне субвенције 7.000.000 0 7.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1502-0001:    

      01 Приходи из буджета: 47.600.000 0 47.600.000 

    1502-0001 620   

Укупно за Програмска активност                                                           

1502-0001: 47.600.000 0 47.600.000 

         

  1502-0002   
Програмска активност 0002: 

Туристичка промоција    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    4511 Текуће субвенције 700.000 0 700.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1502-0002:    

      01 Приходи из буджета: 700.000 0 700.000 

    1502-0002 620   

Укупно за Програмска активност                                                                

1502-0002: 700.000 0 700.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 4:    

    01 Приходи из буджета: 48.300.000 0 48.300.000 

    1502     Укупно за ПРОГРАМ 4: 48.300.000 0 48.300.000 

         

  0701   ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура    

  0701-П8   
Пројекат 8: Уређенје и урбано 

опреманје "Великог Парка" на Палићу    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    450 Субвенције    

    4512 Капиталне субвенције 2.554.000 0 2.554.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 8:    

    01 Приходи из буджета: 554.000 0 554.000 

        07 Приходи од осталих нивоа власти 2.000.000 0 2.000.000 

    0701-П8 620   Укупно за Пројекат 8: 2.554.000 0 2.554.000 

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 7:    

    01 Приходи из буджета: 554.000 0 554.000 

    07 Приходи од осталих нивоа власти 2.000.000 0 2.000.000 

  0701   Укупно за ПРОГРАМ 7: 2.554.000 0 2.554.000 

          УКУПНО ДОО ПАРК ПАЛИЋ: 50.854.000 0 50.854.000 

         

4 38    
УПРАВЛЈАНЈЕ СПОРТСКИМ 

ОБЈЕКТИМА - ЈКП СТАДИОН    

  1301   
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и 

омладине    

  1301-0003   

Програмска активност 0003: 

Одржаванје спортске 

инфраструктуре    

   860  

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    
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    4511 

Текуће субвенције - функционисанје ЈКП 

"Стадион" 109.000.000 0 109.000.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 1301-0003:    

    01 Приходи из буджета: 109.000.000 0 109.000.000 

    1301-0003 860   

Укупно за Програмску активност                                                             

1301-0003: 109.000.000 0 109.000.000 

         

  1301-П2   
Пројекат 2: Улаганје у Градски 

стадион    

   860  

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4512 

Капиталне субвенције (бетониранје око 

терена са вештацком травом- 833.000, 

увођенје грејанја -1.500.000, поправка 

крова -запад-940.000, мрежа и о.града 

око помоћног терена-1.405.000) 4.678.000 0 4.678.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 2:    

    01 Приходи из буджета: 4.678.000 0 4.678.000 

    1301-П2 860   Укупно за Пројекат 2: 4.678.000 0 4.678.000 

         

  1301-П3   
Пројекат 3: Реновиранје Хале 

спортова    

   860  

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4512 

Капиталне субвенције ( замена 

рефлектора-1,3 милиона, набавка 

столица -400.000, одржаванје паркета 

малог терена-400.000 2.100.000 0 2.100.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета: 2.100.000 0 2.100.000 

    1301-П3 860   Укупно за Пројекат 3: 2.100.000 0 2.100.000 

         

  1301-П4   
Пројекат 4: Санација Отвореног 

базена    

   860  

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4512 

Капиталне субвенције -санација 

термалних бунара  400.000 0 400.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 4:    

    01 Приходи из буджета: 400.000 0 400.000 

    1301-П4 860   Укупно за Пројекат 4: 400.000 0 400.000 

         

  1301-П5   
Пројекат 5: Одржаванје градског 

стрелишта- санација рова    

   860  

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4512 Капиталне субвенције 600.000 0 600.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 5:    

    01 Приходи из буджета: 600.000 0 600.000 

    1301-П5 860   Укупно за Пројекат 5: 600.000 0 600.000 

         

  1301-П8   
Пројекат 8: Покриванје базена у 

Дудовој шуми    
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   860  

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ, НЕКЛАСИФИКОВАНО НА 

ДРУГОМ МЕСТУ    

    4512 Капиталне субвенције 10.000.000 0 10.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 8:    

    09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине: 10.000.000 0 10.000.000 

    1301-П8 860   Укупно за Пројекат 8: 10.000.000 0 10.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 14:    

    01 Приходи из буджета: 116.778.000 0 116.778.000 

    09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине: 10.000.000 0 10.000.000 

    1301     Укупно за ПРОГРАМ  14: 126.778.000 0 126.778.000 

          

УКУПНО УПРАВЛЈАНЈЕ СПОРТСКИМ 

ОБЈЕКТИМА - ЈКП СТАДИОН: 126.778.000 0 126.778.000 

         

4 39    
ВОДОСНАБДЕВАНЈЕ - ЈКП ВОДОВОД 

И КАНАЛИЗАЦИЈА    

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-0001   
Програмска активност 0001: 

Водоснабдеванје    

   630  ВОДОСНАБДЕВАНЈЕ    

    4512 Капиталне субвенције - бушенје бунара 10.615.000 0 10.615.000 

    4512 

Капиталне субвенције - израда пројектно 

техничке документације за секундарну 

канализациону и водоводну мрежу и 

елабората о зонама санитарне заштите 2.997.000 0 2.997.000 

    4512 

Капиталне субвенције -електроопреманје 

бунара 2.200.000 0 2.200.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност          0601-0001:    

    01 Приходи из буджета: 10.615.000 0 10.615.000 

    09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине: 5.197.000 0 5.197.000 

    0601-0001 630   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0601-0001: 15.812.000 0 15.812.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 10.615.000 0 10.615.000 

    09 

Приходи од продаје нефинансијске 

имовине: 5.197.000 0 5.197.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 15.812.000 0 15.812.000 

          

УКУПНО ЈКП ВОДОВОД И 

КАНАЛИЗАЦИЈА: 15.812.000 0 15.812.000 

         

4 40    

ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП 

"ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ 

ПАРКОВИ"    

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-П15   
Пројекат 15: Поступак ликвидације 

ЈП "Привредно технолошки паркови"    

   490  

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 

НЕККЛАСИФИКОВАНИ НА ДРУГОМ 

МЕСТУ    

    421 Стални трошкови 111.000 0 111.000 
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    422 Трошкови путованја 3.000 0 3.000 

    423 Услуге по уговору 162.000 0 162.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 15:    

    01 Приходи из буджета: 276.000 0 276.000 

    1501-П15 131   Укупно за Пројекат 15: 276.000 0 276.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    01 Приходи из буджета: 276.000 0 276.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 276.000 0 276.000 

          

 УКУПНО  ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ 

ЈП "ПРИВРЕДНО ТЕХНОЛОШКИ 

ПАРКОВИ" 276.000 0 276.000 

         

     

УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ , ЕНЕРГЕТИКУ 

И САОБРАЋАЈ 

1.325.978.000 0 1.325.978.000 

         

4 41    
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И 

РАЗВОЈ 
   

  1101   
ПРОГРАМ 1: Локални развој и 

просторно планиранје    

         

  1101-П2   Пројекат 2: Рушенје објеката    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    4511 Текуће субвенције 2.470.000 0 2.470.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  2:    

    01 Приходи из буджета: 2.470.000 0 2.470.000 

    1101-П2 620   Укупно за Пројекат 2:                        2.470.000 0 2.470.000 

         

  1101-П3   
Пројекат 3: Изграднја градске 

оптичке мреже    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 2.000.000 0 2.000.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета: 2.000.000 0 2.000.000 

    1101-П3 620   Укупно за Пројекат 3:                        2.000.000 0 2.000.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 1:    

    01 Приходи из буджета: 4.470.000 0 4.470.000 

    1101     Укупно за ПРОГРАМ 1: 4.470.000 0 4.470.000 

         

  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

  0601-0002   
Програмска активност 0002: 

Управлјанје отпадним водама    

   520  УПРАВЛЈАНЈЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА    

    421 Стални трошкови 1.500.000 0 1.500.000 
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Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0002:    

    01 Приходи из буджета: 1.500.000 0 1.500.000 

    0601-0002 520   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0601-0002: 1.500.000 0 1.500.000 

         

  0601-0005   
Програмска активност 0005: Јавни 

превоз    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    4511 Текуће субвенције 937.000 0 937.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0005:    

    01 Приходи из буджета: 937.000 0 937.000 

    0601-0005 451   

Укупно за Програмску активност                                                                           

0601-0005: 937.000 0 937.000 

         

  0601-0008   
Програмска активност 0008: Јавна 

хигијена    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    4511 Текуће субвенције 2.893.000 0 2.893.000 

    4512 Капиталне субвенције 750.000 0 750.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0008:    

    01 Приходи из буджета: 3.643.000 0 3.643.000 

    0601-0008 620   

Укупно за Програмску активност                                                                        

0601-0008: 3.643.000 0 3.643.000 

         

  0601-0010   
Програмска активност 0010: Јавна 

расвета    

   640  УЛИЧНА РАСВЕТА    

    421 Стални трошкови 50.436.000 0 50.436.000 

    4511 Текуће субвенције 6.382.000 0 6.382.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 3.885.000 0 3.885.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0010:    

    01 Приходи из буджета: 60.703.000 0 60.703.000 

    0601-0010 640   

Укупно за Програмску активност                                                                       

0601-0010: 60.703.000 0 60.703.000 

         

  0601-П2   
Пројекат 2: Замена аутобуских 

стајалишта (клјуч у руке)    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 7.370.000 0 7.370.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  2:    

    01 Приходи из буджета: 7.370.000 0 7.370.000 

    0601-П2 620   Укупно за Пројекат 2:                        7.370.000 0 7.370.000 

         

  0601-П18   

Пројекат 18: Изграднја 20кW 

кабловског вода од ТС Суботица 4 до 

северне границе ПЗ "Мали Бајмок"    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 8.743.000 0 8.743.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 18:    
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    01 Приходи из буджета: 8.743.000 0 8.743.000 

    0601-П18 620   Укупно за Пројекат 18: 8.743.000 0 8.743.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 2:    

    01 Приходи из буджета: 82.896.000 0 82.896.000 

    0601     Укупно за ПРОГРАМ 2: 82.896.000 0 82.896.000 

         

  1501   
ПРОГРАМ 3: Локално економски 

развој    

  1501-0004   

Програмска активност 0004: 

Одржаванје економске 

инфраструктуре    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    423 Услуге по уговору 500.000 0 500.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0602-0004:    

    01 Приходи из буджета: 500.000 0 500.000 

    1501-0004 620   

Укупно за Програмску активност                                        

1501-0004: 500.000 0 500.000 

         

  1501-П2   
Пројекат 2: Санација крова зграде 

Берзе    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 60.000 0 60.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  2:    

    01 Приходи из буджета: 60.000 0 60.000 

    1501-П2 620   Укупно за Пројекат 2:                         60.000 0 60.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 3:    

    01 Приходи из буджета: 560.000 0 560.000 

    1501     Укупно за ПРОГРАМ 3: 560.000 0 560.000 

         

  0701   ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура    

         

  0701-0001   

Програмска активност 0001: 

Управлјанје саобраћајном 

инфраструктуром    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 41.424.000 0 41.424.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0701-0001:    

    01 Приходи из буджета: 20.000.000 0 20.000.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 21.424.000 0 21.424.000 

    0701-0001 451   

Укупно за Програмску активност   

0701-0001:                        41.424.000 0 41.424.000 

         

  0701-0002   
Програмска активност 0002: 

Одржаванје путева    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    423 Услуге по уговору 401.000 0 401.000 

    4511 Текуће субвенције 31.055.000 0 31.055.000 
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    4512 Капиталне субвенције 3.483.000 0 3.483.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност 0701-0002:    

        01 Приходи из буджета: 34.939.000 0 34.939.000 

    0701-0002 451   

Укупно за Програмску активност                                                                      

0701-0002:                        34.939.000 0 34.939.000 

         

  0701-П3   
Пројекат 3: Заштита и одржаванје 

Мајшанског моста    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 939.000 0 939.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 3:    

    01 Приходи из буджета: 939.000 0 939.000 

    0701-П3 451   Укупно за Пројекат 3:                        939.000 0 939.000 

         

         

  0701-П4   
Пројекат 4: Видео надзор на 

територији града    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    4511 Текуће субвенције 482.000 0 482.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 2.040.000 0 2.040.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  4:    

    01 Приходи из буджета: 2.522.000 0 2.522.000 

    0701-П4 451   Укупно за Пројекат 4:                        2.522.000 0 2.522.000 

         

  0701-П11   

Пројекат 11: Измештанје 

инсталације за потребе изграднје 

путне инфраструктуре    

   451  ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ    

    511 Зграде и грађевински објекти 1.732.000 0 1.732.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  11:    

       01 Приходи из буджета: 1.732.000 0 1.732.000 

    0701-П11 451   Укупно за Пројекат 11:                        1.732.000 0 1.732.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 7:    

    01 Приходи из буджета: 60.132.000 0 60.132.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине 21.424.000 0 21.424.000 

    0701     Укупно за ПРОГРАМ 7: 81.556.000 0 81.556.000 

         

         

  2002   ПРОГРАМ 9: Основно образованје    

  2002-П9   
Пројекат 9:Санација објекта ОШ 

"Сонја МаринковиЋ    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 73.127.000 0 73.127.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  9:    

    07 Донације од осталих нивоа власти 73.127.000 0 73.127.000 

    2002-П9 620   Укупно за Пројекат 9: 73.127.000 0 73.127.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ  9:    
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    07 Донације од осталих нивоа власти 73.127.000 0 73.127.000 

    2002     Укупно ПРОГРАМ 9: 73.127.000 0 73.127.000 

         

  2003   ПРОГРАМ 10: Среднје образованје    

  2003-П5   
Пројекат 5:Санација објекта 

Хемијско-технолошке школе    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 188.235.000 0 188.235.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  5:    

    07 Донације од осталих нивоа власти 188.235.000 0 188.235.000 

    2003-П5 620   Укупно за Пројекат 5: 188.235.000 0 188.235.000 

         

  2003-П1   
Пројекат 1: Санација фасаде Музичке 

школе - друга фаза    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 50.000 0 50.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  1:    

    01 Приходи из буджета: 50.000 0 50.000 

    2003-П1 620   Укуно за Пројекат 1:                        50.000 0 50.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 10:    

    01 Приходи из буджета: 50.000 0 50.000 

    07 Донације од осталих нивоа власти 188.235.000 0 188.235.000 

    2003     Укупно за ПРОГРАМ 10: 188.285.000 0 188.285.000 

         

  1201   ПРОГРАМ 13:  Развој културе    

  1201-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалних установа 

културе    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 680.000 0 680.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0601-0002:    

      01 Приходи из буджета: 680.000 0 680.000 

    1201-0001 620   

Укупно за Програмску активност                                                                          

1201-0001: 680.000 0 680.000 

         

  1201-П4   
Пројекат 4: Санација објекта 

Трокадеро у МЗ Александрово    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 3.970.000 0 3.970.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  4:    

    01 Приходи из буджета: 3.970.000 0 3.970.000 

    1201-П4 620   Укупно за Пројекат 4:                        3.970.000 0 3.970.000 

         

  1201-П6   
Пројекат 6: Санација крова дома 

културе у Новом Жеднику    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 3.370.000 0 3.370.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  6:    
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    01 Приходи из буджета: 3.370.000 0 3.370.000 

    1201-П6 620   Укупно за Пројекат 6:                        3.370.000 0 3.370.000 

         

  1201-П7   
Пројекат 7: Премештанје споменика 

"Свето тројство"    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    482 Остали порези 120.000 0 120.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 454.000 0 454.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  7:    

    01 Приходи из буджета: 574.000 0 574.000 

    1201-П7 620   Укуно за Пројекат 7:                574.000 0 574.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 13:    

    01 Приходи из буджета: 8.594.000 0 8.594.000 

    1201     Укупно за ПРОГРАМ 13: 8.594.000 0 8.594.000 

         

  1301   
ПРОГРАМ 14: Развој спорта и 

омладине    

  1301-0003   

Програмска активност 0003: 

Одржаванје спортске 

инфраструктуре    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    4511 Текуће субвенције 1.302.000 0 1.302.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 5.322.000 0 5.322.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 1301-0003:    

    01 Приходи из буджета: 6.624.000 0 6.624.000 

    1301-0003 620   

Укуно за Програмску активност                                                

1301-0003: 6.624.000 0 6.624.000 

         

  1301-П1   
Пројекат 1: Расвета на градском 

стадиону    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    423 Услуге по уговору 400.000 0 400.000 

    511 Зграде и грађевински објекти 42.671.000 0 42.671.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  1:    

    01 Приходи из буджета: 10.650.000 0 10.650.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине: 32.421.000 0 32.421.000 

    1301-П1 620   Укупно за Пројекат 1:                        43.071.000 0 43.071.000 

         

         

  1301-П7   
Пројекат 7:Сполјашнје и унутрашнје 

уређенје Градског стадиона    

   620  РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ    

    511 Зграде и грађевински објекти 900.000 0 900.000 

     Извори финансиранја за Пројекат  7:    

      01 Приходи из буджета: 900.000 0 900.000 

    1301-П7 620   Укупно за Пројекат 7:                        900.000 0 900.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 14:    
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    01 Приходи из буджета: 18.174.000 0 18.174.000 

    09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине: 32.421.000 0 32.421.000 

    1301     Укупно за ПРОГРАМ 14: 50.595.000 0 50.595.000 

     
УКУПНО СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ: 
490.083.000 0 490.083.000 

          

УКУПНО  РАЗДЕО  4 - ГРАДСКА 

УПРАВА 6.207.452.000 265.610.000 6.473.062.000 

         

5 01    
РАЗДЕО  5 - ГРАДСКО 

ПРАВОБРАНИЛАШТВО    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0004   
Програмска активност 0004: Градско  

правобранилаштво    

   330  СУДОВИ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 6.943.000 0 6.943.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.240.000 0 1.240.000 

    413 Накнаде у натури 30.000 0 30.000 

    414 Социјална даванја запосленима 1.051.000 0 1.051.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 263.000 0 263.000 

    421 Стални трошкови 210.000 0 210.000 

    422 Трошкови путованја 200.000 0 200.000 

    423 Услуге по уговору 1.460.000 0 1.460.000 

    426 Материјал 485.000 0 485.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  815.000 0 815.000 

    482 Остали порези 12.000 0 12.000 

    485 Накнаде штете 4.000.000 0 4.000.000 

    512 Машине и опрема 100.000 0 100.000 

    515 Нематеријлана имовина 384.000 0 384.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                 0602-0004:    

        01 Приходи из буджета: 17.193.000 0 17.193.000 

    0602-0004 330   

Укупно за Програмску активност                          

0602-0004: 17.193.000 0 17.193.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 17.193.000 0 17.193.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 17.193.000 0 17.193.000 

          

УКУПНО  РАЗДЕО 5  - ГРАДСКО  

ПРАВОБРАНИЛАШТВО 17.193.000 0 17.193.000 

         

6 01    РАЗДЕО   6 -  ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0005   
Програмска активност 0005: 

Заштитник грађана    

   150  
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ -  

ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 7.060.000 0 7.060.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 1.260.000 0 1.260.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 110.000 0 110.000 
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    416 Награде запосленима 88.000 0 88.000 

    421 Стални трошкови 191.000 0 191.000 

    422 Трошкови путованја 116.000 0 116.000 

    423 Услуге по уговору 1.020.000 0 1.020.000 

    426 Материјал 427.000 0 427.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  1.073.000 0 1.073.000 

    482 Остали порези 10.000 0 10.000 

    485 Накнада штете 400.000 0 400.000 

    512 Машине и опрема 297.000 0 297.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност                         0602-0005:    

        01 Приходи из буджета: 12.052.000 0 12.052.000 

    0602-0005 150   

Укупно за Програмску активност                                                            

0602-0005: 12.052.000 0 12.052.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 12.052.000 0 12.052.000 

    602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 12.052.000 0 12.052.000 

          

УКУПНО  РАЗДЕО 6 - ЗАШТИТНИК 

ГРАЂАНА 12.052.000 0 12.052.000 

         

7 01    
РАЗДЕО  7  -  КАНЦЕЛАРИЈА ЗА 

МЛАДЕ    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0007   
Програмска активност 0007: 

Канцеларија за младе    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 859.000 0 859.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 154.000 0 154.000 

    421 Стални трошкови 30.000 0 30.000 

    422 Трошкови путованја 90.000 0 90.000 

    423 Услуге по уговору 1.044.000 0 1.044.000 

    426 Материјал 104.000 0 104.000 

    4651 Остале текуће дотације по закону  127.000 0 127.000 

    481 Дотације непрофитним организацијама 800.000 0 800.000 

    512 Машине и опрема 100.000 0 100.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност             0602-0007:    

    01 Приходи из буджета: 3.277.000 0 3.277.000 

    08 Донације од невладиних организација 31.000 0 31.000 

    0602-0007 850   

Укупно за Програмску активност                                                        

0602-0007: 3.308.000 0 3.308.000 

         

  0602-П6   Пројекат 6: Дан младих    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 200.000 0 200.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 6:    

        01 Приходи из буджета: 200.000 0 200.000 

    0602-П6 850   Укупно за Пројекат 6: 200.000 0 200.000 
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  0602-П7   Пројекат 7: Фестивал Омладина    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 600.000 0 600.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 7:    

        01 Приходи из буджета: 600.000 0 600.000 

    0602-П7 850   Укупно за Пројекат 7: 600.000 0 600.000 

         

  0602-П8   
Пројекат 8: Каријерно информисанје - 

КИК    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 50.000 0 50.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 8:    

        01 Приходи из буджета: 50.000 0 50.000 

    0602-П8 850   Укупно за Пројекат 8: 50.000 0 50.000 

         

  0602-П9   
Пројекат 9: Тандем ученје - "Учимо 

језик заједно"    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 50.000 0 50.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 9:    

        01 Приходи из буджета: 50.000 0 50.000 

    0602-П9 850   Укупно за Пројекат 9: 50.000 0 50.000 

         

  0602-П10   
Пројекат 10: Омладински волонтерски 

камп    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 100.000 0 100.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 10:    

        01 Приходи из буджета: 100.000 0 100.000 

    0602-П10 850   Укупно за Пројекат 10: 100.000 0 100.000 

         

  0602-П11   
Пројекат 11: Градски омладински 

центар    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    423 Услуге по уговору 678.000 0 678.000 

    424 Специјализоване услуге 20.000 0 20.000 

    425 Текуће поправке и одржаванје 150.000 0 150.000 

    426 Материјал 42.000 0 42.000 

    512 Машине и опрема 366.000 0 366.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 11:    

    01 Приходи из буджета: 740.000 0 740.000 

      13 

Нераспоређени  вишак прихода из 

ранијих година 516.000 0 516.000 

    0602-П11 850   Укупно за Пројекат 11: 1.256.000 0 1.256.000 

         

  0602-П13   Пројекат 13: Клуб младих родителја    



Страна 118 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 50.000 0 50.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 13:    

      01 Приходи из буджета: 50.000 0 50.000 

    0602-П13 850   Укупно за Пројекат 13: 50.000 0 50.000 

         

  0602-П14   
Пројекат 14: Безбедни млади-

безбрижни родителји    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 50.000 0 50.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 14:    

     01 Приходи из буджета: 50.000 0 50.000 

    0602-П14 850   Укупно за Пројекат 14: 50.000 0 50.000 

         

  0602-П15   
Пројекат 15: Обележаванје матуре у 

Суботици    

   850  
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И 

ВЕРЕ  - ИСТРАЖИВАНЈЕ И РАЗВОЈ    

    424 Специјализоване услуге 200.000 0 200.000 

     Извори финансиранја за Пројекат 15:    

     01 Приходи из буджета: 200.000 0 200.000 

    0602-П15 850   Укупно за Пројекат 15: 200.000 0 200.000 

         

    01 Приходи из буджета: 5.317.000 0 5.317.000 

    08 Донације од невладиних организација 31.000 0 31.000 

    13 

Нераспоређени  вишак прихода из 

ранијих година 516.000 0 516.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 5.864.000 0 5.864.000 

          

УКУПНО  РАЗДЕО 7 - КАНЦЕЛАРИЈА 

ЗА МЛАДЕ 5.864.000 0 5.864.000 

         

8 01    
РАЗДЕО   8 -  БУДЖЕТСКА 

ИНСПЕКЦИЈА    

  0602   ПРОГРАМ 15: Локална самоуправа    

  0602-0001   

Програмска активност 0001: 

Функционисанје локалне самоуправе 

и градских општина    

   130  ОПШТЕ УСЛУГЕ    

    411 Плате, додаци и накнаде запослених 1.800.000 0 1.800.000 

    412 

Социјални доприноси на терет 

послодавца 305.000 0 305.000 

    413 Накнаде у натури 55.000 0 55.000 

    414 Социјална даванја запосленима 100.000 0 100.000 

    415 Накнаде трошкова за запослене 55.000 0 55.000 

    421 Стални трошкови 180.000 0 180.000 

    422 Трошкови путованја 140.000 0 140.000 

    423 Услуге по уговору 250.000 0 250.000 

    424 Специјализоване услуге 100.000 0 100.000 

    426 Материјал 500.000 0 500.000 
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    4651 Остале текуће дотације по закону  260.000 0 260.000 

    482 Остали порези 10.000 0 10.000 

    483 Новчане казне 50.000 0 50.000 

    485 Накнада штете 50.000 0 50.000 

    512 Машине и опрема 100.000 0 100.000 

     
Извори финансиранја за Програмску 

активност          0602-0001:    

        01 Приходи из буджета: 3.955.000 0 3.955.000 

    0602-0001 130   

Укупно за Програмску активност                                                                 

0602-0001: 3.955.000 0 3.955.000 

         

     Извори финансиранја за ПРОГРАМ 15:    

    01 Приходи из буджета: 3.955.000 0 3.955.000 

    0602     Укупно за ПРОГРАМ 15: 3.955.000 0 3.955.000 

          

УКУПНО  РАЗДЕО 8 - БУДЖЕТСКА 

ИНСПЕКЦИЈА 3.955.000 0 3.955.000 

          СВЕГА  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ 6.407.332.000 265.610.000 6.672.942.000 

         

          Укупни извори финансиранја:       

        01 Приходи из буджета 4.907.358.000 0 4.907.358.000 

        04 

Сопствени приходи буджетских 

корисника 0 245.438.000 245.438.000 

        06 Донације од међународних организација 43.118.000 12.505.000 55.623.000 

        07 Донације од осталих нивоа власти 718.591.000 3.540.000 722.131.000 

        08 Донације од невладиних организација 3.739.000 4.127.000 7.866.000 

        09 

Приманја од продаје нефинансијске 

имовине  367.653.000 0 367.653.000 

        11 Приманја од иностраних задуживанја 250.000.000 0 250.000.000 

        12 

Приманја од продаје финансијске 

имовине  4.600.000 0 4.600.000 

        13 

Нераспоређени вишак прихода из 

ранијих година 112.273.000 0 112.273.000 

     
СВЕГА  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ПО 

ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАНЈА: 6.407.332.000 265.610.000 6.672.942.000 
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Члан 6. 
 Члан 6. мења се и гласи: 

Рекапитулација програмског дела буџета 
 

ПРОГРАМ / ПА / 
Пројекат 

Шифр

а 
Циљ Индикатор 

Вредност у 
базној 
години 
(2015) 

Циљана 
вредност 

(2016) 
Одговорно лице 

Средства из 
буџета 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

1. Развој локалне 
заједнице у складу са 
усвојеном стратегијом 
развоја 

 Проценат покривености територије 
планском документацијом  

50% 70% 1 - Локални 
развој и 
просторно 
планирање 

1101 
2. Повећање 
покривености територије 
планском документацијом 

Проценат гређевинског земљишта 
потуно опремљеног комуналном 
инфраструктуром 

30% 40% 

Градоначелник 212.783.000 0 212.783.000 

1. Остварење финансијског 
плана и програма 
пословања Дирекције за 
изградњу 

Проценат остварења финансијског плана 90% 90% 

Финансијски 
директор 

Дирекције за 
изгрању града 

Уређивање 
грађевинског 
земљишта 

1101-
0002 2. Смањење претходних 

трошкова припреме и 
уређења грађевинског 
земљишта 

Проценат односа плана и остварених 
трошкова 

25% 20% 

Стурчни сарадник 
за послове 
припреме и 
уређења 

грађевинског 
земљишта 

Дирекције за 
изградњу града 

171.513.000 0 171.513.000 

Пројекат 1: 
Набавка 
грађевинског 
земљишта 

1101-
П1 

1. Оплемењивање простора 
и стварање могућности 
изградње комун. 
Инфраструктуре и јавних 
обј. 

Процентуално повећање регулисаних 
локација спремних за изградњу комуналне 
инфраструктуре 

30% 40% 

Руководилац 
службе УГЗ 
Дирекције за 

изградњу града 

35.445.000 0 35.445.000 

Пројекат 2: 
Рушење објеката 

1101-
П2 

1. Уклањање обј. 
прибављених 
експропријацијом и 
расчишћ. терена 

Број откупљених објеката 5 5 

Руководилац 
службе УГЗ 
Дирекције за 

изградњу града 

3.825.000 0 3.825.000 

Пројекат 3: 
Изградња градске 
оптичке мреже 

1101-
П3 

1. Стварање предуслова за 
изградњу видео надзора 

Проценат уграђеног оптичког кабла 0 33% 

Финансијски 
директор 

Дирекције за 
изгрању града 

2.000.000 0 2.000.000 
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Степен наплате комуналних услуга  80% 85% 
2 - Комунална 
делатност 

0601 
1. Ефикасно и рационално 
спровођење комуналне 
делатности Проценат од укупног броја ЈП/ЈКП који 

остварују позитиван резултат 
65% 70% 

Градоначелник 797.458.000 0 797.458.000 

Водоснабдевање 
0601-
0001 

1. Максимална могућа 
покривеност корисника и 
територије услугама 
водоснабдевања 

Проценат домаћинстава обухваћених  
услугом у односу на укупан број 
домаћинстава 

70% 80% 
Директор ЈКП 
Водовод и 

канализација 
15.812.000 0 15.812.000 

Управљање 
отпадним водама   

0601-
0002 

1. Адекватни квалитет 
пружених услуга одвођења 
атмосферских вода 

Проценат интервенција на одржавању 
сливника у односу на укупан број 
постојећих сливника 

30% 20% 

Шеф службе 
одржавања путне 
инфраструктуре - 
Дирекција за 

изградњу града 

17.667.000 0 17.667.000 

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга јавног 
превоза 

Проценат покривености оџавања 
аут.стајалишта 

100% 100% 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

Јавни превоз 
0601-
0005 2. Максимална могућа 

покривеност корисника и 
територије услугама јавног 
превоза 

Проценат покривености територије услугом 
јавног превоза  

90% 95% 
Директор 

Суботица-транс 

62.001.000 0 62.001.000 

Јавна хигијена 
0601-
0008 

1. Ефикасно и рационално 
спровођење одржавања 
чистоће јавних површина 

Степен извршења годишњих плановајавне 
хигијене и степен извршења годишњег 
плана 

100% 100% 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

176.055.000 0 176.055.000 

Уређење и 
одржавање 
зеленила 

0601-
0009 

1. Адекватан квалитет 
пружених услуга уређења и 
одржавања јавних зелених 
површина 

Степен уређења јавних зелених површина  100% 100% 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

127.316.000 0 127.316.000 

Јавна расвета 
0601-
0010 

1. Оптимална покривеност 
територије Града услугама 
јавног осветљења 

Укупан број светиљки  27.040 27.100 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

225.680.000 0 225.680.000 

Одржавање 
стамбених зграда 

0601-
0012 

1. Подстицање одговорног 
управљања и одржавања 
стамбених зграда у етажном 
власништву 

Проценат успостављених скупштина 
/савета станара у односу на укупан број 
зграда 

15,00% 50% 
Начелник Градске 

управе 
3.136.000 0 3.136.000 

Ауто-такси превоз 
путника 

0601-
0013 

1.обезбеђивање услова за 
обављање такси делатности 

Број поправљених девастираних  
стајалишта 

0 7 
Секретар 
Секретаријата за 
комуналну 

1.900.000 0 1.900.000 
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послове , 
енергетику и 
саобраћај 

Капацитет прихватилишта  и азила за 
напуштене псе и мачке  

100 220 

Секретар 
Секретаријата за 
комуналну 
послове , 
енергетику и 
саобраћај Остале комуналне 

услуге 
0601-
0014 

1. Обезбеђивање услова за 
задовољење других 
комуналних потреба 

грађана 
Третиране површине за сузбијање глодара 
и инсеката 

10120 17120 

Секретар 
Секретаријата за 

комуналну 
делатност 

25.400.000 0 25.400.000 

Пројекат 1: 
Изградња 
водовода у МЗ 
Ново село по 
Програму 
самодоприноса 

0601-
П1 

1. Изградња водоводне 
мреже у улицама: 
Беочинска, Матије 
Пољаковића, Силађи 
Ержебета, Јосип Вуковића 
Ђиде и изградња 
канализационе мреже у 
улици Владе Перића 
Валтера 

Повећање броја домаћинстава у 
споменутим улицама са приступом пијаћој 
води  

15% 100% 
Председници 
Савета месних 

заједница 
4.760.000 0 4.760.000 

Пројекат 2: Замена 
аутобуских 
стајалишта (кључ 
у руке) 

0601-
П2 

1. Благовремена изградња 
тј. Монтажа нових 
надстрешница на свим 
стајалиштима 

Проценат постављања надстрешница према 
пројектној документацији 

100% 100% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

7.370.000 0 7.370.000 

Пројекат 6: 
Изградња 
канализационе 
мреже у МЗ 
Александрово 

0601-
П6 

1. Побољшање услова 
живота грађана кроз 
изградњу канализационе 
мреже 

Изграђена канализациона мрежа (м) 0 1621,2 
Руководилац 
Одсека за Лер 

8.419.000 0 8.419.000 

Пројекат 7: 
Проширење 
гробља на Палићу 

0601-
П7 

1. Побољшање водоводне 
инфраструктуре   на гробљу 

Изграђена водоводна инфраструктура не да 

Секретар 
секретаријата за 

комуналне 
послове 

1.100.000 0 1.100.000 
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Пројекат 8: 
Изградња 
мртвачнице у 
Таванкуту и 
Вишњевцу 

0601-
П8 

1. Покривеност територије 
насеља погребним услугама 

Број изграђених мртвачница и капела 0 2 

Секретар 
секретаријата за 

комуналне 
послове 

11.317.000 0 11.317.000 

1. Повећање капацитета 
смештаја за напуштене псе 
и мачке 

Број животиња који може бити смештен у 
Азил 

160 220 
Пројекат 9: 
Реконструкција 
ограде и боксова 
за животиње у 
Азилу 

0601-
П9 2. Побољшање услова 

смештаја за напуштене псе 
и мачке 

Дужина изграђене ограде у метрима 0 215 

Директор ЈКП 
Чистоћа и 
зеленило 

17.100.000 0 17.100.000 

Пројекат 11: 
Израда 
канализационе 
мреже у улицама 
Серво Михаља од 
улице Јосипа 
Колумба, Врањска, 
Дубровачка од 
Церске до 
Јасеновачке улице, 
Врњачка и 
Јасеновачка на 
територији МЗ 
Палић 

0601-
П11 

1. Стварање услова за 
привлачење инвеститора 

Дужина постављеног вода у метрима 0 1360,6 м 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

9.243.000 0 9.243.000 

Пројекат 12: 
Израда водоводне 
мреже у дуж улице 
Ђери Ференца, 
381. Нова, 
Сегединска као и 
кракови I, II (382. 
Нова) и III на 
територији МЗ 
Макова Седмица 

0601-
П12 

1.Изградња  водоводне 
мреже   2.Обезебеђење 
могућности прикључења на 
водоводну мрежу 

Дужина постављеног вода у метрима 0 496,34 м 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

1.082.000 0 1.082.000 

Пројекат 13: 
Изградња 
канализационе 
мреже у ул. Луке 
Мардешића у МЗ 

0601-
П13 

1. Изградња фекалне 
канализације  

Дужина постављеног вода у метрима 0 173 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

1.002.000 0 1.002.000 
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Палић 

Пројекат 14: 
Изградња 
канализационе 
мреже у МЗ 
Железничко 
насеље 

0601-
П14 

1. Изградња фекалне 
канализације  

Дужина постављеног вода у метрима 0 143 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

822.000 0 822.000 

Пројекат 15: 
Изградња 
канализационе 
мреже у МЗ Нови 
Град 

0601-
П15 

1. Изградња фекалне 
канализације  

Дужина постављеног вода у метрима 0 196,11 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

3.221.000 0 3.221.000 

Пројекат 16: 
Доградња уличне 
расвете и 
проширење мреже 
на територији 
Града Суботице 

0601-
П16 

1.Побољшање система 
управљања мрежом расвете 

Реализација пројекта у % 50% 100% 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

4.890.000 0 4.890.000 

Пројекат 17: 
Радови на 
енерг.ефикасности  
јавне расвете 

0601-
П17 

1. Уштеда електричне 
енергије 

Број комада лед светиљки 0 160 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

4.304.000 0 4.304.000 

Пројекат 18: 
Изградња 20кW 
кабловског вода од 
ТС Суботица 4 до 
северне границе 
ПЗ "Мали Бајмок" 

0601-
П18 

1. Пројектовање и изградња 
новог 20 кв електро 
енергетског кабловског 
вода 

Израђен пројекат 0 1 

Шеф службе за 
инвестиције 
Привредно 
технолошких 

паркова 

11.253.000 0 11.253.000 

Пројекат 19: 
Суфинансирање 
санације објекта 
"Зеленца" 

0601-
П19 

1. Изградња посебно 
одвојене затворене хале за 
продају млечних производа 
и меса 

Испуњеност минималних техничких услова 
у складу са Законом о трговини 

да не 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

2.000.000 0 2.000.000 

Пројекат 20: 
Набавка 
механизације и 
помоћних 
средстава за 

0601-
П20 

1.Унапређење комуналне 
делатности 

Повећање капацитета јавно комуналног 
сектора увођењем услуга обележавања 
хоризонталне сигнализације 

не да 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

7.200.000 0 7.200.000 
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исцртавање 
хоризонталне 
сигнализације 

Број корисника 0 115 Пројекат 21: 
Изградња 
водоводне мреже  
у МЗ "Зорка" у 
улицама:Едварда 
Кардеља, 
Балзакова, Нила 
Амстронга, Бечка, 
Солунска, 
Платонова, 
Црногорска, 
Батајничка, 
Грочанска, 
Пекарска и 
Млинска 

0601-
П21 

1.Изградња  водоводне 
мреже   Дужина мреже у метрима 0 2.960 

Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

20.869.000 0 20.869.000 

Број корисника 0 53 Пројекат 22: 
Изградња 
водоводне мреже  
у МЗ "Пешчара" у 
Ускочкој улици 

0601-
П22 

1.Изградња водоводне 
мреже Дужина мреже у метрима 0 856,49 

Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

6.595.000 0 6.595.000 

Број корисника 0 165 Пројекат 23: 
Изградња 
водоводне мреже  
у МЗ "Макова 
седмица" у 
улицама: Исидора 
Секулић, Јелене 
Ћетковић, 
Крфовска, Брачка, 
Даринке Радовић, 
Осјечка и 
Омладинска 

0601-
П23 

1. Изградња водоводне 
мреже Дужина мреже у метрима 0 2.061,75 

Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

19.944.000 0 19.944.000 

3- Локални 
економски развој 

1501 
1. Повећање запослености 
на територији општине 

Број евидентираних незапослених лица 
на евиденцији НСЗ 

9.462 9.100 
Секретар 

секретаријата за 
536.071.000 14.360.000 550.431.000 
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Број становника Града који су запослени 
на новим радним местима, а налазили су 
се на евиденцији НСЗ 

541 300 
привреду, ЛЕР и 

туризам 

Број предузећа која су користила услуге 
града у односу на укупан број предузећа 

10 15 Подршка 
постојећој 
привреди 

1501-
0001 

1. Развој адекватних 
сервиса  и услуга за 
пружање подршке 
постојећој привреди 

Број јавно -приватних партнерства 2 3 

помоћник 
Градоначелника за 

МСП 
9.670.000 0 9.670.000 

Вредност нових инвестиција на годишњем 
нивоу 

2.040.000.0
00 

2.000.000.
000 

1. Успостављање  
ефикасног механизама за 
привлачење  директних 

инвестиција Број нових инвестиција 2 2 

Члан Градског 
већа за привреду 

Унапређење 
привредног 
амбијента 

1501-
0002 

          

29.199.000 0 29.199.000 

Подстицаји за 
развој 
предузетништва 

1501-
0003 

1. Подстицаји града  за 
развој предузетништва 
(давање земљишта на 
коришћење ликалне 
инфраструктуре под 
посебним условима, 
коришћење локалне 
инфраструктуре под 
посебним условима , 
ослобађање од појединих 
локалних такси, помоћ при 
припреми и писању 
пројеката малим 
предузећима ради добијања 
подстицаја...) 

Број новооснованих предузећа на 
територији града уз учешће подстицаја 
локалне самоуправе у односу на укупан 
број новооснованих предузећа 

7 5 Директор БИС 10.450.000 0 10.450.000 

Одржавање 
економске 
инфраструктуре 

1501-
0004 

1. Успостављање 
функционалне економске 
инфраструктуре 

Број корисника Привредне зоне 7 10 Директор ПТП-а 94.808.000 0 94.808.000 

Финансијска 
подршка локалном 
економском 
развоју 

1501-
0005 

1. Успостављање механизма 
за финансијску подршку 
производним предузећима и 
предузетницима који 
послују на територији града 
за развој нових производа и 
проширење производње 

Број нових производа развијених уз 
финансијску подршку 

4 14 

Помоћник 
Градоначелника за 

комуналну 
делатност 

54.550.000 14.360.000 68.910.000 

Пројекат 1: 
Куповина војне 

1501-
П1 

1. Ревитализација 
браунфилд локација за 

Број предузећа отворених кроз 
ревитализацију браунфилд локација за 

0 2 Градоначелник 170.000.000 0 170.000.000 
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имовине покретање привредних 
активности 

покретање привредних активности 

Пројекат 2: 
Санација крова 
зграде Берзе 

1501-
П2 

1. Побољшање стања 
објекта 

Степен извршености замене кровног 
прокривача 

90% 100% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

60.000 0 60.000 

Пројекат 3: 
Санација објекта 
бившег Дома 
Војске 

1501-
П3 

1. Довођење објекта 
циљаној намени 

Степен реализације пројекта 0% 30% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

89.000 0 89.000 

Пројекат 4: 
Пројектно 
техничка 
документација за 
зграду Пословног 
инкубатора 

1501-
П4 

1. Стварање предуслова за 
изградњу пословно 
производне хале  односно 
стварање могућности за 
аплицирање према 
донаторима за реализацију 
извођења радова 

Израђена пројектна техничка 
документација  

не да 
Члан Градског 
већа за привреду 

1.720.000 0 1.720.000 

Број подељених лифлета 0 10.000 
Пројекат 5: 
Wелцомес 

1501-
П5 

1. Информисање грађана о 
постојању и могућности 
коришћења СОС помоћи 

Медијска конференција 0 2 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

1.211.000 0 1.211.000 

Пројекат 6: 
БЕТонЕУ 

1501-
П6 

1. Успостављање и 
развијање мултилатералних 
партнерских односа између 
јединица локалних 
самоуправа и ОЦД 

Број партнера 19 19 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

9.000.000 0 9.000.000 

Пројекат 7: 
Изградња 
пословно 
производне хале за 
монтажу 
машинских и 
електро 
машинских 
елемената 

1501-
П7 

1. Изграђена хала  Изграђена хала  да/не не  да 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

126.206.000 0 126.206.000 

Пројекат 
8:Капитално 
одржавање објекта 
МЗ Радановац 

1501-
П8 

1. Побољшање енергетске 
ефикасности објекта 

Степен повећања 30% 30% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 

716.000 0 716.000 
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изградњу 

Пројекат 9: 
Прибављање 
грађевинског 
земљишта 

1501-
П9 

1.Унапређење привредног 
амбијента 

Број квадратних метара грађевинског 
земљишта 

0 22 ха Градоначелник 19.600.000 0 19.600.000 

Пројекат 12: 
Израда пројектно 
техничке 
документације за 
изградњу  
фискултурне сале 
у Ђурђину 

1501-
П12 

1.Обезбеђивање услова  за 
физичку културу 
ученицима школе 

Изграђена  фискултурна сала у км2 0 700 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

1.733.000 0 1.733.000 

Пројекат 13: 
Атмосферска 
канализација -део 
И етапе у улицама 
В.Мандушића и 
Палмина , на 
локацији 
Привредне зоне 
"Петар Драпшин" 
у Суботици и 
зацевљење дела 
Радановачког 
канала  

1501-
П13 

1.Стварање услова за 
отварање нових радних 
места 

Отворена нова радна места 0 100 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

1.783.000 0 1.783.000 

Пројекат 14: 
Изградња 
царинског 
терминала 

1501-
П14 

1. Развој адекватних 
сервиса  и услуга за 
пружање подршке 
постојећој привреди 

Број предузећа која су користила услуге 
града у односу на укупан број предузећа 

10 15 

Члан градског 
већа задужен за 
област туризма, 
инвестиција и 
међународне 

сарадње 

5.000.000 0 5.000.000 

Пројекат 15: 
Поступак 
ликвидације ЈП 
"Привредно 
технолошки 
паркови" 

1501-
П15 

1. Ликвидација предузећа Период спровођења ликвидације 0 90 дана 
Ликвидациони 

управник 
276.000 0 276.000 

4- Развој туризма 1502 1. Повећање смештајних Број регистрованих кревета у хотелима 923 950 Члан градског 68.133.000 20.500.000 88.633.000 
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капацитета туристичке 
понуде 

већа задужен за 
туризам 

Управљање 
развојем туризма 

1502-
0001 

1. Повећање квалитета 
туристичких услуга 

Број уређених и на адекватан начин 
обележених туристичких локалитета у 
граду  у односу на укупан број  локалитета 

28 34 
Члан градског 
већа задужен за 

туризам 
47.600.000 0 47.600.000 

Туристичка 
промоција 

1502-
0002 

1. Адекватна промоција 
туристичке понуде 

Број дистрибуираног пропагандног 
материјала 

70.000 100.000 Директор ТОС-а 20.533.000 20.500.000 41.033.000 

5 - Развој 
пољопривреде 

0101 

1. Спровођење усвојене 
пољопривредне политике 
и политике руралног 
развоја на подручју 
локалне самоуправе 

Коришћење пољопривредних површина  
у односу на укупне пољоприбредне 
површине 

14.160 ха 14.160 ха 
Члан градског 
већа задужен за 
пољопрвреду 

114.557.000 40.000.000 154.557.000 

Унапређење  
услова за 
пољопривредну 
делатност 

0101-
0001 

1. Ефикасно управљање 
пољопривредним 
земљиштем 

Коришћење пољопривредних површина  у 
односу на укупне пољоприбредне 
површине 

14.160 ха 14.160 ха 
Члан градског 
већа задужен за 
пољопрвреду 

92.569.000 0 92.569.000 

Подстицаји 
пољопривредној 
производњи 

0101-
0002 

1. Изградња одрживог, 
ефикасног и конкурентног 
пољопривредног сектора 

Одобрен програм локалних подстицаја од 
стране надлежног министарства 

5 8 
Члан градског 
већа задужен за 
пољопрвреду 

11.210.000 40.000.000 51.210.000 

Пројекат 1: 
Подизање 
шумског зеленила 

0101-
П1 

1. Унапређење услова за 
пољопривредну 
производњу 

Планирана површина под шумом (ха) 0 30 

Руководилац 
Одсека за 

пољопривреду и 
пољопривредно 

земљиште 

3.700.000 0 3.700.000 

Пројекат 2: 
Опремање 
зоохигијенске 
службе 

0101-
П2 

1. Ефикасније 
функционисање 
зоохигијенске службе 

Број набављених камиона за превоз лешева 
животиња 

0 1 
Члан градског 
већа задужен за 
пољопрвреду 

1.300.000 0 1.300.000 

Пројекат 3: Израда 
пројекта 
пошумљавања 

0101-
П3 

1. Повећање шумовитости 
на територији Града 
Суботица 

Број израђених пројеката 0 1 
Члан градског 
већа задужен за 
пољопрвреду 

778.000 0 778.000 

Пројекат 4: 
Санација 
некатегорисаних 
(земљаних) путева 

0101-
П4 

1. Развој одговарајућих 
економских услова у 
сеоским срединама 

Број метара изграђених некатегорисаних 
(земљаних) путева 

3250 1950 

Руководилац 
Одсека за 

пољопривреду и 
пољопривредно 

земљиште 

5.000.000 0 5.000.000 

6 - Заштита 0401 1. Унапређење квалитета Проценат територије под заштитом 7.04% 7.04% Секретар 220.709.000 0 220.709.000 
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животне средине животне средине секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 
Управљање 
заштитом животне 
средине и 
природних 
вредности 

0401-
0001 

1. Испуњење обавеза у 
складу са законима  у 
домену постојања 
стратешких и оперативних 
планова као и мера заштите 

Усвојен програм заштите животне средине 
са акционим планом 

0 1 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

74.212.000 0 74.212.000 

1. Испуњење обавеза у 
складу са законима у 
домену постојања 
стратешких и оперативних 
планова као и мера забране  
и ограничења утицаја на 
животну средину 

Донет и усвојен локални план управљања 
отпадом 

0 0 
Управљање 
комуналним 
отпадом 

0401-
0002 

2. Спровођење редовних 
мерења на територији града 
и испуњење обавеза  у 
складу са законима 

Број избвршених контрола  или надзора 
мера поступања  са отпадом у складу са 
законом о урављању отпадом 

30 35 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

23.159.000 0 23.159.000 

Успостављен локални регистар извора 
загађивања животне средине 

1 1 
1. Праћење у складу са 
прописаним законским 
обавезама Донети и усвојени програми мониторинга 1 2 

Број извршених мерења квалитета ваздуха 
у локалној мрежи 

20 22 

Праћење квалитета 
елемената животне 
средине 

0401-
0003 

2. Спровођење редовних 
мерења на територији града 
и испуњење обавеза  у 
складу са законима 

Број извршених мониторинга буке у 
животној средини 

35 37 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

9.329.000 0 9.329.000 

Проценат територије под заштитом III 
категорије 

0.71 0.71 
Заштита 
природних 
вредности и 
унапређење 
подручја са 
природним 
својствима 

0401-
0004 

1. Унапређење заштите 
природних вредности Број подручја која су проглашена 

заштићеним подручјем III категорије 
2 3 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

10.800.000 0 10.800.000 

Пројекат 1: 
Изградња 
регионалног 
система за 
управљање 
чврстим 

0401-
П1 

1. Изградња објекта за 
управљање чврстим 
комуналним отпадом 

Проценат изграђености објекта 5% 90% 
Директор 
Регионалне 
депоније 

79.309.000 0 79.309.000 
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комуналним 
отпадом 

Пројекат 2: 
Санација 
енергетских 
губитака објеката 
предшколске 
установе 

0401-
П2 

1. Санација енергетских 
губитака у објекту 

Степен уштеде трошкова енергије 0% 30% 

Секретар 
Секретаријата за 

комуналну 
делатност 

3.000.000 0 2.750.000 

Пројекат 3: Израда 
пројектне 
документације за 
завршетак 
канализације на 
Палићу 

0401-
П3 

1. Заштита површинских и 
подземних вода  од 
загађивања , завршетком 
канализационог система 
насеља Палић, како би се 
након изградње потисног 
вода отпадне воде одвеле на 
централно постројење за 
пречишћавање у Суботици 

Проценат насеља Палић за које је изграђена 
пројектна документација 

48% 50% 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

10.000.000 0 10.000.000 

Пројекат 4: 
Набавка опреме за 
унапређење 
система 
управљања 
отпадом посуде за 
одлагање отпада 

0401-
П4 

1. Смањење количине 
комуналног 
(биоразградивог ) отпада 

Број одговарајућих посуда домаћинствима 
за одлагање  отпада 

3200 2500 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

7.300.000 0 7.300.000 

Пројекат 
5:Набавка опреме 
за унапређење 
система 
управљања 
отпадом -
Подземни 
контејнери 

0401-
П5 

1. Унапређење система 
управљања комуналним 
отпадом 

Степен покривености територије на којој се 
обавља организовано сакупљање отпада 

10% 15% 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

3.000.000 0 3.000.000 

Пројекат 6: 
Набавка опреме за 
унапређење 
система 
управљања 
отпадом -машина 

0401-
П6 

1. Смањене количине 
органског отпада 

Морфолошки састав (смањење удела 
органског отпада на депонији) 

48/% 42% 

Секретар 
секретаријата за 
пољопривреду и 
заштиту животне 

средине 

600.000 0 600.000 
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за брикетирање 

1. Развијеност 
инфраструктуре 

Степен изграђености саобраћајница које 
су у надлежности Града Суботице 

60% 65% 
Директор 
Дирекције за 
изградњу града 

7 - Путна 
инфраструктура 

0701 2.Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја 
саобраћајних незгода 

Број смртних исхода 4 3 

Секретар 
секретаријата 
надлежног за 
послове 
саобраћаја 

356.033.000 0 356.033.000 

Управљање 
саобраћајном 
инфраструктуром 

0701-
0001 

1. Повећање путне мреже и 
адекватна покривеност 
територије града 

Број километара новоизграђене путне 
мреже 

5 4,5 

шеф службе 
одржавања путне 
инфраструктуре - 
Дирекција за 

изградњу града 

125.709.000 0 125.709.000 

1. Остварење квалитета 
улица кроз реконструкцију  
и редовно одржавање 
асфалта 

Проценат од укупне дужине уллица које 
захтевају санацију 

20% 20% 

шеф службе 
одржавања путне 
инфраструктуре - 
Дирекција за 

изградњу града 
Одржавање путева 

0701-
0002 

2. Опремање и одржавање 
саобраћајне сигнализације 
на путевима и улицама 

Број поправљених семафора 30 25 

шеф службе 
одржавања путне 
инфраструктуре - 
Дирекција за 

изградњу града 

136.150.000 0 136.150.000 

Пројекат 1: 
Изградња коловоза 
и стаза у МЗ 
Александрово по 
Програму 
самодоприноса 

0701-
П1 

1. Изградња коловоза у 
улицама Иђошкој, 
Рударској, Стажиловској, 
Сиришкој, Жељка 
Миливојевића, Милована 
Глишића, Футошкој, 
Делиблатској, Лазаревачкој, 
Трг Паје Јовановића и 
Блаже Јовановића 

Повећење изграђености путне 
инфраструктуре (м) 

0 3000 
Председници 
Савета месних 

заједница 
19.120.000 0 19.120.000 
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Пројекат 2: 
Изградња сервисне 
саобраћајнице за 
Лидл 

0701-
П2 

1. Изградња сервисне 
саобраћајнице у року 

Дужина саобраћајнице у метрима 0 100% 

шеф службе 
одржавања путне 
инфраструктуре - 
Дирекција за 

изградњу града 

12.000.000 0 12.000.000 

Пројекат 3: 
Заштита и 
одржавање 
Мајшанског моста 

0701-
П3 

1. Испитивање 
конатрукције 

Проценат израде извештаја 0% 80% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

2.349.000 0 2.349.000 

Пројекат 4: Видео 
надзор на 
територији града 

0701-
П4 

1. Повећање безбедн. 
учесника у саобраћ. И 
повећ. опште безбед. 
Грађана 

Број локација 25 25 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

3.576.000 0 3.576.000 

Пројекат 6: 
спуштање ел. 
Водова у кружном 
току ул. 51. 
Дивизије 

0701-
П6 

1.Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
стварање услова за безбедан 
саобраћај 

Проценат извршења пројекта 0 100% 

шеф службе 
одржавања путне 
инфраструктуре - 
Дирекција за 

изградњу града 

720.000 0 720.000 

Пројекат 7: 
Пројекат рушење 
објеката у 
привредним 
зонама 

0701-
П7 

Израда  пројекта Израђен пројекат 0 1 

Шеф службе за 
инвестиције 
Привредно 
технолошких 

паркова 

700.000 0 700.000 

Степен изграђеноси пешачких стаза у м2 0 100 Пројекат П8: 
Уређење и урбано 
опремање 
"Великог Парка" 
на Палићу 

0701-
П8 

1.Уређење Великог парка 
на Палићу 

Степен уређења простора Великог парка на 
Палићу 

0 5% 
Директор Парк 

Палића 
2.554.000 0 2.554.000 

Пројекат 9: 
Двосмерни 
саобраћајни 
прикључак на 
државни пут 1б 

0701-
П9 

1. Изградња двосмерног 
прикључка 

Дужина изграђеног дела у метрима 0 1493,06 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

14.450.000 0 14.450.000 

Пројекат 11: 
Измештање 
инсталације за 
потребе изградње 
путне 
инфраструктуре 

0701-
П11 

1. Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
стварање услова за безбедан 
саобраћај 

Проценат извршења пројекта 0 30% 

шеф службе 
одржавања путне 
инфраструктуре - 
Дирекција за 

изградњу града 

3.702.000 0 3.702.000 
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Број саобраћајних незгода 335 330 Пројекат 12: 
Техничко 
регулисање 
саобраћаја на 
територији Града 
Суботице 

0701-
П12 

1. Повећање безбедности 
учесника у саобраћају и 
смањење броја 
саобраћајних незгода 

Број повређених људи 185 180 

Секретар 
секретаријата 
надлежног за 

послове саобраћаја 

14.030.000 0 14.030.000 

Пројекат 13: 
Израда локалне 
стратегије 
безбедности 
саобраћаја 

0701-
П13 

1. Поседовање стратегије у 
складу Законом о 
безбедности саобраћаја и 
националне стратегије 

Реализован пројекат израде стратегије  не да 

Секретар 
секретаријата 
надлежног за 

послове саобраћаја 

1.145.000 0 1.145.000 

Пројекат 14: 
Изградња коловоза 
у делу улице Турзо 
Лајоша и делу 
улице Средња у 
МЗ "Мали 
Радановац" 

0701-
П14 

1.Изградња непостојећег 
дела коловоза 

Изграђен коловоз 0 
1347,80 

м2 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

8.795.000 0 8.795.000 

Пројекат 15: 
Изградња коловоза 
у делу улице Алеја 
маршала Тита у 
МЗ "Дудова шума" 

0701-
П15 

1.Изградња непостојећег 
дела коловоза 

Изграђен коловоз 0 606 м2 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

3.480.000 0 3.480.000 

Пројекат 16: 
Изградња коловоза 
у  Улици Црвена 
звезда, Чантавир 

0701-
П16 

1.Обезбеђење услова за 
развој насеља Чантавир 

Повећење изграђености путне 
инфраструктуре (м) 

0 577 м 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

7.553.000 0 7.553.000 

8 – Предшколско 
васпитање 

2001 

1. Повећање обухвата деце 
предшколским 
васпитањем и 
образовањем 

Број уписане деце у односу на број 
укупно пријављење деце 

3718/3995 
3881/ 
4008 

Члан Градског 
већа задужен за 
образовање 

530.716.000 86.083.000 616.799.000 

1. Обезбеђени адекватни 
услови за васпитно-
образовни рад са децом уз 
повећан обухват 

Просечан број деце у групи 
(јасле,предшколски, ппп) 

19,5 19,7 

Функционисање 
предшколских 
установа 

2001-
0001 

2. Одрживост 
функционисања 
предшколских установа у 
остваривању делатности 
предшколског васпитања и 

Број објеката у којима су извршена 
инвестициона улагања на годишњем нивоу 
у односу на укупан број објеката ПУ 

6/57 8/57 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

516.131.000 85.983.000 602.114.000 
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осталих делатности у ПУ у 
складу са законом 

Пројекат 1: 
Опрема за вешерај 

2001-
П1 

1. Набавка индустријске 
веш машине и рољке 

Повећање броја опреме за вешерај 6 8 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

3.450.000 0 3.450.000 

Пројекат 2: 
Учешће у 
пројектима-
пројектно 
финансирање 

2001-
П2 

1. Пројектно финансирање 
ПУ Наша Радост 

Број пројеката у којима учествује ПУ са 
средствима града 

0 1 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

810.000 0 810.000 

Пројекат 3: 
Опрема за 
домаћинство 

2001-
П3 

1. Набавка опреме за 
домаћинство 

Обнављање опреме 0 1 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

3.000.000 0 3.000.000 

Пројекат 4: Комби 
за превоз хране 

2001-
П4 

1. Куповина комби возила 
за превоз хране 

Ефикасније развожење хране за објекте ПУ 3 4 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

3.025.000 0 3.025.000 

Пројекат 5: 
Намештај 

2001-
П5 

1. Набавка намештаја  Побољшање услова смештаја деце 3800 4000 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

2.000.000 0 2.000.000 

Пројекат 6: Радови 
на побољшању 
енергетске 
ефикасности-вртић 
Цицибан 

2001-
П6 

1. Смањење трошкова 
грејања 

Ниво  смањења месечног трошка грејања у 
% 

0 10 % 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

2.300.000 100.000 2.400.000 

9 – Основно 
образовање 

2002 
1. Потпун обухват 
основним образовањем и 
васпитањем 

Обухват деце основним образовањем 
(број ученика) 

10636 10570 
Члан Градског 
већа задужен за 
образовање 

378.836.000 0 378.836.000 

1. Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-
образовни рад са децом у 
основним школама 

Просечан број ученика по одељењу 18 18,13 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности Функционисање 

основних школа 
2002-
0001 

2. Повећање доступности и 
приступачности основног 

образовања деци 

Проценат деце којој је обезбеђен бесплатан 
школски превоз у однсоу на укупан број 
деце 

16,25% 16,30% 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

295.813.000 0 295.813.000 
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Пројекат 1: Бунар 
за воду у школи 
"Матија Губец" 
Таванкут 

2002-
П1 

1. Бунар за воду 
Снебдевеност школе технички исправном 
водом 

не  да 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

800.000 0 800.000 

Пројекат 2: 
Постављање 
грмобранске 
мреже ОШ 
"Владимир Назор" 

2002-
П2 

1. Постављање громобрана Изграђен громобран не да 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

400.000 0 400.000 

Пројекат 3: Замена 
конструкције и 
црепа на крову 
фискултурне сале 
ОШ "Иван 
Милутиновић" 

2002-
П3 

1. Спречавање 
прокишњавања 
фискултурне сале 

Број изведених радова на замени кровне 
конструкције 

0 1 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

1.500.000 0 1.500.000 

Пројекат 4: Ограда 
у школи у 
Вишњевцу ОШ 
"Хуњади Јанош" 

2002-
П4 

1. Побољшање безбедности 
деце 

Постављање ограде 0 1 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

442.000 0 442.000 

Пројекат 5: 
Заштитна ограда 
дворишта школе 
ОШ "Жарко 
Зрењанин" 

2002-
П5 

1. Побољшање безбедности 
ученика 

Постављање ограде 0 1 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

250.000 0 250.000 

Пројекат 6: 
Надоградња 
постојећег система 
видео надзора у 
ОШ Иван 
Милутиновић 

2002-
П6 

1. Повећање безбедности 
ученика 

Број система видео надзора у основним 
школама 

0 1 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

324.000 0 324.000 

Пројекат 7: Систем 
видео надзора за 
безбедност 
ученика основних 
школа 

2002-
П7 

1.Повећање безбедности 
ученика 

Број система видео надзора у основним 
школама 

0 6 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

1.680.000 0 1.680.000 

Пројекат 8: 
Пројектно 
финансирање 
школа - учешће 
града  

2002-
П8 

1. Учешће града у 
финансирању школе на 
пројектима са других нивоа 
власти 

Број пројеката 0 6 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

4.500.000 0 4.500.000 
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1.Замена столарије Предвиђена количина столарије 0 100 Пројекат 9: 
Санација објекта 
ОШ " Соња 
Маринковић" 

2002-
П9 

2. Адаптација просторије 
објекта 

Санација свих санитарних чворова (%) 0 100 

Секретар 
секретаријата за 
инвестиције и 

развој 

73.127.000 0 73.127.000 

10 – Средње 
образовање 

2003 
1. Повећање обухвата 
средњошколског 
образовања 

Број деце која су обухваћена средњим 
образовањем 

5390 5468 
Члан Градског 
већа задужен за 
образовање 

383.645.000 0 383.645.000 

Функционисање 
средњих школа 

2003-
0001 

1. Обезбеђени прописани 
услови за васпитно-
образовни рад са децом у 
средњим  школама 

Просечан број ученика по одељењу 22 22,29 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

186.578.000 0 186.578.000 

Пројекат 1: 
Санација фасаде 
Музичке школе - 
друга фаза 

2003-
П1 

1. Обнова свих екстерних 
фасада 

Степен рестаур. Фасаде 95% 100% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

50.000 0 50.000 

Пројекат 2: 
Адаптација 
простора 
Политехничке 
школе 

2003-
П2 

1. Извођење радова на 
постојећем објекту са 
циљем повећања броја 
учионица за практичну 
наставу, ради побољшања 
нивоа практичне наставе 

Број учионица за практичну наставу 4 8 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

4.800.000 0 4.800.000 

Пројекат 3: 
Надоградња 
постојећег система 
видео надзора у 
Техничкој и 
Музичкој школи 

2003-
П3 

1. Повећање безбедности 
ученика 

Број система видео надзора у средњим 
школама 

0 2 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

812.000 0 812.000 

Пројекат 4: 
Пројектно 
финансирање 
школа - учешће 
града  

2003-
П4 

1. Учешће града у 
финансирању школе на 
пројектима са других нивоа 
власти 

Број пројеката 0 2 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

3.170.000 0 3.170.000 

1. Санација фасаде и крова Санирана фасада (м2) 0 2351,8 Пројекат 4: 
Саниција објекта 

Хемисјско 
технолошке школе 

2003-
П5 

2.Адаптација објекта школе 
и фискултурне сале 

Адаптација предвиђених просторија објекта 
школе (%) 

0 100 

Секретар 
секретаријата за 
инвестиције и 

развој 

188.235.000 0 188.235.000 

11 - Социјална и 
дечја заштита 

0901 
1. Развој услуга социјалне 
заштите којие су у 
мандату града којима се 

Број права на услуге из социјалне 
заштите дефинисаних одлуком о 
социјалној заштити, које пружа град 

6.600 6.600 
Члан Градског 
већа задужен за 
социјалну 

262.152.000 0 262.152.000 
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доприноси унапређењу 
положаја грађана који 
припадају угроженим 
групама 

заштиту 

Социјалне помоћи 
0901-
0001 

1. Унапређење заштите 
сиромашних 

Проценат грађана који добијају новчане 
накнаде и помоћ у натури у складу са 
одлуком о социјалној заштити у однсоу на 
укупан број грађана 

5% 5% 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

103.803.000 0 103.803.000 

Прихватилишта, 
прихватне станице 
и друге врсте 
смештаја  

0901-
0002 

1. Подршка спровођењу и 
развоју дневних услуга у 
заједници 

Број лица која су боравила у 
прихватилишту 

30 35 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

2.150.000 0 2.150.000 

Подршка социо-
хуманитарним 
организацијама 

0901-
0003 

1. Подстицање развоја 
разноврсних социјалних 
услуга у заједници и 
укључивање у сферу 
пружања услуга што више 
различитих социјалних 
актера 

Број удружења/хуманитарних организација 
које добијају средства из буџета града 

36 36 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

11.400.000 0 11.400.000 

Саветодавно-
терапијске и 
социјално-
едукативне услуге 

0901-
0004 

1. Подршка развоју мреже 
ванинституционалне 
институције социјалне 
заштите предвиђене 
Одлуком о социјалној 
заштити и Законом о 
социјалној заштити 

Број корисника дневних услуга у заједници 850 900 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

62.866.000 0 62.866.000 

Активности 
Црвеног крста 

0901-
0005 

1. Социјално деловање-
олакшавање људске патње 
пружањем неопходне 
ургентне помоћи лицима у 
невољи, развијањем 
солидарнсоти међу људима 

Број корисника народне кухиње 1100 1100 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

26.700.000 0 26.700.000 

1. Обезбеђивање 
материјлане подршке за 
децу и породицу 

Број деце које примају бесплатне ужине 1.835 1.835 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

Дечја заштита 
0901-
0006 

2. Унапређење популационе 
политике  Број трудница које примају материјалну 

помоћ 
1.600 1.600 Секретар 

секретаријата за 
друштвене 

48.956.000 0 48.956.000 
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делатности 

Број помоћи за прво дете 900 900 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

Број корисника право на накнаду трошкова 
за вантелесну оплодњу 

8 6 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

Пројекат 1: 
Подршка за 
самосталан живот 
инвалидним 
лицима 

0901-
П1 

1. Омогућавање несметаног 
самосталног коришћења 
простора МЗ "Прозивка" 

Израђена пројектна техничка 
документација за изградњу рампе за 
инвалиде и изведени радови 

не да 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

300.000 0 300.000 

Пројекат 2: Помоћ 
у натури за 
социјално 
угрожено 
становништво 

0901-
П2 

1. Побољшање квалитета 
живота социјално 
угрожених лица 

Број корисника пакета хране и хигијене 3200 3250 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

3.287.000 0 3.287.000 

Пројекат 3: 
Координатор за 
инклузију Рома 

0901-
П3 

1. Омогућавање несметаног 
рада  координатора за 
инклузију Рома 

Број пројеката пријављених на конкурс 0 4 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

2.290.000 0 2.290.000 

Пројекат 4: 
Остваривање, 
заштита и 
унапређење 
људских права-
родна 
равноправност 

0901-
П4 

1. Остваривање заштите и 
унапређење људских права-
родна равноправност 

Број састанака Савета за родну 
равноправност 

0 4 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

400.000 0 400.000 

12 - Примарна 
здравствена 
заштита 

1801 
1. Унапређење заштите 
права пацијената 

Број основаних у однсоу на укупан број 
писмених приговора саветнику за 
заштиту права пацијената 

5/45 4/47 

Секретар 
секретаријата за 
друштвене 
делатности 

41.679.000 0 41.679.000 

Функционисање 
установа примарне 
здравствене 
заштите 

1801-
0001 

1. Унапређење ефикасности 
примарне здравствене 
заштите 

Годишњи ниво (проценат) реализације 
планова инвестирања и опремања установа 
здравствене заштите на нивоу града 

80% 90% 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

15.837.000 0 15.837.000 

Пројекат 1: 1801- 1. Обнављање опреме Проценат отписане опреме 80% 50% Секретар 4.000.000 0 4.000.000 
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Обнављање 
опреме за пружање 
услуге примарне 
здравствене 
заштите - Дом 
здравља 

П1 секретаријата за 
друштвене 
делатности 

Пројекат 2: Општа 
болница - 
Суфинансирање 
адаптације 
простора за 
вантелесну 
оплодњу 

1801-
П2 

1. Адаптација простора за 
вантелесну оплодњу 

Завршена адаптација не да Градоначелник 18.000.000 0 18.000.000 

Пројекат 3: Замена 
и поправка 
прозора у 
амбулантама - 
ДОМ ЗДРАВЉА 

1801-
П3 

1. Побољшавање енергетске 
ефикасности амбуланти 
Дома здравља 

Број објеката Дома здравља 0 5 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

2.500.000 0 2.500.000 

Пројекат 6: Општа 
болница - 
Суфинансирање 
адаптације 
одељења за 
рехабилитацију 

1801-
П6 

1.  Адаптација простора 
одељења за рехабилитацију 

Обновљење просторије 0 1 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

800.000 0 800.000 

Пројекат 7: Замена 
електричне 
инсталације у 
огранку 10 на 
Палићу - 
АПОТЕКА 

1801-
П7 

1. Побољшање безбедности 
запослених 

Израђена пројектно техничка 
документација и изведени радови 

не  да 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

242.000 0 242.000 

Пројекат 8: 
Управљање 
фармацеутским 
отпадом 
прикупљених од 
грађана 

1801-
П8 

1. Заштита животне средине 
Проценат повећања уништавања 
апотекарских хемикалија 

3800 750 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

300.000 0 300.000 

13 - Развој 
културе 

1201 

1. Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета културне 
инфраструктуре 

Укупан број посетилаца на свим 
култрним догађајима 

12318 12330 

Помоћник и 
саветник 

Градоначелника 
за област културе 

729.875.000 100.540.000 830.415.000 
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Функционисање 
локалних установа 
културе  

1201-
0001 

1. Подстицање развоја 
културе кроз јачање 
капацитета установа 
културе 

Проценат учешћа сопствених природа у 
буџету установа културе 

21% 18% 

Помоћник и 
саветник 

Градоначелника за 
област културе 

309.729.000 98.552.000 408.281.000 

Подстицаји 
културном и 
уметничком 
стваралаштву 

1201-
0002 

1. Повећање интересовања 
грађана за развој културе 

Број програма и пројеката удружења 
грађана/КУД подржаних од стране града 

187 190 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

62.400.000 0 62.400.000 

Обновљена севрна фасада не да 

Прибављање потребне дозволе за уређење 
ентеријера 

не да 
Пројекат 1: 
Реконструкција 
Синагоге 

1201-
П1 

1. Капитално одржавање и 
реконструкција зграде 
Синагоге 

Обновљена зграда у функцији не да 

Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

15.075.000 0 15.075.000 

Пројекат 2: 
Реконструкција 
зграде Народног 
позоришта 

1201-
П2 

1. Наставак реконструкције, 
рестаурација и доградње 
зграде Народног позоришта 

Проценат учешћа - уложених средстава у 
реконструкцију зграде у односу на 
процењену вредност пројекта 

22,73% 28,39% 
Именовани 

пројект менаџер 
253.448.000 0 253.448.000 

Пројекат 3: 
Реконструкција, 
адаптација и 
санација дома 
културе у 
Таванкуту 

1201-
П3 

1. Уређење целокупног 
простора Дома културе 

Проценат завршености радова у свим 
просторијама 

30% 54% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

5.150.000 0 5.150.000 

Пројекат 4: 
Санација објекта 
Трокадеро у МЗ 
Александрово 

1201-
П4 

1. Побољшање 
функционалности објекта 

Степен санације објекта 72% 100% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

8.157.000 0 8.157.000 

Пројекат 5: 
Санација 
Соколског дома 

1201-
П5 

1. Санација објекта ради 
безбедности 

Степен уклањ.опасних елем. при санацији 10% 38% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

2.003.000 0 2.003.000 

Пројекат 6: 
Санација крова 
дома културе у 
Жеднику 

1201-
П6 

1. Побољшање 
функционалности и 
употребљивости објекта 

Степен санације крова 20% 70% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

11.121.000 0 11.121.000 

Пројекат 7: 
Рестаурирање и 
премештање 

1201-
П7 

1. Радови на рестаурацији и 
постављању скулптуре 

Проценат извршености пројекта 90% 100% 
Руководилац 
сектора за 
инвестиције 

3.704.000 0 3.704.000 
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споменика Свето 
тројство 

Дирекције за 
изградњу 

Приојекат 9:Е-
ТРИЛИНГУАЛИС

М 

1201-
П9 

1.Обезбеђивање 
вишејезичне комункикације 
са странкама  

Број обучених запослених 0 20 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

1.515.000 0 1.515.000 

Пројекат 10: 
Санација и 
побољшање 
енергетске 
ефикасности 
објекта "Непкер" у 
Суботици 

1201-
П10 

1.Санација енергетских 
губитака у објекту 

Степен уштеде трошкова енергије 0% 28 % 
Руководилац 
Одсека за ЛЕР 

1.044.000 0 1.044.000 

Пројекат 11: 
Тропска јужна 
Америка - Зоо врт 
Палић 

1201-
П11 

Побољшање услова 
смештаја животиња по 
прописима ЕУ 

Довршени објекат не да 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

6.400.000 0 6.400.000 

Пројекат 12: 
Предатори 
Америке - Зоо врт 
Палић 

1201-
П12 

Побољшање услова 
смештаја животиња по 
прописима ЕУ 

Довршени објекат не да 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

4.800.000 0 4.800.000 

Пројекат 13: 
Адаптација објекта 
у  МЗ Пешчара 

1201-
П13 

1. Адаптација и 
реконструкција зграде 
будуће дома културе за 
потребе становника МЗ 
Пешчара 

Извршени радови на адаптацији зграде не да Градоначелник 900.000 0 900.000 

Пројекат 14: 
Адаптација зграде 
Дома културе 
Стари Жедник 

1201-
П14 

1. Унапређење културних 
програма и садржаја 

Број културних садтжаја и догађаја у току 
године 

20 30 Градоначелник 800.000 0 800.000 

Пројекат 15: 
Изградња Дома 
културе у МЗ 
Палић 

1201-
П15 

1. Јачање капацитета 
културне инфраструктуре 

Број грађана у месној заједници у односу на 
укупан број установа културе 

6969/3 6969/4 Градоначелник 20.000.000 0 20.000.000 

Пројекат 16: 
Санација објекта 
позоришта у 
Чантавиру 

1201-
П16 

1. Побољшање 
функционалности објекта 

Степен санације објекта 46% 100% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

13.074.000 0 13.074.000 
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Пројекат 
17:Обележавање и 
афирмација  
мисоног наслеђа 
Радомира 
Константиновића 

1201-
П17 

1. Популаризација дела 
Радомира Константиновића 

Боља обавештеност јавности о животу 
Радомира Константиновића издавањем 
зборника 

0 25% 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

800.000 0 800.000 

Пројекат 
18:Сведочанство 
тамбурашке 
писмености с 
почетка 20.века-
дигитализација 

1201-
П18 

1. Сачувати, популарисати 
и учонити доступном 
збирку рукописних нота 
тамбурашког оркестра 
Радио Београда 

Број дигитализованих јединица 0 1200 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

1.005.000 0 1.005.000 

Пројекат 19: 
Рестаураторски 
радови у РКЦ  
Чока 

1201-
П19 

1. Очување сликане зидне 
декорације зидова и 
санација капиларне влаге, 
ради очувања културног 
добра 

Површина санираних зидова од влаге 0 74 м2 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

3.000.000 0 3.000.000 

Пројекат 20: 
Адаптација  
објекта у МЗ 
Пешчара 

1201-
П20 

1. Адаптација и 
реконструкција зграде 
будуће дома културе за 
потребе становника МЗ 
Пешчара 

Извршени радови на адаптацији зграде не да Градоначелник 4.600.000 0 4.600.000 

Пројекат 21: 
Стална поставка 
Градског музеја 
Суботица 
(археологија) - 
Градски музеј 

1201-
П21 

1. Представљање културног 
наслеђа 

Посећеност изложби 600 1000 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

1.000.000 0 1.000.000 

Пројекат 
22:Суботица и 
НАНСИ: Сецесија 
на два различита 
дела континента - 
МЗЗСК 

1201-
П22 

1. Промовисање сецесије 
Суботице 

Број посетилаца 0 70 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

150.000 0 150.000 

Пројекат 23: 
Реновирање 
кабловског 
поткровља 

1201-
П23 

1. Реновирање Степен побољшања услова и безбедности 50% 100% 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

0 1.988.000 1.988.000 

14 - Развој спорта 
и омладине 

1301 
1. Планско подстицање и 
креирање услова за 

Проценат реализације мера и циљева 
постојеће стратегије развоја спорта 

85% 88% 
Члан Граског 
већа задужен за 

277.777.000 0 277.777.000 
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бављење спортом за све 
грађане Града Суботице 

спорт  

Подршка 
локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима 

1301-
0001 

1. Обезбеђивање услова за 
рад и унапређење 
капацитета спортских 
организација преко којих се 
остварује јавни интерес у 
области спорта у Граду 

Број годишњих програма спотских 
организација финансираних од стране 
Града 

55 55 

Секретар 
секретаријата за 

друштвене 
делатности 

76.689.000 0 76.689.000 

Број игралишта 66 67 

Шеф службе 
комуналија - 
Дирекција за 
изградњу 

Одржавање 
спортске 
инфраструктуре 

1301-
0003 

1.Реконструкција и редовно 
одржавање постојећих 
спортских објеката од 
интереса за град 

Број постојећих функционалних објеката 8 8 
Директор ЈП 
Стадион 

124.339.000 0 124.339.000 

Пројекат 1: 
Расвета на 
градском стадиону 

1301-
П1 

1. Оспособљ. Стадиона за 
функционисање у ноћним 
условима 

Број расветних тела у комадима 0 158 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

58.071.000 0 58.071.000 

Пројекат 2: 
Улагање у Градски 
стадион 

1301-
П2 

1. Побољшање услова 
објекта за спортисте и 
посетиоце на градском 
стадиону 

Степен побољшања услова 40% 60% 
Директор ЈП 
Стадион 

4.678.000 0 4.678.000 

1. Замена рефлектора 1. Уштеда енергије 0 30% Пројекат 3: 
Реновирање Хале 
спортова 

1301-
П3 

 2. Набавка столица и 
одржавање паркета 

2. Побољшање услова  не да 

Директор ЈП 
Стадион 

2.100.000 0 2.100.000 

Пројекат 4: 
Санација 
Отвореног базена 

1301-
П4 

1. Санација термалног 
бунара 

Уштеда енергије не да 
Директор ЈП 
Стадион 

400.000 0 400.000 

Пројекат 5: 
Одржавање 
градског 
стрелишта- 
бетонирање и 
поправка рова 

1301-
П5 

1. Обезбеђивање бољих 
услова за кориснике 
градског стрелишта 

Дужина рова у м2 0 250м2 
Директор ЈП 
Стадион 

600.000 0 600.000 

Пројекат 7: 
Спољашње и 
унутрашње 
уређење Градског 
стадиона 

1301-
П7 

1. Повећање капацитета 
спортског саџаја 

Степен завршености пројекта 0% 30% 

Руководилац 
сектора за 
инвестиције 
Дирекције за 
изградњу 

900.000 0 900.000 
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Пројекат 8: 
Покривање базена 
у Дудовој шуми 

1301-
П8 

1. Покривање отвореног 
базена заменог балона 

Постављање новог балона не да 
Директор ЈП 
Стадион 

10.000.000 0 10.000.000 

Однос броја запослених у локалној 
администрацији града Суботице / 
Законом утврђен максимум броја 
запослених 

635/670 630/670 
15 - Локална 
самоуправа 

0602 

1. Одрживо управно и 
финансијско 
функционисање града у 
складу са надлежности и 
пословим локалне 
самоуправе 

Број донетих аката служби града  698.720 705.000 

Начелник 
Градске управе 

1.496.908.000 4.127.000 1.501.035.000 

 Број седница скупштине града: 12 12 
Председник 

скупштине Града 
Суботице 

 Број седница градског већа 51 51 Градоначелник 

1. Обезбеђено 
континуирано 
функционисање органа ЈЛС  

Проценат решених предмета услужног 
центра  у календарској години 

63% 69% 
Начелник Градске 

управе Функционисање 
локалне 
самоуправе и 
градских општина 

0602-
0001 

2. Унапређење и 
модернизација рада управе 
ЈЛС  

Број програма стручног усавршавања који 
су финансирани из буџета града 

3 5 
Начелник Градске 

управе 

801.609.000 0 801.609.000 

Проценат буџета града који се користи за 
трошкове и планове рада месних заједница 

4,53% 5% 

Месне заједнице 
0602-
0002 

1. Обезбеђено 
задовољавање потреба и 
интеререса локалног 
становништва деловањем 
месних заједница 

Степен остварења финансијских планова 
месних заједница 

83% 95% 

Председници 
Савета месних 

заједница 
49.396.000 4.127.000 53.523.000 

Проценат учешћа укупног дугорочног 
задужења за капиталне инвестиционе 
расходе у односу на укупно остварене 
текуће приходе буџета локалне власти у 
претходној години да је мањи од 50% 

43,00% 65,74% 

Управљање јавним 
дугом 

0602-
0003 

1. Одржавање финансијске 
стабилности града и 
финансирање капиталних 
инвестиционих кредита 

Проценат учешћа укупног износа главнице 
и камата које доспевају у текућој години на 
све дугорочна задужења за финансирање 
капиталних инвестиционих расхода у 
односу на укупно остварене текуће приходе 
буџета локалне власти у претходној години 
да је мањи од 50% 

5,08% 6,31% 

Градоначелник 553.250.000 0 553.250.000 

Градско 0602- 1. Заштита имовинских Број предмета у раду правобранилаштва 1486 1.500 Градски 17.193.000 0 17.193.000 
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правобранилаштво 0004 права и интереса ЈЛС 

Број решених поступака (позитивних и 
негативних по ЈЛС) 

696 700 

правобранилац 

Проценат броја решених притужби у 
односу на поднете 

95% 95% 

Заштитник грађана 
0602-
0005 

1. Обезбеђена заштита 
права грађана пред управом 
и јавним службама града и 
контрола над повредама 
прописа и општих аката 
града 

Број усвојених препорука заштитника 
грађана упућених управи и јавним 
службама града 

2.700 2.400 

Заштитник 
грађана 

12.052.000 0 12.052.000 

Просечан број посета интернет стране 
(месечно) 

8126 9000 

Просечан број прегледаних страница 
интернет презентације (месечно) 

52472 55000 

Шеф службе за 
информатику 

Информисање 
0602-
0006 

1. Унапређење јавног 
информисања од локалног 
значаја 

Број конференција за штампу 152 180 
Помоћник 

градоначелника за 
информисање 

24.800.000 0 24.800.000 

Број корисника услуга Канцеларије за 
младе 

1500 2500 

Канцеларија за 
младе 

0602-
0007 

1. Успостављени 
институционални услови у 
ЈЛС за подршку активном 
укључивању младих, 
подршку различитим 
друштвеним активностима 
младих и креативном 
испољавању њихових 
потреба 

Број организованих активности и пројеката 
Канцеларије за младе 

13 20 

Координатор 
Канцеларије за 

младе 
3.308.000 0 3.308.000 

Програми 
националних 
мањина 

0602-
0008 

1. Остваривање права 
националних мањина у 
локалној заједници 

Број реализованих пројеката националних 
мањина 

6 6 Градоначелник 2.800.000 0 2.800.000 

Пројекат 1: Избори  

0602-
П1 

1. Стварање услова за 
спровођење локалних и 
покрајинских избора 

Број одборника у локалном парламенту 67 67 
Начелник Градске 

управе 
16.444.000 0 16.444.000 

Пројекат 2: 
Уређење простора 
Градске куће 

0602-
П2 

1. Санирање оштећене 
фасаде у дворишту Градске 
куће 

Изведени радови на санацији фасаде не да 
Начелник Градске 

управе 
9.000.000 0 9.000.000 

Пројекат 3: 
Адаптација зграде 

0602-
П3 

1. Адаптација и 
реконструкција зграде 

Број изведених радова 17 20 
Председници 
Савета месних 

2.000.000 0 2.000.000 
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МЗ Шупљак месне заједнице заједница 

Пројекат 4: 
Санација спортске 
хале у МЗ Бајмок 

0602-
П4 

1. Санација и 
реконструкција спортске 
хале у циљу развоја спорта 

Повећање укључивања младих у спортске 
активности  

200 500 
Председници 
Савета месних 

заједница 
1.000.000 0 1.000.000 

Пројекат 6: Дан 
младих 

0602-
П6 

1. Омогућити младима да 
креативно и квалитетно 
проводе слободно време 
током летњег периода, као 
и да адекватно учествују у 
креирању истог 

Број активности у оквиру манифестације  10 12 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
200.000 0 200.000 

Пројекат 7: 
Фестивал 
Омладина 

0602-
П7 

1. Организовање музичког 
фестивала Омладина уз 
адекватан пропратни 
програм 

Број корисника активности 2000 3000 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
600.000 0 600.000 

Пројекат 8: 
Каријерно 
информисање - 
КИК 

0602-
П8 

1. Информисање 
средњошколаца о 
могућностима наставка 
школовања  

Број организованих активности и пројеката 
Канцеларије за младе 

3 6 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
50.000 0 50.000 

Пројекат 9: 
Тандем учење - 
"Учимо језик 
заједно" 

0602-
П9 

1. Креирати услове за 
међусобну комуникацију, 
упознавање и зближавање 
младих, различите етничке 
и националне припадности 
и на тај начин 
превазилажење предрасуда 
код младих 

Број организованих активности и пројеката 
Канцеларије за младе 

15 30 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
50.000 0 50.000 

Пројекат 10: 
Омладински 
волонтерски камп 

0602-
П10 

1. Развој вештина 
комуникације и сарадње за 
ефикасан тимски рад међу 
младим волонтерима 
Канцеларије за младе 

Број корисника пројекта 15 30 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
100.000 0 100.000 

Пројекат 11: 
Градски 
омладински 
центар 

0602-
П11 

1.Успостављење 
волонтерског клуба у 
оквиру Градског 
омладинског центра и тиме 
унапредити услове за 
креативно и квалитетно 
провођење слободног 
времена са фокусом на 

Број корисника пројекта 70 500 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
1.256.000 0 1.256.000 
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активни ангажман младих у 
својој заједници 

Пројекат 12: 
Адаптација зграде 
МЗ Макова 
седмица 

0602-
П12 

1. Адаптација зграде МЗ 
Макова седмица 

Извршени радови на адаптацији зграде не да 
Председници 
Савета месних 

заједница 
1.500.000 0 1.500.000 

Пројекат 13: Клуб 
младих родитеља 

0602-
П13 

1. Развијање знања и 
вештина за успешно 
родитељство  

Број корисника пројекта 12 30 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
50.000 0 50.000 

Пројекат 14: 
Безбедни млади-
безбрижни 
родитељи 

0602-
П14 

1. Подизање нивоа свести 
младих о потенцијалним 
опасностима на Интернету 
путем едукације током које 
се кроз примере из праксе 
приближава младима 

Број организованих активности 0 10 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
50.000 0 50.000 

Пројекат 15: 
Обележавање 
матуре у Суботици 

0602-
П15 

1. Организовање матурског 
плеса у склопу 
обележавања завршетка 
школовања 

Број организованих активности 5 5 
Координатор 
Канцеларије за 

младе 
200.000 0 200.000 

УКУПНО:             6.407.332.000 265.610.000 6.672.942.000 
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Члан 7. 
 

Ова одлука се доставља Министарству финансија и објављује се у «Службеном листу Града 
Суботице». 

Члан 8. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном листу Града Суботице. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-400-44/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
      Председник Скупштине града Суботице 
      Тивадар Бунфорд, с.р. 
 

 
На основу члана 35. став 7. Закона о 

планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 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 5. 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о доношењу Плана детаљне регулације за 
центар урбанистичке зоне МЗ „Жељезничко 
насеље“ са непосредним окружењем на потезу 
уз Мајшански пут, северно од улице Бер Имреа 

у Суботици 
 

Члан 1. 
Доноси  се План детаљне регулације за 

центар урбанистичке зоне МЗ „Жељезничко 
насеље“ са непосредним окружењем на потезу уз 
Мајшански пут, северно од улице Бер Имреа у 
Суботици (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

Границом обухвата плана обухваћен је 
простор од 24,15 ха.  

 
Са севера граница иде северним међама к.п. 

бр 19195,19196, 19197 и 19198 прати регулацију 
улице Шиме Ивића, затим иде међним линијама 
кп 19207/1 и 19206 те сеĉе Мајшански пут па 
каскадно прати к.п. бр.15836/3, 15833/1, 5304 (ул. 
Антуна Вранчића) 9/1 и 11 К.О. Нови Град, 
одакле граница наставља западно пратећи 
регулацију улице Влаха Буковца, те иде западном 
међом к.п. бр. 37 К.О. Нови Град прелази улицу 

Титуса Дуговића па се ломи под углом од цца 90 
и прати регулацију улице Титуса Дуговића одакле 
се ломи под правим углом и прати регулацију 
улице Јосе Мерковића, па се ломи и наставља у 
правцу југа пратећи регулацију улице Бер Имреа, 
затим сече Мајшански пут и наставља у правцу 
истока пратећи улицу Серво Михаља у дужини од 
цца 194 м где се ломи под правим углом сече 
улицу Серво Михаља и иде северним међама кп 
бр.483/1 и 483/3 и наставља источном 
регулацијом Виноградарске улице до раскрснице 
са Гошином улицом где се ломи и прати 
регулацију Гошине улице у дужини од 72 м, а 
затим прати источне међе кп.бр. 206, 209/2, 209/4, 
205, 203, 201, 199, 183, 180/1 и 179/1 те прати 
источну регулацију улице Косте Трифковића у 
дужини од 34 м где се ломи сече улицу Косте 
Трифковића до полазне тачке на к.п. бр 1915 К.О. 
Нови Град у свему као на графичком прилогу. 

 
Члан 3. 

Основни циљ израде плана је привођење 
простора намени утврђеној Планом генералне 
регулације VIII за зоне „Жељезничко насеље“ и 
„Макова Седмица“ и део зоне „Мали Радановац“ 
(„Службени лист Града Суботице”, број 52/2012). 

Планом су одређене површине јавне намене 
у складу са урбанистичким нормативима и 
правилима за одређене јавне службе и комуналне 
делатности и дефинисана правила уређења јавних 
зелених површина. Поред тога одређене су и 
површине остале намене које првенствено 
подразумевају пратеће терцијалне садржаје у 
функцији задовољења свакодневних и 
повремених потреба становништва урбанистичке 
зоне и ширег подручја  (пословно-трговинских, 
угоститељских, услужних делатности, делатности  
услужног занатства и друго), као и  могућност 
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реализације намене становања Примењени 
типови становања су усаглашени са окружењем и 
потребама рационалног коришћења и планираном 
организацијом простора. 

Члан 4. 
Саставни део ове одлуке је елаборат План 

детаљне регулације за центар урбанистичке зоне 
МЗ „Жељезничко насеље“ са непосредним 
окружењем на потезу уз Мајшански пут, северно 
од улице Бер Имреа у Суботици, је израђен од 
стране Јавног предузећа „Дирекција за изградњу 
Града Суботице” под бројем 27-60/15. 

 
Члан 5. 

Текстуални део Плана се објављује у 
„Службеном листу Града Суботице”. 

 
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-00-350-51/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1     
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09-исправка, 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 5. 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У  

о доношењу Плана детаљне регулације за 
блокове 63 и 63а између Ловачке, Радановачке 

и Дубровачке улице на Палићу 
 

Члан 1. 
Доноси се План детаљне регулације за 

блокове 63 и 63а између Ловачке, Радановачке и 
Дубровачке улице на Палићу  (у даљем тексту: 
План). 

Члан 2. 
Планом је обухваћен простор од цца 11,7 

ха. Са јужне стране оивичен је јужном 
регулацијом Државног пута IIА реда бр. 100 
(Сегедински пут), и јужном регулацијом 

Дубровачке улице, са источне западним међама 
парцела које се пружају западном страном Церске 
улице, са северне стране северном регулацијом 
Ловачке улице и са западне стране западном 
регулацијом Радановачке улице, у свему као на 
графичком прилогу. 

 
Члан 3. 

Основни циљ израде плана је: 
 
- Утврђивање површина за јавне и остале 

намене у циљу формирања или корекције уличне 
мреже и стварања услова за изградњу саобраћајне 
и друге инфраструктуре;  

- Утврђивање намене земљишта на 
површинама за остале намене и дефинисање 
правила грађења; 

- Стварање урбанистичког континуитета 
између простора који су претходно обрађени 
урбанистичким плановима. 

 
Члан 4. 

Саставни део ове одлуке је елаборат Плана 
детаљне регулације за блокове 63 и 63а између 
Ловачке, Радановачке и Дубровачке улице на 
Палићу, израђен од стране Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу Града Суботице” под 
бројем 27-108/15. 

Члан 5. 
Текстуални део Плана се објављује у 

„Службеном листу Града Суботице”. 
 

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-00-350-52/2016 
Дана: 24. 11. 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. и члана 79. став 
1. 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 
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О Д Л У К У 
о оснивању 

 Јавног комуналног предузећа 
за обављање димничарских услуга 

„Димничар“ Суботица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа за обављање 
димничарских услуга „Димничар“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13) са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће за обављање 
димничарских услуга „Димничар“ Суботица (у 
даљем тексту: Јавно предузеће) уписано у 
регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем број БД 84065/2005 од 10. августа 2005. 
године, наставља са радом у складу са одредбама 
ове одлуке. 

Члан 2.  
Јавно предузеће је основано је ради 

обављања делатности од општег интереса –
димничарске услуге на територији Града 
Суботице (у даљем тексту: Град), у складу са 
законом и одлуком којом се уређује ова 
комунална делатност. 
 

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:  

Јавно комунално предузеће за обављање 
димничарских услуга "ДИМНИЧАР" Суботица  
Кéмéнyсепрő Коммунáлис Кöзвáллалат Сзабадка  
Јавно комунално подузеће за обављање 
димњачарских услуга "ДИМЊАЧАР" Суботица.  

Скраћено пословно име Јавног предузећа 
је:  
ЈКП "Димничар" Суботица  
Кéмéнyсепрő ККВ Сзабадка  
ЈКП "Димњачар" Суботица.  

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

 
 

Члан 5. 
Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 

Браће Радића бр. 50.  
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: 

81.22 Услуге осталог ћишћења зграда и опреме.  
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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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 
 

Члан 9. 
Основни капитал Јавног предузећа који је 

регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи:  

- уписан новчани капитал: 30.000,00 РСД,  
- уплаћен новчани капитал: 30.000,00 

РСД.  
Град Суботица, у складу са прописима 

који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
2.966.195,85 динара. Наведени податак се наводи 
у циљу праћења стања и промена на капиталу у 
финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
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о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 
 

VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 10. 
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 11. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 12. 

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 13. 
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 14. 

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. 
 

Члан 15. 
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;  



24. новембар 2016.                                   Службени лист Града Суботице                                            Број 53 – Страна 153 

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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз сагласност 
Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

 
Члан 16. 

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 17. 
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 18. 
 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 19. 

Директор Јавног предузећа: 
1) представља и заступа јавно предузеће;  
2) организује и руководи процесом рада;  
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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;  

12) доноси акт о систематизацији; 
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом. 
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Члан 21. 
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 22. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 
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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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 

Члан 23. 
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 24. 
Надзор над радом Јавног предузећа врши 

оснивач. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

 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 26. 

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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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 28. 

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 29. 
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 
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Јавног предузећа исказане у последњем 
годишњем билансу стања. 
 

XII. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 30. 
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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада и то:  

1) ван грејне сезоне:  
- један димничарски тим који се састоји од 

два извршиоца (димничар на сложеним 
пословима и димничар на мање сложеним 
пословима или помоћни радник) опремљени 
интервентним возилом и потребним алатом за 
хитне интервенције на димоводним каналима који 
су спремни за интервенције у току 24 сата, а у 
нерадно време дежурство се одржава код куће;  

- један сервисерски тим који се састоји од 
једног сервисера и помоћног извршиоца техничке 
струке, са задатком интервенција на ложионим 
уређајима (горионици, аутоматика регулација и 
сл.), опремљен интервентним возилом и 
потребним алатом, а ван радног времена 
дежурство се одржава код куће;  

- све потребне пратеће функције као: 
магацинска служба, служба одржавања возила, 
финансијска служба, служба општих послова и 
служба прихвата странака;  

2) у грејној сезони:  
- два димничарска тим који се састоје од 

по два извршиоца (структуре исте као ван грејне 
сезоне) са истом опремом и спремношћу као ван 
грејне сезоне;  

- један сервисерски тим исте структуре, 
опремљености и спремности као ван грејне 
сезоне;  

- све потребне пратеће функције као: 
магацинска служба, служба одржавања возила, 
финансијска служба, служба општих послова и 
служба прихвата странака.  
 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 

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

Члан 33. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа за 
обављање димничарских услуга „Димничар“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13). 

Члан 34. 
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-00-022-251/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Чистоћа и зеленило“ Суботица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13) са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и 
зеленило” Суботица (у даљем тексту: Јавно 
предузеће), уписано у регистар Агенције за 
привредне регистре Решењем број БД 38278/2005 
од 10. октобра 2005. године, наставља са радом у 
складу са одредбама ове одлуке. 

 
Члан 2.  

Јавно предузеће је основано ради 
обављања делатности од општег интереса – 
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управљање комуналним отпадом, одржавање 
чистоће на површинама јавне намене и 
одржавање јавних зелених површина на 
територији Града Суботице (у даљем тексту: 
Град), у складу са законом и одлуком којом се 
уређују ове комуналне делатности. 

 
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. 

 
II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Члан 4. 

Пословно име Јавног предузећа гласи:  
Јавно комунално предузеће „Чистоћа и 

зеленило“ Суботица 
Köztisztasági és Parkosítási Kommunális 

Közvállalat Szabadka 
Јавно комунално подузеће "Чистоћа и 

зеленило" Суботица. 
Јавно предузеће може променити 

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

 
Члан 5. 

Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 
Јожефа Атиле 4. 

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: 

38.11 Сакупљање отпада који није опасан. 
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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 

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 9. 

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

- уписани новчани капитал: 
85.823.160,93 РСД, 
644.042,93 РСД, 
6.598.276,73 РСД, 
236.380,02 РСД, 
2.284.124,85 РСД и 
640.860,78 РСД. 

- уплаћени новчани капитал: 
640.860,78 РСД  на дан 31.12.2011. 
године, 
236.380,02 РСД на дан 20.04.2010. године, 
644.042,93 РСД на дан 17.11.2011. године, 
6.598.276,73 РСД на дан 30.05.2008. 
године 
85.823.160,93 РСД на дан 31.12.2006. 
године и 
2.284.124,85 РСД на дан 21.05.2009. 
године; 

- уписани неновчани капитал: 1.249.870,00 
РСД 

- унети неновчани капитал: 1.249.870,00 
РСД на дан 06.04.2005. године. 

Град Суботица, у складу са прописима који 
регулишу финансијско извештавање, наглашава 
да капитал Јавног предузећа према Годишњем 
финансијском извештају за 2015. годину, на дан 
31. децембар 2015. године, износи 104.399.199, 26 
динара. Наведени податак се наводи у циљу 
праћења стања и промена на капиталу у 
финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

 
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 10. 

Јавно предузеће за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
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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 11. 

Органи Јавног предузећа су Надзорни 
одбор и Директор. 

Члан 12. 
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 13. 
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 14. 

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: 

3) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

4) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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;  
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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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

 
Члан 16. 

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 17. 

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 18. 
 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 19. 

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;  
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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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
Јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом Јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у Јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом Јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Члан 21. 
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 22. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 
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Члан 23. 
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 РС.  

 
Члан 24. 

Надзор над радом Јавног предузећа врши 
оснивач. 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

 Јавно предузеће дужно је да део остварене 
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 26. 
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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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 28. 

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 29. 
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 30. 
Јавно предузеће је дужно да у обављању 

своје делатности обезбеђује потребне услове за 
заштиту и унапређење животне средине и да 
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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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада у 
обављању послова сакупљања смећа, одвожења 
отпадака, уклањања отпада из посуда за отпатке 
на јавним местима и уклањања снега и леда са 
улица, путева и других јавних површина, да не би 
наступила непосредна опасност за живот и 
здравље људи, у складу са Законом о штрајку и 
актом оснивача.  
 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
Јавно предузеће је дужно да Статут 

усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 33. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа 
и зеленило“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13). 

Члан 34. 
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-00-022-252/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ 

Палић 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени 
лист Града Суботице“, бр. 9/13) са Законом о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 
15/16). 

Јавно предузеће "Палић-Лудаш" Палић (у 
даљем тексту: Јавно предузеће), уписано у 
регистар Агенције за привредне регистре 
Решењем број БД 50019/2005 од 8.7.2005. године, 
наставља са радом у складу са одредбама ове 
одлуке. 

Члан 2.  
Јавно предузеће је основано ради 

обављања делатности од општег интереса - 
управљања заштићеним подручјима, у складу са 
актима о заштити, донетих на основу закона 
којим се регулише заштита природе, а којима је 
Јавно предузеће одређено за управљача. 
 

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: 
Јавно предузеће "Палић-Лудаш" - Палић 
Palics-Ludas Közvállalat Palics 
Јавно подузеће "Палић-Лудаш" - Палић. 
Јавно предузеће може променити 

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

 
Члан 5. 

Седиште Јавног предузећа је на Палићу, 
Кањишки пут бр. 17 а. 

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: 

9103 Заштита и одржавање непокретних 
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културних добара, културно-историјских 
локација, зграда и сличних туристичких 
споменика. 

Јавно предузеће поред послова 
обухваћених претежном делатношћу, може да 
обавља и друге делатности утврђене Статутом 
Јавног предузећа. 

Јавно предузеће делатности из ове одлуке 
обавља управљањем непокретностима које су 
дате на коришћење, а на основу посебног уговора 
закљученог између Града и Јавног предузећа. 

 
Члан 7. 

Јавно предузеће је дужно да: 
- доноси планове, програме и друге акте, у 

складу са важећим прописима и актима о заштити 
заштићеног подручја, 

- организује чуварски службу, чува 
заштићена подручја која су му поверена на 
управљање и спроводи прописане режиме 
заштите, 

- неодложно обавештава власника и 
надлежне установе заштите природе о свим 
променама које су настале или које могу настати 
на заштићеним подручјима, 

- обавља и друге послове прописане 
законом којим се регулише заштита природе и 
актима о заштити заштићених подручја. 

 
Члан 8. 

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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
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 10. 

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

- уписани новчани капитал: 3.503,00 РСД, 
- уплаћени новчани капитал: 3.503,00 РСД 

на дан 27.09.1994. године. 
Град Суботица, у складу са прописима 

који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
46.781.858,91 динара. Наведени податак се 
наводи у циљу праћења стања и промена на 
капиталу у финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 
 

VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 11. 
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 12. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 13. 

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 14. 
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;  
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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 15. 

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: 

19) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

20) да није члан политичке странке. 
 

Члан 16. 
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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 
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19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

 
Члан 17. 

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 18. 

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 19. 
 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 20. 

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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 21. 
 За извршног директора бира 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;  



Страна 166 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку 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. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
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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. 

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 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 минимум процеса рада, у 
складу са законом. 

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 ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ 
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Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13). 

Члан 35. 
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-00-022-253/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Паркинг“ Суботица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Паркинг“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13) са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће "Паркинг" 
Суботица (у даљем тексту: Јавно предузеће), 
уписано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем број БД 30927/2005 од 1. јула 
2005. године, наставља са радом у складу са 
одредбама ове одлуке. 

Члан 2.  
Јавно предузеће је основано је ради 

обављања делатности од општег интереса – 
управљање јавним паркиралиштима на 
територији Града Суботице (у даљем тексту: 
Град), у складу са законом и одлуком којом се 
уређују ове комуналне делатности. 
 

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:  

Јавно комунално предузеће "Паркинг" Суботица  
Паркинг Коммунáлис Кöзвáллалат Сзабадка  
Јавно комунално подузеће "Паркинг" Суботица  

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

 
Члан 5. 

Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 
Ђуре Ђаковића бр. 23. 

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: 

5221 Услужне делатности у копненом саобраћају.  
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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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 
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Члан 9. 
Основни капитал Јавног предузећа који је 

регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи:  
- уписани неновчани капитал: 6.503.160,47 РСД,  
- унети неновчани капитал: 6.503.160,47 РСД, на 
дан 11. 01. 2001. године (покретне ствари - 
теретна возила). 

Град Суботица, у складу са прописима 
који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
6.088.507,13 динара. Наведени податак се наводи 
у циљу праћења стања и промена на капиталу у 
финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

 
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 10. 

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 11. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 12. 

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 13. 
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 14. 

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: 



Страна 170 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

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

2) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

 
Члан 16. 

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 17. 

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 18. 
 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;  
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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 19. 

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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом. 
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Члан 21. 
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 22. 
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 
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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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 

Члан 23. 
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 24. 
Надзор над радом Јавног предузећа врши 

оснивач. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

Члан 25. 
 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 26. 

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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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. 
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Члан 28. 
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 29. 
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 30. 
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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада, а 
нарочито у погледу обезбеђивања рада свих 
затворених паркинга и једне екипе за рад по 
позиву грађана са специјалним возилом "Паук" 
или "Шлеп".  
 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
Јавно предузеће је дужно да Статут 

усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 33. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Паркинг“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13). 

Члан 34. 
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-00-022-254/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Суботичке пијаце“ Суботица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Суботичке пијаце“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13) са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће "Суботичке 
пијаце" Суботица (у даљем тексту: Јавно 
предузеће), уписано у регистар Агенције за 
привредне регистре Решењем број БД 74101/2005 
од 1. августа 2005. године, наставља са радом у 
складу са одредбама ове одлуке. 

 
Члан 2.  

Јавно предузеће је основано је ради 
обављања делатности од општег интереса – 
управљање пијацама на територији Града 
Суботице (у даљем тексту: Град), у складу са 
законом и одлуком којом се уређују ове 
комуналне делатности. 

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

II. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
Члан 4. 

Пословно име Јавног предузећа гласи:  
Јавно комунално предузеће "Суботичке пијаце" 
Суботица  
Сзабадкаи пиацок Коммунáлис Кöзвáллалат 
Сзабадка  
Јавно комунално подузеће "Суботичке тржнице" 
Суботица. 

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

 
Члан 5. 

Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 
Ђуре Ђаковића бр. 23.  

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: 

6820 Изнајмљивање властитих или изнајмљених 
некретнина и управљање њима.  

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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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 9. 
Основни капитал Јавног предузећа који је 

регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи:  

- уписани неновчани капитал: 66.000,00 
РСД (покретне ствари - канцеларијски намештај),  

- унети неновчани капитал: 66.000,00 РСД 
на дан 26.09.2000. године (покретне ствари - 
канцеларијски намештај). 

 

VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 10. 
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 11. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 12. 

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 13. 
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.  
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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 14. 

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: 

19) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

20) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 
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Члан 16. 
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 17. 

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 18. 
 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 19. 

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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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

дужности.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Члан 21. 
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 22. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 

Члан 23. 
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 24. 
Надзор над радом Јавног предузећа врши 

оснивач. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

 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. 
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X. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 26. 

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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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 28. 
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 29. 
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 30. 
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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада, а 
нарочито у погледу следећег:  

- продајне јединице на свим пијацама 
којима управља Јавно предузеће ће бити 
оспособљене за рад у циљу обезбеђења 
снабдевања грађана са прехрамбеном и другом 
робом, а чишћење и одржавање хигијене на 
продајним местима ради спречавања непосредне 
опасности за здравље и живот грађана и закупаца;  

- почетак рада службе наплате и других 
служби остаће непромењен и процес рада 
одвијаће се до 11,00 часова, до којег се свака 
делатност одвија, након чега служба наплате и 
запослени у дирекцији су у штрајку и задржавају 
се у просторијама седишта Јавног предузећа до 
14,00 часова;  

- техничка служба вршиће хитне 
интервенције у циљу несметаног обављања 
делатности Јавног предузећа. 

 
XИВ. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

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

Члан 33. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
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оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Суботичке пијаце“ Суботица („Службени лист 
Града Суботице“, бр. 9/13). 

 
Члан 34. 

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-00-022-255/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
 о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Погребно“ Суботица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Погребно“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13) са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће "Погребно" 
Суботица (у даљем тексту: Јавно предузеће), 
уписано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем број БД 46288/2005 од 1. јула 
2005. године, наставља са радом у складу са 
одредбама ове одлуке.  

Члан 2.  
Јавно предузеће је основано ради 

обављања делатности од општег интереса - 
комуналне делатности управљање гробљима и 
погребне услуге на подручју Града Суботице (у 
даљем тексту: Град), у складу са законом и 
одлуком којом се уређује ова комунална 
делатност. 

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:  

Јавно комунално предузеће "Погребно" Суботица  
Теметкезéси Коммунáлис Кöзвáллалат Сзабадка  
Јавно комунално подузеће "Погребно" Суботица.  

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 Жртава фашизма бр. 1.  

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:  

9603 - Погребне и сродне делатности.  
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. 

 
IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 8. 

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 
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Члан 9. 
Основни капитал Јавног предузећа који је 

регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи  
- уписани неновчани капитал: 30.151.440,00 РСД,  
- унети неновчани капитал: 30.151.440,00 РСД на 
дан 31.5.1998. године (гробље и пословна зграда).  

Град Суботица, у складу са прописима 
који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
5.083.753,89 динара. Наведени податак се наводи 
у циљу праћења стања и промена на капиталу у 
финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

 
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 10. 

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 11. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 12. 

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 13. 
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 14. 

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. 
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Члан 15. 
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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

Члан 16. 
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 17. 

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 18. 
 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;  
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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 19. 

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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Члан 21. 
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 22. 

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;  
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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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 

Члан 23. 
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 24. 
Надзор над радом Јавног предузећа врши 

оснивач. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
 
 
 

Члан 25. 
 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 26. 
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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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. 
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Члан 28. 
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 29. 
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 30. 
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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада у 
пружању услуга из своје делатности, а нарочито у 
погледу следећег:  
- погребне и пратеће активности,  
- сахрањивање и пратеће активности,  
- припрема лешева за сахрањивање и услуге 
гробара,  
- сахрањивање и  
- изнајмљивање опремљеног погребног простора 
на гробљу. 
 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
Јавно предузеће је дужно да Статут 

усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

Члан 33. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Погребно“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13). 
 

Члан 34. 
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-00-022-256/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Стадион“ Суботица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Стадион“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13 и 
15/13) са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће „Стадион“ 
Суботица (у даљем тексту: Јавно предузеће), 
уписано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем број БД 78738/2005 од 1. 
августа 2005. године, наставља са радом у складу 
са одредбама ове одлуке. 

 
Члан 2.  

Јавно предузеће је основано ради 
обављања делатности од општег интереса - 
комуналне делатности одржавања и управљања 
спортским објектима у јавној својини Града 
Суботице (у даљем тексту: Град), која је Одлуком 
о утврђивању делатности одржавања и 
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управљања спортским објектима у Суботици 
комуналном делатношћу ("Службени лист 
Општине Суботица", бр. 42/00) утврђена као 
комунална делатност. 

 
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:  

Јавно комунално предузеће "Стадион" Суботица  
Стадион Коммунáлис Кöзвáллалат Сзабадка  
Јавно комунално подузеће "Стадион" Суботица  

Скраћено пословно име Јавног предузећа 
је:  
ЈКП "Стадион"  
Стадион ККВ  
ЈКП "Стадион"  

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

Члан 5. 
Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 

Ференца Сепа 3.  
Јавно предузеће може променити седиште 

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

Јавно предузеће може имати огранке, који 
се образују одлуком коју доноси Надзорни одбор 
уз сагласност Градског већа. 

 
III. ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 6. 

Јавно предузеће обавља послове 
одржавања и управљања спортским објектима као 
комуналну делатност под којим се подразумева 
нарочито:  

- уређење, управљање, одржавање 
спортских објеката и терена на начин којим се 
обезбеђује несметан рад корисника ових објеката 
и терена,  

- старање о опремању спортских објеката 
и терена као и обезбеђивање квалитетних 
предуслова за функционисање свих видова 
спорта, а све у складу са прописима из области 
спорта.  

Претежна делатност Јавног предузећа је: 
9311 - Делатност спортских објеката. 

Јавно предузеће поред послова 
обухваћених претежном делатношћу, може да 

обавља и друге делатности утврђене Статутом 
Јавног предузећа.  

Јавно предузеће делатности из ове одлуке 
обавља управљањем непокретностима које су 
дате на коришћење, а на основу посебног уговора 
закљученог између Града и 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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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 9. 

Основни капитал Јавног предузећа који је 
регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи:  
- уписани неновчани капитал: 103.087.238,00 
РСД,  
- унети неновчани капитал: 103.087.238,00 РСД 
на дан 11.06.1993. године (основна средства - 
канцеларијски намештај и опрема).  

Град Суботица, у складу са прописима 
који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
1.604.399,90 динара. Наведени податак се наводи 
у циљу праћења стања и промена на капиталу у 
финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

 
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 
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Члан 10. 
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 11. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 12. 

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 13. 
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 14. 

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: 

19) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

20) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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;  
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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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

Члан 16. 
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 17. 
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 18. 
 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 19. 

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;  
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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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору.  

Члан 21. 
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 22. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 
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Члан 23. 
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 24. 

Надзор над радом Јавног предузећа врши 
оснивач. 
 

ИX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

 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 26. 
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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XИ. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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 28. 

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 29. 
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 30. 
Јавно предузеће је дужно да у обављању 

своје делатности обезбеђује потребне услове за 
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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 31. 

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 32. 

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

 
Члан 33. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Стадион“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13 и 15/13). 

 
Члан 34. 

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-00-022-257/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Суботицагас“ Суботица 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање 
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13 и 
46/15) са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ 
Суботица (у даљем тексту: Јавно предузеће), 
уписано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем број БД 102676/2005 од 30. 
децембра 2005. године, наставља са радом у 
складу са одредбама ове одлуке. 

Члан 2.  
Јавно предузеће је основано ради 

обављања делатности од општег интереса - 
комуналне делатности дистрибуције природног 
гаса и снабдевања природним гасом потрошача 
на територији Града Суботице (у даљем тексту: 
Град), које су Одлуком о одређивању делатности 
дистрибуције природног гаса и снабдевања 
природним гасом потрошача на територији 
општине Суботица као комуналне делатности 
("Службени лист Општине Суботица", бр. 24/05) 
одређене као комуналне делатности. 

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:  

Јавно комунално предузеће "Суботицагас" 
Суботица  
Сзабадкаи Гáзмűвек Коммунáлис Кöзвáллалат 
Сзабадка  
Јавно комунално подузеће "Суботицаплин" 
Суботица.  

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

 
Члан 5. 

Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 
Јована Микића бр. 58.  
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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: 

3522 Дистрибуција гасовитих горива гасоводом.  
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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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.  
 
В. ИЗНОС ОСНОВНОГ КАПИТАЛА, ОПИС И 

ВРСТА НЕНОВЧАНОГ УЛОГА 
 

Члан 9. 
Основни капитал Јавног предузећа који је 

регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи:  

- уписани новчани капитал:  
43.146,50 РСД,  
25.350.695,69 РСД  
573.215.286,94 РСД,  
92.544.523,79 РСД,  
39.111.346,87 РСД.  

- уплаћени новчани капитал:  
573.215.286,94 РСД на дан 31.12.2005. године,  
92.544.523,79 РСД на дан 31.12.2006. године,  
25.350.695,69 РСД на дан 31.12.2007. године,  
39.111.346,87 РСД на дан 31.12.2008. године,  
43.146,50 РСД на дан 12.12.2005. године.  

Град Суботица, у складу са прописима 
који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 

Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
730.264.999,79 динара. Наведени податак се 
наводи у циљу праћења стања и промена на 
капиталу у финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

 
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 10. 

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 11. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 12. 

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 13. 
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;  
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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 14. 

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: 

19) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

20) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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; 

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; 

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

15) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

16) доноси одлуку о ценама уз сагласност 
Агенције за енергетику Републике 
Србије;  

17) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

18) врши и друге послове у складу са 
законом, овом одлуком и статутом. 
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Надзорни одбор не може пренети право 
одлучивања о питањима из своје надлежности на 
Директора или друго лице у Јавном предузећу. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

Члан 16. 
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 17. 
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 18. 
 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 19. 

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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом. 
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;  
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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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору.  

Члан 21. 
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 22. 

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) улагање капитала;  
5) статусне промене;  

6) акт о процени вредности капитала, као 
и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији;  

7) дугорочне и средњорочне планове 
пословне стратегије и развоја; 

8) годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања; 

9) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

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

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

На одлуку о улагању капитала из тачке 4) 
и 5) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

 
Члан 23. 

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 24. 
Надзор над радом Јавног предузећа врши 

оснивач. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

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

 
 

X. УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖЕЊА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Члан 26. 

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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
Јавно предузеће има своју имовину којом 

управља и располаже у складу са законом, овом 
одлуком и уговором.  

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.  

Предузеће има право својине на објекту 
пословних услуга број 1 и помоћне зграде број 2, 
све изграђено на к.п. број 902/1 к.о. Нови град, 
уписано у л.н. број 1383, на адреси Суботица, 
Јована Микића 58.  

Објекти из става 4. овог члана, купљени 
су сопственим средствима Јавног предузећа, 
15.12.2006. године, по цени од 36.206.600,00 

динара (противвредност 460.000,00 еура на дан 
плаћања по средњем курсу НБС).  

Књиговодствена вредност на дан 
31.12.2014. године, износи 65.479.689,96 динара. 
 

Члан 28. 
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 29. 
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 30. 
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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум 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 32. 

Јавно предузеће је дужно да Статут 
усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
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Члан 33. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Суботицагас“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13 и 46/15). 

 
Члан 34. 

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-00-022-258/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Јавног предузећа „Суботица-

транс“ Суботица 
 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком врши се усклађивање 

Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног  
предузећа „Суботица-транс“ Суботица 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 9/13) са 
Законом о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно предузеће „Суботица-транс“ 
Суботица (у даљем тексту: Јавно предузеће), 
уписано у регистар Агенције за привредне 
регистре Решењем број БД 4415/2005 од 26. 
августа 2005. године, наставља са радом у складу 
са одредбама ове одлуке. 

 
Члан 2.  

Јавно предузеће основано је ради 
обављања делатности од општег интереса - 
комуналне делатности градски и приградски 
превоз путника на територији Града Суботице (у 
даљем тексту:Град), у складу са законом и 

одлуком којом се уређује ова комунална 
делатност. 

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: 
Јавно предузеће за превоз путника у 

градском и приградском саобраћају "Суботица-
транс" Суботица 

Суботица-транс Кöзúти Утассзáллíтó 
Кöзвáллалат Сзабадка 

Јавно подузеће за пријевоз путника у 
градском и приградском промету "Суботица-
транс" Суботица. 

Скраћено пословно име Јавног предузећа 
је: 

ЈП "Суботица-транс"  
Суботица-транс КВ 
ЈП "Суботица-транс". 
Јавно предузеће може променити 

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

 
Члан 5. 

Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 
Сегедински пут бр. 84. 

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: 

4931 Градски и приградски копнени превоз 
путника. 

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. 
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IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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 9. 

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

- уписани новчани капитал: 35.438.000,00 
РСД, 

- уплаћени новчани капитал: 35.438.000,00 
РСД на дан 31.12.1997. године. 

Град Суботица, у складу са прописима 
који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
266.935.231,18 динара. Наведени податак се 
наводи у циљу праћења стања и промена на 
капиталу у финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

ВИ. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 10. 
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 11. 

Органи Јавног предузећа су Надзорни 
одбор и Директор. 

Члан 12. 
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 13. 
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 14. 

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;  



Страна 198 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

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: 

21) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

22) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

Члан 16. 
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 17. 

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 18. 
 За директора јавног предузећа може бити 
именовано лице које испуњава следеће услове: 

1) да је пунолетно и пословно способно;  
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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 19. 

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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору.  

Члан 21. 
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.  
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VIII. ОДНОС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И 
ОСНИВАЧА 

 
Члан 22. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 

Члан 23. 
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 24. 

Надзор над радом Јавног предузећа врши 
оснивач. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

 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 26. 
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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 27. 
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 28. 

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 29. 
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 30. 
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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада, и то: 
минимум 30% од регистрованог реда вожње у 

градском и приградском превозу тако да се 
омогући превоз запослених на радна места, 
односно превоз ученика у школе. 

 
XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 32. 

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

 
Члан 33. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Суботица-транс“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13). 

Члан 34. 
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-00-022-259/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Суботичка топлана“ Суботица 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање 
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Суботичка топлана“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
28/14-пречишћени текст) са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће "Суботичка 
топлана" Суботица (у даљем тексту: Јавно 
предузеће), уписано у регистар Агенције за 
привредне регистре Решењем број БД 22952/2005 
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од 17. јуна 2005. године, наставља са радом у 
складу са одредбама ове одлуке. 

 
Члан 2.  

Јавно предузеће основано је ради 
обављања делатности од општег интереса - 
комуналне делатности производња и 
дистрибуција топлотне енергије на територији 
Града Суботице (у даљем тексту: 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:  

Јавно комунално предузеће "Суботичка топлана" 
Суботица  
Szabadkai Távfũtőmũvek Kommunális Közvállalat 
Szabadka 
Јавно комунално подузеће "Суботичка топлана" 
Суботица. 

Скраћено пословно име Јавног предузећа 
је:  
ЈКП "Суботичка топлана" 
Szabadkai Távfũtőmũvek KKV  
ЈКП "Суботичка топлана".  

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

 
Члан 5. 

Седиште Јавног предузећа је у Суботици, 
Сегедински пут број 22.  

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: 

3530 Снабдевање паром и климатизација.  
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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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 9. 

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

- уписани новчани капитал: 783.571.859,25 
РСД.  

- уплаћени новчани капитал: 
723.131.738,75 РСД на дан 31.12.2005. године, 
60.440.120,50 РСД на дан 30. 10. 2013. године.  

Град Суботица, у складу са прописима 
који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
783.571.859,25 динара. Наведени податак се 
наводи у циљу праћења стања и промена на 
капиталу у финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 

 
VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 10. 

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 11. 
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Органи Јавног предузећа су Надзорни 
одбор и Директор. 

Члан 12. 
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 13. 
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 14. 

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: 

20) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја 
предузећа у последњих пет година; 

21) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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;  



Страна 204 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

11) доноси посебан програм за коришћење 
средстава из буџета Града, уз сагласност Градског 
већа; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

Члан 16. 
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 17. 
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 18. 
 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 19. 

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;  
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11) закључује уговоре о раду са извршним 
директорима, у складу са законом којим се 
уређују радни односи;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Члан 21. 
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 22. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 
 

Члан 23. 
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:  
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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 24. 

Надзор над радом Јавног предузећа врши 
оснивач. 
 

ИX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

 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 26. 

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. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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 28. 

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 29. 

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 30. 
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. 
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XIII. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
Члан 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада, а 
нарочито у погледу:  

- стабилног функционисања даљинског 
система испоруке топлотне енергије;  

- производња, пренос и дистрибуција 
топлотне енергије, којима се обезбеђује најмање 
30% потреба топлотне енергије утврђених 
билансом потреба и дневним планом рада 
централног система испоруке топлотне енергије;  

- спровођење мера заштите котловских 
постројења и разводне мреже са превентивним 
текућим одржавањем, као и безбедност људи и 
имовине и заштите животне средине;  

- остваривање минимума контактирања са 
надлежним органима и потрошачима.  
 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
Јавно предузеће је дужно да Статут 

усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

 
Члан 33. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист 
Града Суботице“, бр. 28/14-пречишћени текст). 

 
Члан 34. 

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-00-022-260/2016 
Дана: 24.11.2016.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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 

О Д Л У К У 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 

„Водовод и канализација“ Суботица 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком врши се усклађивање 
Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Водовод и канализација“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
9/13) са Законом о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“, бр. 15/16). 

Јавно комунално предузеће „Водовод и 
канализација“ Суботица (у даљем тексту: Јавно 
предузеће) уписано у регистар Агенције за 
привредне регистре Решењем број БД 17598/2005 
од 22. јуна 2005. године, наставља са радом у 
складу са одредбама ове одлуке. 

Члан 2.  
Јавно предузеће основано је ради 

обављања делатности од општег интереса - 
комуналне делатности снабдевање водом за пиће 
и пречишћавање и одвођење атмосферских и 
отпадних вода на територији Града Суботице (у 
даљем тексту: Град), у складу са законом и 
одлуком којом се уређују ове комуналне 
делатности. 

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: 

Јавно комунално предузеће "Водовод и 
канализација" Суботица 
Вíзмűвек éс Цсаторнáзáси Коммунáлис 
Кöзвáллалат Сзабадка 
Јавно комунално подузеће "Водовод и 
канализација" Суботица. 

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 Лазара Нешића 9/а. 

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

III. ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
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Члан 6. 
Претежна делатност Јавног предузећа је: 

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција 
воде. 

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. 
 

IV. ЗАСТУПАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 8. 
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 9. 

Основни капитал Јавног предузећа који је 
регистрован у Регистру привредних субјеката код 
Агенције за привредне регистре износи: 
- уписан новчани капитал: 
   2.028.956.203,14 РСД, 
   19.618.183,92 РСД. 
- уплаћени новчани капитал: 
   19.618.183,92 РСД на дан 27.8.2014. године, 
   2.028.956.203,14 РСД на дан 31.12.2011. године. 

Град Суботица, у складу са прописима 
који регулишу финансијско извештавање, 
наглашава да капитал јавног предузећа према 
Годишњем финансијском извештају за 2015. 
годину, на дан 31. децембар 2015. године, износи 
2.048.574.387,06 динара. Наведени податак се 
наводи у циљу праћења стања и промена на 
капиталу у финансијским извештајима. 

Усклађивање регистрованог капитала са 
капиталом исказаним по финансијским 
извештајима, биће извршено у складу са Законом 
о привредним друштвима и прописима којима се 
уређује регистрација привредних субјеката. 
 

VI. ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 10. 
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 11. 
Органи Јавног предузећа су Надзорни 

одбор и Директор. 
Члан 12. 

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 13. 
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 14. 

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



24. новембар 2016.                                   Службени лист Града Суботице                                            Број 53 – Страна 209 

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

7) да није био ангажован у вршењу 
ревизије финансијских извештаја предузећа у 
последњих пет година; 

8) да није члан политичке странке. 
 

Члан 15. 
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; 

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; 

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

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

16) одлучује о улагању капитала, уз 
претходну сагласност Скупштине; 

17) доноси одлуку о ценама уз 
сагласност Градског већа;  

18) врши унутрашњи надзор над 
пословањем Јавног предузећа; 

19) 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. 

Надзорни одбор доноси одлуку о 
оглашавању, уз сагласност Градског већа, 
уколико Јавно предузеће нема конкуренцију на 
тржишту у делатности од општег интереса. 

 
Члан 16. 

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 17. 
Директора Јавног предузећа именује и 

разрешава Скупштина. 
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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 18. 
 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 19. 

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;  

12) доноси акт о систематизацији;  
13) врши друге послове одређене законом, 

овом одлуком и статутом.  
 

Члан 20. 
 За извршног директора бира 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 за које ће бити задужен у 
јавном предузећу; 

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

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.  
Јавно предузеће не може имати више од 

седам извршних директора, а број извршних 
директора утврђује се Статутом јавног предузећа.  

Извршни директор не може имати 
заменика.  

Извршни директор мора бити у радном 
односу у јавном предузећу.  
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 Извршни директор обавља послове у 
оквиру овлашћења које му је одредио директор, у 
складу са Статутом јавног предузећа. 

Извршни директор за свој рад одговара 
директору. 

Члан 21. 
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 22. 

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) одлуку о расподели добити, односно 
начину покрића губитка; 

11) извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег програма 
пословања; 

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 5) 
и 6) става 1. овог члана Скупштина даје 
претходну сагласност. 

Сагласност на одлуку о ценама даје 
Градско веће. 

Члан 23. 
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 24. 
Надзор над радом Јавног предузећа врши 

оснивач. 
 

IX. УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА И 
РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ  

И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА И 
СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 
Члан 25. 

 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 26. 
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 
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задуживање дефинисана у планским 
документима. 

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 складу са законом којим се 
уређују јавне набавке. 
 

XI. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 27. 
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 28. 

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 29. 
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 30. 
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 31. 

Јавно предузеће је дужно да у случају 
штрајка обезбеди минимум процеса рада, и то: 

1) У сектору водоснабдевања: да обезбеди 
довољно количине здравствено исправне воде у 
дистрибутивном систему водоснабдевања у 
Граду, тако да: 

- сви објекти за захватање воде из 
подземне издани морају бити у исправном стању 
како би обезбедиле довољно количине воде за 
потрошаче, 

- црпне станице (обухвата и хидрофорске 
системе и системе са водоторњем) морају бити у 
функционалном стању да обезбеде довољно воде 
у дистрибутивном систему са аспекта количине и 
притиска, као и у складу са законом о хигијенској 
исправности воде за пиће и законом о 
противпожарној заштити;  

- дистрибутивна мрежа мора да буде 
проходна да задовољи потребе у води свим 
потрошачима; 

За обезбеђење минималних процеса у 
сектору водоснабдевања запослени морају бити 
присутни на следећим радним местима у својим 
организационим јединицама: 

- сви радници у радној јединици 
производња и дорада воде (електро одржавање и 
одржавање хидромашинске опреме), 

- радна јединица дистрибуција - 
одржавање водоводне мреже (без израде 
прикључака, законске замене и баждарења 
водомера као и екстерних услуга), 

- радна јединица контроле квалитета 
пијаће воде, 

- контрола хигијенске исправности воде за 
пиће у дистрибутивном систему, без пружања 
екстерних услуга, 

- сектор пратећих служби мора да 
присуствује са реферадом саобраћаја и службом 
сигурности и везе. 

2) Ради одвођења и пречишћавања 
отпадних вода и атмосферских вода на 
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територији Града, где постоји канализациона 
мрежа, мора да се обезбеди следеће: 

- сакупити и одвести сву отпадну воду 
путем колекторског система до уређаја за 
пречишћавање отпадних вода, 

- сву отпадну воду из колекторског 
система преко уређаја за пречишћавање са 
пројектованом технологијом уређаја упустити у 
реципијент, 

- редовно пратити ефекат рада уређаја 
путем контроле квалитета отпадне воде на 
уређају и низводно на I сектору језера Палић и 
осталих реципијената. За обезбеђење минималних 
процеса у сектору отпадних вода из тачке 2. 
присуство на раду мора да буде обавезно за 
следеће радне јединице и одељења: 

- радна зајединица отпадних вода - за 
потребе функционалног одржавања 
канализационе и колекторске мреже, без израде 
прикључака на мрежу и екстерних услуга, 

- радна јединица пречишћавање отпадних 
вода, обезбеђење проходности отпадних вода 
према реципијенту по задатој технологији, 

- радна јединица контрола вода - 
искључиво у смислу праћења технологије на 
уређају без екстерних услуга. 
 

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 32. 
Јавно предузеће је дужно да Статут 

усагласи са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 
 

Члан 33. 
Даном ступања на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о промени Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод 
и канализација“ Суботица („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 9/13). 

Члан 34. 
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-00-022-261/2016 
Дана: 24.11.2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

 
 
 

На основу члана 69. став 1. тачка 1) 
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) и члана 23. став 1. тачка 1. Одлуке о 
оснивању „Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ 
Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 
47/16),  

Скупштина града Суботице, на 6.седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут „Јавног 
предузећа за управљање путевима, 

урбанистичко планирање и становање“ 
Суботица 

 
I 

Даје се сагласност на Статут „Јавног 
предузећа за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање“ Суботица, који је донео 
Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ 
Суботица, на 56. седници одржаној дана 
15.11.2016. године. 

II 
 Ово решење објавити у “Службеном 
листу Града Суботице”. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-110-8/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 
1. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11) 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 6.седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
 о изменама и допунама Одлуке о одржавању 

јавних зелених површина 
 

Члан 1. 
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Члан 6. Одлуке о одржавању јавних 
зелених површина („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 45/14), мења се и гласи: 

„Члан 6. 
Комунална делатност из члана 2. ове 

одлуке, коју обављају овлашћено предузеће и 
Управљач, врши се према годишњем Програму 
одржавања јавних зелених површина (у даљем 
тексту: Програм).  

Програм доноси Надзорни одбор 
овлашћеног предузећа и Управљача по претходно 
прибављеном позитивном мишљењу 
Секретаријата надлежног за комуналне послове (у 
даљем тексту: надлежни секретаријат).  

Надзорни одбор овлашћеног предузећа и 
Управљача дужан је да Програм за текућу годину 
донесе до 15. јануара текуће године и да исти, 
путем надлежног секретаријата, достави 
Градском већу ради давања сагласности.  

Програм нарочито садржи: локације на 
подручју Града на којима овлашћено предузеће и 
Управљач обављају комуналну делатност, 
односно спецификацију јавних зелених површина 
које се предвиђају за уређење, текуће и 
инвестиционо одржавање и санацију, врсту и 
обим радова по локацијама, локацију за одлагање 
и депоновање отпада који настаје обављањем ове 
комуналне делатности ("зеленог отпада"), 
интензитет, временски период обављања радова 
по врсти радова, висину средстава потребних за 
реализацију Програма по врсти радова. 

Програм мора да буде у складу са 
прописима којима се уређује заштита природе и 
актом о заштити заштићеног подручја за 
територију на којој комуналну делатност обавља 
Управљач.  

Градоначелник са овлашћеним 
предузећем и Управљачем закључује посебне 
уговоре за реализацију Програма.  

Висина средстава потребних за 
реализацију Програма, утврђује се према 
ценовнику који доноси Надзорни одбор 
овлашћеног предузећа и Управљача. 

Ценовник треба да садржи цену свих 
радова и услуга по јединици мере, а прилог 
ценовника треба да садржи анализу цена са свим 
калкулативним елементима.  

Градско веће даје сагласност на 
ценовник.“ 

Члан 2. 
 После члана 6. додаје се члан 6а. који 
гласи: 

„Члан 6а 
Комунална делатност из члана 2. ове 

одлуке, коју обавља вршилац делатности у 
смислу члана 5. став 1. тачка 2), врши се по 
спроведеном поступку јавних набавки. 

Поступак јавних набавки се спроводи по 
доношењу Одлуке о елементима Програма 

одржавања јавних зелених површина на подручју 
насељених места: Чантавир, Вишњевац, 
Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, која 
садржи: локације на подручју града, 
спецификацију јавних зелених површина које се 
предвиђају за уређење, врсту и обим радова по 
локацијама, интензитет, време трајања радова и 
висину процењених средстава. 

Одлуку из става 2. овог члана доноси 
Градоначелник. 

Након спроведеног поступка јавних 
набавки, на предлог надлежног секретаријата, 
Градско веће доноси Програм одржавања јавних 
зелених површина на подручју насељених места: 
Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и 
Стари Жедник. 

Програм из става 4. овог члана садржи све 
елементе Програма из члана 6.став 4. 

Стручне и административне послове из 
овог члана, обавља надлежни секретаријат. 

Висина средстава потребних за 
реализацију Програма из става 4. овог члана, 
утврђује се у буџету Града. 

Овлашћено предузеће, Управљач и 
вршилац делатности дужни су да у року од 30 
дана од дана завршетка радова, путем надлежног 
секретаријата, поднесу извештај Градоначелнику 
о реализацији Програма из члана 6. став 1. и става 
4. овог члана, у претходној години.“ 

Члан 3. 
 Члан 7. мења се и гласи: 

„Члан 7. 
 У складу са програмом из члана 6. ове 
одлуке, уређење нових јавних зелених површина 
врши се према техничкој документацији-пројекту 
озелењавања, са елементима у складу са 
прописима који регулишу планирање и изградњу, 
који је саставни део главног пројекта и претходно 
прибацљеног одобрења за изградњу.“ 
 

Члан 4. 
 У члану 8. став 2. речи: „Дирекцији“ 
замењују се речима: „надлежном секретаријату“. 
 

Члан 5. 
 У члану 9. речи: „Дирекције“ замењују се 
речима: „надлежног секретаријата“. 
 

Члан 6. 
У члану 10. став 1. речи: „Дирекције“ 

замењују се речима: „надлежног секретаријата“. 
 

Члан 7. 
 Назив главе III мења се  и гласи: 
 „ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНОГ 
СЕКРЕТАРИЈАТА, ОВЛАШЋЕНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА, УПРАВЉАЧА И ВРШИОЦА 
ДЕЛАТНОСТИ“ 
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Члан 8. 
У члану 11. став 3.  речи: „Дирекција“ 

замењују се речима: „Надлежни секретаријат“. 
 

Члан 9. 
У члану 12. став 1. мења се и гласи: 
„Катастар јавних зелених површина 

израђује „Јавно предузеће за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ 
Суботица по налогу Градоначелника (у даљем 
тексту:Катастар).  

Став 5. мења се и гласи: 
 „Јавно предузеће за управљање путевима, 

урбанистичко планирање и становање“ Суботица,  
дужно је да води Катастар који је саставни део 
ГИС-а, као и да ажурира базу података Катастра 
на основу извршених радова и/или издатих 
налога“. 

Члан 10. 
 Члан 13. мења се и гласи: 

„Члан 13. 
О стању јавних зелених површина, на 

основу података из Катастра, надлежни 
секретаријат сачињава једном годишње, до 30. 
септембра, извештај и доставља исти и 
Градоначелнику.“ 

Члан 11. 
 Члан 17. мења се и гласи: 

„Члан 17. 
Средства из буџета Града намењена за 

обављање и развој комуналне делатности 
одржавања јавних зелених површина користе се 
за остваривање циљева и задатака прописаних 
овом одлуком, у складу са донетим Програмом на 
који је дата сагласност од стране Градског већа, а 
према донетом финансијском плану, путем 
надлежног секретаријата.“ 

Члан 12. 
 У члану 20. став 1. тачка 1. мења се и 
гласи: 

„1. Овлашћено предузеће, Управљач и 
вршилац делатности доставља извештај у складу 
са чланом 6. ове одлуке;“ 

Члан 13. 
 Члан 24. мења се и гласи: 
 

„Члан 24. 
 Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако не поступи по решењу комуналног 
инспектора донетог по овлашћењу из чана  21. 
ове одлуке. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 5.000 динара. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном у фиксном 
износу од 20.000 динара.“ 
 

Члан 14. 
 Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 
 За прекршај, ако поступи супротно 
забрани из члана 15. ове одлуке, издаје се 
прекршајни налог у износу од: 

1) за физичко лице 5.000 динара; 
2) за одговорно лице у правном лицу 

5.000 динара; 
3) за предузетнике 20.000 динара; 
4) за правна лица 20.000 динара.“ 

 
Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“, а примењује се од 1. децембра 2016. 
године. 

Град Суботица ће од „Јавног предузећа за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица, преузети сва права и 
обавезе које произилазе из закључених уговора са 
овлашћеним предузећем, Управљачем и 
вршиоцем делатности која се односе на 
одржавање јавних зелених површина на основу 
ове одлуке, а које нису реализоване до дана 
почетка примене ове одлуке. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-352-1123/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 4. став 3. и члана 13. став 
1. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/11) 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 6.седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
 о изменама и допунама Одлуке о одржавању 

чистоће 
 

Члан 1. 
 У члану 2. став 2. Одлуке о одржавању 
чистоће („Службени лист Града Суботице“, бр. 
56/12, 2/13, 7/13-исп., 12/14 и 45/14) речи: „као и 
одржавање фонтана, чесми и др.“ бришу се. 
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Члан 2. 
 У члану 8. став 5. речи: „Јавно предузеће 
„Завод за урбанизам Града Суботице“ замењују се 
речима: „Јавно предузеће за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање“. 
 У ставу 6. речи: „Јавног предузећа „Завод 
за урбанизам Града Суботице“ замењују се 
речима: „Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“. 
 

Члан 3. 
 Члан 11. мења се и гласи: 

„Члан 11. 
Комунална делатност из члана 2. став 2. 

ове одлуке, коју обављају овлашћено предузеће и 
Управљач, врши се према годишњем Програму 
одржавања чистоће на површинама јавне намене 
(у даљем тексту: Програм).  

Програм доноси Надзорни одбор 
овлашћеног предузећа и Управљача по претходно 
прибављеном позитивном мишљењу 
Секретаријата надлежног за комуналне послове.  

Надзорни одбор овлашћеног предузећа и 
Управљача дужан је да Програм за текућу годину 
донесе до 15. јануара текуће године и да исти, 
путем Секретаријата надлежног за комуналне 
послове, достави Градском већу ради давања 
сагласности.  

Програм нарочито садржи: површине 
јавне намене предвиђене за одржавање чистоће 
(чишћење и прање), време и начин одржавања 
чистоће, податке о посудама за отпатке и 
динамику њиховог пражњења и висину средстава 
потребних за његову реализацију. 

Програм мора да буде у складу са актом о 
заштити заштићеног подручја и прописима 
којима се уређује заштита природе. 

Градоначелник са овлашћеним 
предузећем и Управљачем закључује посебне 
уговоре за реализацију Програма.  

Висина средстава потребних за 
реализацију Програма, утврђује се према 
ценовнику који доноси Надзорни одбор 
овлашћеног предузећа и Управљача. 

Ценовник треба да садржи цену свих 
радова и услуга по јединици мере. 

Градско веће даје сагласност на 
ценовник.“ 

Члан 4. 
 После члана 11. додаје се члан 11а који 
гласи: 

„Члан 11а 
Комунална делатност из члана 2. став 2. 

ове одлуке, коју обавља вршилац делатности у 
смислу члана 6. став 2. тачка 2), врши се по 
спроведеном поступку јавних набавки. 

Поступак јавних набавки се спроводи по 
доношењу Одлуке о елементима Програма 
одржавања чистоће на површинама јавне намене 

на подручју насељених места: Чантавир, 
Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари 
Жедник, која садржи: површине јавне намене 
предвиђене за одржавање чистоће (чишћење и 
прање), време и начин одржавања чистоће, 
податке о посудама за отпатке и динамику 
њиховог пражњења и висину процењених 
средстава. 

Одлуку из става 2. овог члана доноси 
Градоначелник. 

Након спроведеног поступка јавних 
набавки, на предлог Секретаријата надлежног за 
комуналне послове, Градско веће доноси Програм 
одржавања чистоће на површинама јавне намене 
на подручју насељених места: Чантавир, 
Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари 
Жедник. 

Програм из става 4. овог члана садржи све 
елементе Програма из члана 11. став 4. 

Стручне и административне послове из 
овог члана, обавља Секретаријат надлежан за 
комуналне послове. 

Висина средстава потребних за 
реализацију Програма из става 4. овог члана, 
утврђује се у буџету Града. 

Овлашћено предузеће, Управљач и 
вршилац делатности дужни су да у року од 30 
дана од дана завршетка радова, путем 
Секретаријата надлежног за комуналне послове, 
поднесу извештај Градоначелнику о реализацији 
Програма из члана 11. став 1. и става 4. овог 
члана, у претходној години.“ 
 

Члан 5. 
 У члану 12. став 1. речи: „Дирекција“ 
замењује се речима: „Јавно предузеће за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“. 

Члан 6. 
 У члану 18 а став 1. тачка 1. после броја: 
„11.“ Додају се реч и број: „и 11 а“.  

 
Члан 7. 

У члану 23. став 1. тачка 6. речи: 
„Дирекција“ замењује се речима: „Јавно 
предузеће за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање“. 

Члан 8. 
У члану 23. став 1. тачка 7. број: „4“ 

замењује се бројем: „3“. 
 

Члан 9. 
У члану 24. став 1. тачка 6. речи: 

„Дирекцији“ замењује се речима: „Јавном 
предузећу за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање“. 

Члан 10. 
 Члан 27. мења се и гласи: 

„Члан 27. 
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Новчаном казном у фиксном износу од 
50.000 динара казниће се за прекршај овлашћено 
предузеће, Јавно предузеће за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање 
и Управљач ако не поступи по решењу 
комуналног инспектора донетог по овлашћењу из 
члана 24. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 5.000 динара.“ 
 

Члан 11. 
Члан 28. мења се и гласи: 

„Члан 28. 
Новчаном казном у фиксном износу од 

50.000 динара казниће се за прекршај правно лице 
ако не поступи по решењу комуналног 
инспектора донетог по овлашћењу из члана 24. 
став 1. тачка 1. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 5.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се предузетник новчаном казном у фиксном 
износу од 20.000 динара.“  

Члан 12. 
Члан 29. мења се  и гласи: 

„Члан 29. 
Новчаном казном у фиксном износу од 

5.000 динара казниће се за прекршај физичко 
лице ако не поступи по решењу комуналног 
инспектора донетог по овлашћењу из члана 24. 
став 1. тачка 3. ове одлуке.“ 

Члан 13. 
 Члан 30. мења се и гласи: 

„Члан 30. 
 За прекршај, ако поступи супротно 
забрани из члана 20. ове одлуке, издаје се 
прекршајни налог у износу од: 

1) за физичко лице 5.000 динара; 
2) за одговорно лице у правном лицу 

5.000 динара; 
3) за предузетнике 20.000 динара; 
4) за правна лица 20.000 динара.“ 

 
Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“, а примењује се од 1. децембра 2016. 
године. 

Град Суботица ће од „Јавног предузећа за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица, преузети сва права и 
обавезе које произилазе из закључених уговора са 
овлашћеним предузећем, Управљачем и 
вршиоцем делатности која се односе на 
одржавање чистоће на површинама јавне намене 
на основу ове одлуке, а које нису реализоване до 
дана почетка примене ове одлуке. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-352-1124/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 20. став 1. тачка 5) и члана 
24. став 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14 – 
др.закон), члана 146. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09 и 
81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука 
УС, 132/14 и 145/14) и члана 33. став 1. тачка 6. 
Статута Града Суботице („Службени лист 
Општине Суботица”, бр. 26/08, 27/08-исправка и 
„Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 
15/13),  

Скупштина града Суботице, на 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о комуналном 

реду 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о комуналном реду („Службени 
лист Града Суботице“, бр. 55/11, 15/13, 7/14,  
24/14 и 16/16) члан 9. став 2. мења се и гласи: 
 „Налог за израду Планова, на предлог 
секретаријата Градске управе надлежног за 
послове грађевинарства, даје Градоначелник 
Града Суботице (у даљем тексту: Градоначелник) 
„Јавном предузећу за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
(у даљем тексту: Јавно предузеће за управљање 
путевима), а доноси их Градско веће Града 
Суботице.“ 

Члан 2.  
 У члану 72.став 3. алинеја друга мења се и 
гласи: 
 „-верски празник Свих светих и Дана 
мртвих, односно Задушнице- у дане, односно 
најраније два дана пре ових верских празника“. 
 

Члан 3. 
 У члану 96. реч: „Дирекција“ замењује се 
речима: „секретаријат Градске управе надлежан 
за имовинско-правне послове“. 
 

Члан 4. 
 У члану 117. став 1. тачка 1. мења се и 
гласи: 
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 „1. постављање и одржавање комуналних 
објеката, уређаја и опреме“. 
 

Члан 5. 
Поднаслов изнад члана 118. мења се и 

гласи: 
„Постављање и одржавање комуналних 

објеката, уређаја и опреме“. 
 

Члан 6. 
У члану 118. став 2. тачка 4. мења се и 

гласи: 
„4. поклопци на отворима шахтова и 

сливничке решетке који су део јавног пута,“ 
Тачка 7. мења се и гласи: 
„7. надстрешнице за склањање људи у 

јавном превозу и мањи монтажни објекти 
намењени за одмор возача на линијама јавног 
градског превоза, као и држачи за бицикле,“ 

 
Члан 7. 

 Поднаслов изнад члана 119. мења се и 
гласи: 

„Постављање и одржавање  комуналних 

објеката, уређаја и опреме“ 

 

Члан 8. 
 Члан 119. мења се и гласи: 

„Члан 119. 
Комуналне објекте, уређаје и опрему из 

члана 118. ове одлуке, за чије постављање се не 
издаје грађевинска дозвола односно одобрење за 
извођење радова према прописима о изградњи 
објеката, поставља правно лице или предузетник 
коме је поверено обављање делатности од општег 
интереса, на основу решења које доноси 
секретаријат Градске управе Града Суботице 
надлежан за комуналне послове у складу са 
плановима из члана 119а ове одлуке. 
 Правно лице или предузетник коме је 
поверено обављање делатности од општег 
интереса дужно је да комуналне објекте, уређаје и 
опрему из става 1. овог члана одржава у 
исправном, уредном и чистом стању, осим 
комуналних објеката из члана 118. став 2. тачка 1. 
које одржава Јавно комунално  предузеће 
„Водовод и канализација“ Суботица, као и из 
члана 118. став 2. тачка 4, 7 и 10, које одржава 
Јавно предузеће за управљање путевима. 
 

Члан 9. 
После члана 119. додају се поднаслов и 

нови члан 119а који гласе: 
„Планови постављања комуналних 

објеката, уређаја и опреме 

Члан 119а 
Плановима постављања комуналних 

објеката, уређаја и опреме из члана 118. ове 
одлуке, за које не издаје грађевинска дозвола 

односно одобрење за извођење радова према 
прописима о изградњи објеката, прописују се: 
локације, врста, намена, услови и начин 
постављања, врста материјала од којих се исти 
израђују, величина и изглед и услови за случај 
постојања могућности за прикључење на јавну 
електро, водоводну и канализациону мрежу и 
друго.  

За просторе који су под посебним 
режимом заштите (културна добра, природна 
добра и сл.), прибављају се посебни услове 
заштите од надлежних институција и уграђују се 
у план. 

Налог за израду планова из става 1. овог 
члана, на предлог секретаријата Градске управе 
надлежног за комуналне послове, даје 
Градоначелник Јавном предузећу за управљање 
путевима, а доноси их Градско веће Града 
Суботице.“ 

 
Члан 10. 

 У члану 121. став 2. тачка 4. мења се и 
гласи:  

„4. дечија и рекреациона игралишта, скејт 
паркови и фитнес мобилијар и опрема на 
спортским теренима,“ 

У тачки 8. после речи: „часовници“ брише 
се реч: „и“, ставља се зарез. 

У тачки 9. после речи: „опрема“ брише се 
тачка и уписује се реч: „и“. 
 После тачке 9. додаје се тачка 10. која 
гласи: „10. урбана инсталација.“ 

 
Члан 11. 

У члану 122. став 2. мења се и гласи: 
„Налог за израду планова из става 1. овог 

члана, на предлог секретаријата Градске управе 
надлежног за комуналне послове, даје 
Градоначелник Јавном предузећу за управљање 
путевима, а доноси их Градско веће.“ 

 
Члан 12. 

 У члану 123. реч: „Дирекција“ замењује се 
речју: „Јавно предузеће за управљање путевима“ 
у одговарајућем падежу. 

Члан 13. 
 У члану 125. став 3. реч: „Завод“ замењује 
се речју: „Јавно предузеће за управљање 
путевима“. 
 

Члан 14. 
У члану 126. став 2. мења се и гласи: 
„Налог за израду пројекта из става 1. овог 

члана, на предлог секретаријата Градске управе 
надлежног за комуналне послове, даје 
Градоначелник Јавном предузећу за управљање 
путевима, а доноси их Надзорни одбор Јавном 
предузећу за управљање путевима.“ 
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У ставу 5. реч: „Дирекција“ замењује се 
речју: „Јавно предузеће за управљање путевима“. 
 

Члан 15. 
У члану 128. став 2. мења се и гласи: 
„Налог за израду плана из става 1. овог 

члана, на предлог секретаријата Градске управе 
надлежног за комуналне послове, даје 
Градоначелник Јавном предузећу за управљање 
путевима, а доноси га Скупштина.“ 

У ставу 4. реч: „Завод“ замењује се речју: 
„Јавно предузеће за управљање путевима“. 
 

Члан 16. 
 У члану 129. реч: „Дирекција“ замењује се 
речју: „Јавно предузеће за управљање путевима“ 
у одговарајућем падежу. 
 

Члан 17. 
У члану 142. у ставу 1. речи: „од 50.000 до 

1.000.000“, замењују се речима: „у фиксном 
износу од 50.000.“ 

У ставу 2. речи: „од 5.000 до 75.000“, 
замењују се речима: „у фиксном износу од 5.000.“ 

У ставу 3. речи: „од 10.000 до 250.000“, 
замењују се речима: „у фиксном износу од 
20.000.“ 

У ставу 4. речи: „од 5.000 до 75.000“, 
замењују се речима: „у фиксном износу од 5.000.“ 

 
Члан 18. 

 Члан 143.  мења се и гласи: 
„За следеће прекршаје издаје се 

прекршајни налог: 
1.1. јавну зелену површину уписану у 

регистар јавних зелених површина 
или другу површину која је посебном 
одлуком Града проглашена за 
пешачку зону користи супротно њеној 
намени кретањем, заустављањем или 
паркирањем возила на истој (члан 12. 
став 2. тачка 1.); 

1.2. омета коришћење улице или другог 
општинског пута, пешачке 
комуникације, прилаз објектима, 
коришћење противпожарног пута, 
колског пролаза између стамбених 
зграда, интерне саобраћајнице и сл. 
заустављањем или остављањем возила 
на јавној површини (члан 12. став 2. 
тачка 2. и 3.); 

1.3. јавну површину прља, баца на њу 
отпадке свих врста, наноси на њу 
нечистоћу и други материјал (блато, 
уље, мазиво и сл.) и на други начин 
доводи у неуредно и прљаво стање 
(члан 19. став 1.); 

1.4. остави на јавној површини предмет 
који није примерен њеној намени и 

којима се јавна површина доводи у 
неуредно стање (члан 19. став 2.); 

1.5. на јавну површину исписује рекламе, 
графите и друге натписе или те 
површине на други сличан начин 
прља и оштећује (члан 19. став 3.); 

1.6. прави малтер и меша бетон, односно 
изводи друге радове на начин којим се 
проузрокује оштећење јавне површине 
(члан 19. став 4.); 

1.7. на улици, тргу и другој површини 
јавне намене и на површини у јавном 
коришћењу, продаје робу или врши 
друге делатности изван продајног 
објекта (продавница или привремених 
објеката и сл.), осим у случајевима 
када је то дозвољено овом одлуком, 
другим прописима Града или законом 
(члан 19. став 5.); 

1.8. оштећује или уклања затварач са 
отвора из члана 18. ове одлуке (члан 
19. став 6.); 

1.9. раскопава јавну површину, осим у 
циљу раскопавања из члана 26. ове 
одлуке и у случају када је то 
дозвољено другим одлукама Града 
или законом (члан 37.); 

1.10. тресе тепих, столњак, постељину и 
друге ствари преко прозора, терасе 
односно балкона (члан 52. став 1.); 

1.11. оштећује, исписује графите и 
друге натписе, црта, лепи плакате, 
прља или на други начин нарушава 
изглед спољњег дела зграде (члан 52. 
став 2.); 

1.12. осликава мурал, или поставља 
натпис са називом пословног имена, 
заштитни или технички уређај, 
рекламни објекат или рекламну 
ознаку, витрину, држач за заставу и 
посуду са биљним засадом, на 
спољним деловима зграде на којима је 
забрањено осликавање односно 
постављање (члан 52. став 3.); 

1.13. постави мањи монтажни или 
други објекат, уређај или опрему на 
јавној површини супротно Плану, 
односно без или супротно одобрењу 
односно уговору о привременом 
коришћењу јавне површине (члан 108. 
став 1. и 2.); 

1.14. постави рекламну таблу на стуб 
јавне расвете супротно Плану, 
односно без или супротно уговору о 
поверавању послова постављања 
рекламних табли на стубове јавне 
расвете (члан 110 став 1.); 

1.15. прља, исписује графите, црта, 
плакатира или на било који други 
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начин оштећује комуналне објекте, 
уређаје или опрему или урбану 
опрему постављену на јавну 
површину или на спољни део зграде 
(члан 130. став 1. тачка 1.);  

1.16. премешта или уклања комуналну 
или урбану опрему (члан 130. став 1. 
тачка 2.); 

1.17. спречава постављање урбане 
опреме у складу са овом одлуком 
(члан 130. став 1. тачка 3.); 

1.18. користи комуналне објекте, 
уређаје и опрему и урбану опрему 
постављену на јавну површину или на 
спољни део зграде супротно намени 
коју имају (члан 130. став 1. тачка 4.); 

1.19. оставља ствари и друге предмете 
или на други начин омета коришћење 
комуналних објеката, уређаја и опреме 
(члан 130. став 1. тачка 5.); 

1.20. прља, исписује графите, црта, 
плакатира или на било који други 
начин оштећује уређаје и инсталацију 
за осветљавање објеката и 
амбијенталних целина, опрему и 
инсталацију за свечано украшавање 
Града и комуналне објекте и опрему 
за оглашавање (члан 130. став 1. тачка 
6.); 

1.21. премешта или уклања уређаје и 
инсталацију за осветљавање објеката 
и амбијенталних целина, опрему и 
инсталацију за свечано украшавање 
Града и комуналне објекте и опрему 
за оглашавање (члан 130. став 1. тачка 
7.); 

1.22. спречава постављање уређаја и 
инсталација за осветљавање објеката и 
амбијенталних целина, опреме и 
инсталација за свечано украшавање 
Града и комуналних објеката и опрему 
за оглашавање у складу са овом 
одлуком (члан 130. став 1. тачка 8.); 

1.23. користи уређаје и инсталације за 
осветљавање објеката и 
амбијенталних целина, опрему и 
инсталације за свечано украшавање 
Града и комуналне објекте и опрему 
за оглашавање супротно намени коју 
имају (члан 130. став 1. тачка 9.). 

За прекршаје из става 1. овог члана издаје 
се прекршајни налог у износу од: 

1. за физичко лице 5.000,00 динара; 
2. за одговорно лице у правном лицу 

5.000,00 динара; 
3. за предузетнике.20.000,00 динара: 
4. за правна лица.20.000,00 динара.“ 

 
Члан 19. 

Члан 144. брише се. 
 

Члан 20. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице”. 

По ступању на снагу ове одлуке сачиниће 
се пречишћен текст Одлуке о комуналном реду 
(„Службени лист Града Суботице“, бр. 55/11, 
15/13, 7/14,  24/14 и 16/16). 

Град Суботица ће од „Јавног предузећа за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица, преузети поједина права и 
обавезе које произилазе из закључених уговора, 
који су закључени у складу са овом одлуком, а 
који нису реализовани до дана почетка примене 
ове одлуке. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-352-1125/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 29. Закона о 
задужбинама, фондацијама и фондовима 
(„Службени гласник СРС, бр. 59/89 и „Службени 
гласник РС“, бр. 88/10 - др. закон), члана 71. 
Закона о задужбинама и фондацијама („Службени 
гласник РС“, бр. 88/10 и 99/11 - др. закон) 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 
  

О Д Л У К У 
о престанку рада Фондације „Пут ка знању“ - 

Út a Tudás Felé Alapítvány – Фондације 
 „Пут ка знању“ 

 
Члан 1. 

            Утврђује се да је циљ оснивања Фондације 
„Пут ка знању“ - Út a Tudás Felé Alapítvány – 
Фондације „Пут ка знању“ (у даљем тексту: 
Фондација) остварен и Фондација престаје са 
радом даном 30.11.2016. године. 
 

Члан 2. 
            Утврђује се да Фондација не располаже 
непокретном и покретном имовином, као и да на 
дан престанка са радом нема неутрошених 
средстава. 
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Члан 3. 
            Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Решење о разрешењу и 
именовању председника, заменика председника и 
чланова Управног одбора Фондације „Пут ка 
знању“ број: И-00-025-39/2013 од 30.12.2013. 
године („Службени лист Града Суботице“ 
бр.40/13). 

Члан 4. 
            Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Решење о разрешењу и 
именовању председника и чланова Надзорног 
одбора Фондације „Пут ка знању“ број: И-00-025-
38/2013 од 30.12.2013. године („Службени лист 
Града Суботице“ бр.40/13) . 
 

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-00-61-30/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 На основу члана 29. Закона о 
задужбинама, фондацијама и фондовима 
(„Службени гласник СРС, бр. 59/89 и "Службени 
гласник РС", бр. 88/10 - др. закон), члана 71. 
Зкона о задужбинама ифондацијама (Службени 
гласник РС", бр. 88/10 и 99/11 – др. закон)  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 6. 
седници одржаној дана 24. новембра 
2016.године, донела је 
  

О Д Л У К У 
о престанку рада  Фондације за развој спорта 
на територији Града Суботице – Szabadka 

Város Sportfejlesztési Alapítványa – Фондације 
за развитак спорта на подручју Града 

Суботице 
 

Члан 1. 
            Утврђује се да је циљ оснивањаФондације 
за развој спорта на територији Града Суботице– 
Сзабадка Вáрос Спортфејлесзтéси Алапíтвáнyа – 
Фондације за развитак спорта на подручју Града 
Суботице (у даљем тексту: Фондација) остварен и 

Фондација престаје са радом даном 30. 11. 
2016.године. 

Члан 2. 
             Утврђује се да Фондација не располаже 
покретном и непокретном имовином и на дан 
престанка са радом нема неутрошених средстава. 
 

Члан 3. 
Даном ступања на снагу ове одлуке 

престаје да важи Решење о разрешењу и 
именовању председника, заменика председника 
и  чланова Управног одбора Фондације за развој 
спорта на територији Града Суботице број И -00-
025-34/2013 од 30.12.2013. године („Службени 
лист Града Суботице“, бр. 40/13), Решење о 
разрешењу и именовању председника, заменика 
председника и чланова Управног одбора 
Фондације за развој спорта на територији Града 
Суботице – Сзабадка Вáрос Спортфејлесзтéси 
Алапíтвáнyа – Фондације за развитак спорта на 
подручју Града Суботице број И -00-025-10/2015 
од 19.06.2015. године („Службени лист Града 
Суботице“, бр. 20/15) и Решења о разрешењу и 
именовању заменика председника Управног 
одбораФондације за развој спорта на територији 
Града Суботице – Сзабадка Вáрос 
Спортфејлесзтéси Алапíтвáнyа – Фондације за 
развитак спорта на подручју Града Суботице број  
И -00-022-188/2015 од  27.08.2015. године ( 
„Службени лист Града Суботице“, бр. 31/15). 

 
Члан 4. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Решење о разрешењу и 
именовању председника и чланова Надзорног 
одбора „Фондације за развој спорта на територији 
Града Суботице“ број  И -00-025-33/2013 од  
27.08.2015. године ( „Службени лист Града 
Суботице“, бр. 40/13). 

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-00-66-15/2016 
Дана: 24.11.2016.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 64. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 
108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15) 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 
  

О Д Л У К У 
о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја младих талената Града Суботице 

 
Члан 1. 

            Оснива се Буџетски фонд за подстицање 
развоја младих талената Града Суботице (у даљем 
тексту: Фонд), као евиденциони рачун у оквиру 
главне књиге трезора, у оквиру раздела – Градска 
управа.  

Члан 2. 
            Фонд се образује у циљу стварања 
могућности за подршку у финансирању 
школовања и усавршавања младих талената. 
            Задатак Фонда је да: 

-  пружа посебне облике помоћи 
талентованим ученицима средњих школа и 
студентима, који се финансирају из буџета 
Републике Србије, у образовним установама чији 
је оснивач Република Србија; 

- учествује у финансирању стручне праксе 
(студијских путовања), у току једне школске 
године, најбољих студената и средњошколаца у 
иностранству; 

- награђује ученике основних и средњих 
школа за постигнуте успехе на признатим 
такмичењима у земљи и иностранству. 

 
Члан 3. 

            Финансијску помоћ из члана 2. ове одлуке 
могу остварити млади таленти под следећим 
условима, и то: 

-  да су држављани Републике Србије, 
-   да имају пребивалиште/боравиште на 

територији Града Суботице, најмање једну 
годину до дана подношења захтева за доделу 
средстава. 

Члан 4. 
            Финансијску помоћ из члана 2. ове одлуке 
могу остварити ученици и студенти (у даљем 
тексту: подносилац захтева) под следећим 
условима: 

-          да су положили све испите из 
претходних година студија; 

-       да нису обновили ниједну годину 
студирања, односно нису понављали разред. 
 

Члан 5. 
            Фонд се оснива на неодређено време. 
 

Члан 6. 
            За пренос средстава Фонда користи се 
рачун извршења буџета. 

Члан 7. 
            Фондом управља Градоначелник Града 
Суботице (у даљем тексту: Градоначелник) и 
одговоран је за законито и наменско трошење 
средстава.  
            По укидању Фонда, права и обавезе 
Фонда преузима Град Суботица. 
 

Члан 8. 
            Потребна финансијска средства за рад 
Фонда обезбеђују се из:  
            - апропријација обезбеђених у оквиру 
буџета за текућу годину;  
            - осталих ванбуџетских прихода 
(донаторска средства привредних друштава, 
предузетничких радњи, предузетника, банака, 
осигуравајућих друштава и других) и уплаћују се 
на уплатни рачун, са позивом на број.  

Члан 9. 
            Послове који се односе на реализацију 
циљева Фонда и конкурсни поступак спроводи 
Комисија за доделу средстава за подстицање 
развоја младих талената Града Суботице (у даљем 
тексту: Комисија).  
            Комисију Фонда именује и разрешава 
Градоначелник.  
            Комисија броји пет чланова.  
            Решењем о именовању утврдиће се 
председник Комисије.  
            Мандат Комисије траје четири године. 
 

Члан 10. 
            Комисија:  

1. доноси Правилник о критеријумима и 
условима за коришћење средстава Фонда,  

2. сачињава годишње планове и програме 
рада и извештај о утрошеним средствима,  

3. предлаже висину средстава у буџету 
Града Суботице потребну за реализацију 
сврхе оснивања Фонда,  

4. расписује Конкурс за доделу средстава 
(финансијске помоћи),  

5. спроводи конкурсни поступак,  
6. врши одабир кандидата по расписаном 

конкурсу и доставља предлог 
Градоначелнику за   доношења Одлуке о 
додели средстава (финансијске помоћи),  

7. предлаже награђивање ученика и 
студената и доставља предлог 
Градоначелнику ради доношења Одлуке,  

8. доноси Пословник о свом раду,  
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9. врши и друге послове везане за 
функционисање и рад Фонда.  

 
            Градоначелник даје сагласност на 
Правилник о критеријумима и условима за 
коришћење средстава Фонда, годишње планове и 
програме и извештај о утрошеним средствима. 
 

Члан 11. 
            Финансијска помоћ из члана 2. ове одлуке 
се додељују путем Конкурса. 
            Конкурс се расписује најмање једном 
годишње. 

Конкурс се објављује на званичној 
интернет страници Града Суботице. 
 

Члан 12. 
            На основу предлога Комисије 
Градоначелник доноси Одлуку о додели 
средстава (финансијске помоћи) младим 
талентима Града Суботице. 

Одлука се објављује на званичној 
интернет страници Града Суботице. 
            Подносилац захтева, коме нису додељена 
средства има право жалбе Градском већу Града 
Суботице, (у даљем тексту: Градско веће) у року 
од 8 дана од дана објављивања Одлуке о додели 
средстава (финансијске помоћи). 
            Одлука Градског већа је коначна. 
 

Члан 13. 
            По коначности Одлуку о додели средстава 
(финансијске помоћи) младим талентима Града 
Суботице, са подносиоцем захтева, односно 
његовим законским заступником закључује се 
уговор о додели средстава. 
            Уговор из става 1. овог члана у име Града 
Суботице потписује Градоначелник. 
 

Члан 14. 
            Стручне и административне послове за 
потребе Фонда обавља Градска управа Града 
Суботице - Секретаријат за друштвене 
делатности, а финансијске послове Секретаријат 
за финансије. 

Члан 15. 
            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“, а примењиваће се од 1. јануара 2017. 
године.  
 
 
 
 
 
 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-61-31/2016 
Дана: 24. 11. 2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 

На основу члана 64. Закона о буџетском 
систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 
108/13, 142/14, 68/15 - др. закон и 103/15) 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 6. 
седници одржаној дана 24. новембра 
2016.године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Буџетског фонда за подстицање 
развоја талентованих спортиста Града 

Суботице   
 

Члан 1. 
 Оснива се Буџетски фонд за подстицање 
развоја талентованих спортиста Града Суботице 
(у даљем тексту: Фонд), као евиденциони рачун у 
оквиру главне књиге трезора, у оквиру раздела – 
Градска управа. 

Члан 2. 
 Фонд се образује у циљу стварања 
могућности за подстицање развоја младих 
талентованих спортиста (у даљем тексту: 
спортиста) Града Суботице.  

Задатак Фонда је да стипендира 
талентоване младе спортисте од 12 до 20 година 
живота. 

Члан 3.  
 Стипендије се додељују за календарску 
годину. 

Члан 4. 
 Стипендије из ове одлуке могу остварити 
спортисти под следећим условима, и то: 

- да су држављани Републике Србије, 
- да имају пребивалиште/боравиште на 

територији Града Суботице, најмање 
једну годину до дана подношења 
захтева за доделу средстава, 

- да су чланови спортског клуба који 
има седиште на територији Града 
Суботице, 

- да се налазе на списку клуба као 
перспективни чланови клуба.  
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Члан 5. 
 Фонд се оснива на неодређено време. 
 

Члан 6. 
 За пренос средстава са Фонда користи се 
рачун извршења буџета. 

Члан 7. 
 Фондом управља Градоначелник Града 
Суботице (у даљем тексту: Градоначелник) и 
одговоран је за законито и наменско трошење 
средстава.  
 По укидању Фонда, права и обавезе 
Фонда преузима Град Суботица. 
 

Члан 8. 
 Потребна финансијска средства за рад 
Фонда обезбеђују се из:  
 - апропријација обезбеђених у оквиру 
буџета за текућу годину;  
 - осталих ванбуџетских прихода 
(донаторска средства привредних друштава, 
предузетничких радњи, предузетника, банака, 
осигуравајућих друштава и других) и уплаћују се 
на уплатни рачун, са позивом на број. 
 

Члан 9. 
 Послове који се односе на реализацију 
циља Фонда и конкурсни поступак спроводи 
Комисија за доделу средстава за подстицање 
развоја талентованих спортиста Града Суботице 
(у даљем тексту: Комисија). 

Комисију именује и разрешава 
Градоначелник  
 Комисија броји пет чланова.  
 Решењем о именовању утврдиће се 
председник Комисије.  
 Мандат Комисије траје четири године. 
 

Члан 10. 
 Комисија:  
 1. доноси Правилник о критеријумима и 
условима за доделу средстава Фонда, 
 2. сачињава годишње планове и програме 
рада и извештај о утрошеним средствима,  
 3. предлаже висину средстава у буџету 
Града Суботице потребну за реализацију сврхе 
оснивања Фонда,  
 4. расписује Конкурс за доделу 
стипендија, 
 5. спроводи конкурсни поступак, 

6. врши одабир спортиста по расписаном 
конкурсу, и доставља предлог Градоначелнику за   
доношења Одлуке о додели стипендија,  
         7. доноси Пословник о свом раду, 

8. врши и друге послове везане за 
функционисање и рад Фонда. 

Градоначелник даје сагласност на 
Правилник о критеријумима и условима за доделу 

средстава Фонда, годишње планове и програме и 
извештај о утрошеним средствима. 

 
Члан 11. 

 Стипендије се додељују путем Конкурса. 
 Конкурс се расписује најмање једном 
годишње . 

Конкурс се објављује на званичној 
интернет страници Града Суботице. 

Пријаве на Конкурс се подносе надлежној 
служби Спортског савеза Града Суботице. 

 
Члан 12. 

 На основу предлога Комисије 
Градоначелник доноси Одлуку о додели 
стипендија младим талентованим спортистима 
Града Суботице. 

Одлука се објављује на званичној 
Интернет страници Града Суботице. 
 Спортиста, коме није додељена 
стипендија има право жалбе Градском већу Града 
Суботице, (у даљем тексту: Градско веће) у року 
од 8 дана од дана објављивања Одлуке о додели 
стипендија. 
 Одлука Градског већа је коначна. 
 

Члан 13. 
 По коначности Одлуке о додели 
стипендија младим талентованим спортистима 
Града Суботице са спортистом, односно његовим 
законским заступником, закључује се уговор о  
стипендирању спортиста. 
 Уговор из става 1. овог члана у име Града 
Суботице потписује Градоначелник. 
 

Члан 14. 
 Спортиста губи право на стипендију ако у 
току трајања уговора о стипендирању напусти 
спротски клуб који има седиште на територији 
Града Суботице, чије је члан. 
 У случају из става 1. овог члана 
спортиста, односно његов законски заступник је 
дужан да о томе обавести даваоца стипендије у 
року од 8 дана од дана престанка чластва у 
спортском клубу.  
 Стипендију коју спортиста прими након 
престанка чланства у спортском клубу, спортиста 
односно његов законски заступник, дужан је да 
врати даваоцу стипендије у року од 30 дана. 
 

Члан 15. 
 Стручне и административне послове за 
потребе Фонда обавља Градска управа Града 
Суботице - Секретаријат за друштвене 
делатности, а финансијске послове Секретаријат 
за финансије.  

Члан 16. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном листу Града 
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Суботице», а примењиваће се од 1. јануара 2017. 
године. 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-66-16/2016 
Дана: 24.11.2016.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. 46/11и 
15/13) и члана 6. став 2. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације Града Суботица  
(''Службени лист Града Суботица'', број 1/10, 
43/10, 7/14, 7/15). 
 Скупштина града Суботице, на 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Туристичке организације 

града Суботица 
 
I 

У Надзорни одбор Туристичке 
организације града Суботица именују се: 

1. Милица Трбовић, председник 
2. Милош Раичевић, члан 
3. Бранка Бањанин, члан 

 Лица из става 1. ове тачке именују се у 
Надзорни одбор Туристичке организације града 
Суботице са наредним даном од дана 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-00-022-262/2016 
Дана: 24. 11. 2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
  
 
 

На основу члана 50. Закона о електронским 
комуникацијама („Службени  гласник РС“, бр. 
44/10, 60/13-УС и 62/14), а у вези са чланом 53. 
Закона о основама својинскоправних односа 
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, 
„Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени 
гласик РС“, бр. 115/05-др. закон) и члана 33. став 
1. тачка 6. Статута Града Суботице („Службени 
лист општине Суботица”, бр. 26/08, 27/08- 
исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 
46/11 и 15/13), 
 Скупштина града Суботице, на 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о условима и поступку установљења права 
службености и висини и условима плаћања 

накнаде за установљење права службености на 
непокретностима у јавној својини Града 
Суботице ради изградње или постављања 
електронских комуникационих мрежа и 

припадајућих средстава 
 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком се утврђују  услови и 

поступак установљења права службености (у 
даљем тексту: службеност), висина и услови 
плаћања накнаде за службеност (у даљем тексту: 
накнада) на непокретностима у јавној својини 
Града Суботице (у даљем тексту: послужно 
добро) и друга питања везана за установљење 
права службености ради изградње или 
постављања електронских комуникационих 
мрежа и припадајућих средстава (у даљем тексту: 
мрежа). 

Члан 2. 
 Под послужним добром у смислу ове 
одлуке ближе се подразумевају: паркови, тргови, 
зелене површине, паркинг простори, путеви, 
улице, заштитни појас поред путева и друго 
грађевинско земљиште у јавној својини Града  
Суботице. 
 

II. УСЛОВИ И ПОСТУПАК УСТАНОВЉЕЊА 
ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

 
Члан 3. 

 Захтев за установљење службености 
подноси заинтересовано лице - власник повласног 
добра (у даљем тексту: оператор). 
 Захтев из става 1. овог члана садржи 
попис парцела, врсту мреже за коју се 
установљење службености тражи и укупну 
дужину трасе.  

Уз захтев из става 1. овог члана оператор 
је обавезан да приложи одговарајућу потврду о 
упису података у евиденцију оператора јавних 
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комуникационих мрежа и услуга, издату у складу 
са прописом којим се уређују електронске 
комуникације и локацијске услове издате у складу 
са законом којим се уређује планирање и 
изградња објеката. 

Захтев се подноси секретаријату 
надлежном за имовинско правне послове (у 
даљем тексту: Секретаријат), који утврђује 
основаност поднетог захтева и предочава 
подносиоцу захтева нацрт уговора о службености. 

 
Члан 4. 

 Секретаријат сачињава нацрт одлуке о 
давању сагласности на закључење уговора о 
установљењу службености. 
 Одлуку о давању сагласности на 
закључење уговора о установљењу службености 
доноси Градоначелник. 

Уговор о установљењу службености 
закључује Градоначелник. 
 У случају да постоји захтев и другог 
оператора за коришћењем истог послужног добра, 
примењују се одредбе ове одлуке.  
  

III. ПЕРИОД УСТАНОВЉЕЊА ПРАВА 
СЛУЖБЕНОСТИ 

 
Члан 5. 

 Службеност се установљава за период док 
је у функцији изграђена или постављена мрежа, 
односно до престанка обављања делатности 
електронских комуникација од стране оператора. 
  

IV. САДРЖИНА УГОВОРА 
 

Члан 6. 
Уговор о установљењу службености 

садржи: предмет уговора, врсту мреже за коју се 
установљава службеност, укупну дужину трасе, 
права и обавезе оператора и власника послужног 
добра, право оператора да приступа на послужно 
добро након установљења службености, рок и 
начин плаћања накнаде, упис права службености 
у катастар непокретности и трошкови уписа, 
права и обавезе у случају неизвршења уговорних 
обавеза, поступак и услове за измену или раскид 
уговора, начин решавања спорова и друге 
одредбе које произилазе из природе уговора. 

 
V. НАКНАДА 

 
Члан 7. 

 За заснивање права службености се плаћа 
накнада. 
 Накнада се плаћа једнократно у року од 
15 дана од дана закључења уговора. 
 Накнада се утврђује на основу података о 
укупној дужини мреже. 

 Износ накнаде се изражава у еврима, те 
исказује у динарској противвредности евра према 
средњем курсу Народне банке Србије на дан 
закључења уговора. 
 Накнада је изворни приход Града. 
 

Члан 8. 
 Једнократна накнада за изградњу односно 
постављање мрежа утврђује се према дужини 
мреже, у износу од 0,50 евра/м у динарској 
противвредности према средњем курсу Народне 
банке Србије. 

 
 VI. ЕВИДЕНЦИЈА О УСТАНОВЉЕЊУ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 
 

Члан 9. 
 Секретаријат води евиденцију о 
установљеним службеностима са подацима о 
оператору, мрежи, бројевима парцела на којима је 
установељна службеност и дужини трасе. 

 
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

 Започети поступци установљења права 
службености ће се окончати по одредбама ове 
одлуке. 

Члан 11. 
 Доношењем ове одлуке престаје да важи 
Одлука о условима и поступку установљења 
права службености и висини и условима плаћања 
накнаде за установљење права службености на 
непокретностима у јавној својини Града 
Суботице ради изградње или постављања 
електронских комуникационих мрежа и 
припадајућих средстава („Службени лист Града 
Суботице“ бр. 16/16). 

Члан 12. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“, а примењује се почев од 1. децембра 
2016. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-464-202/2016 
Дана: 24.11.2016.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 12. и члана 28. Закона о 
становању ("Службени гласник РС", бр. 50/92, 
76/92, 84/92 – исправка, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 
47/94 – исправка, 48/94, 44/95- др.закон, 49/95, 
16/97, 46/98, 26/01, 101/05 – др.закон и 99/11) 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о становању 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о становању („Службени лист 
Града Суботице“ бр.42/15) члан 29. мења се и 
гласи: 
 „Инвестиционо и текуће одржавање 
станова у јавној својини Града и станова на 
којима је у јавним књигама Град уписан као 
корисник врши орган надлежан за имовинско 
правне послове.“ 

Члан 2. 
У члану 33. став 1. алинеја 2. речи: 

„Јавног предузећа Дирекција за изградњу Града 
Суботице“ замењују се речима: „Јавног предузећа 
за управљање путевима, урбанистичко планирање 
и становање Суботица“. 

 
Члан 3. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Суботице“, а примењује се почев од 1. децембра 
2016. године. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-360-313/2016 
Дана: 24.11.2016.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 2. и члана 36. 
став 6. Закона о јавној својини („Службени 
гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), и члана 
33. став 1. тачка 6. Статута Града Суботице  
(„Службени лист општине Суботица”, бр. 26/08, 
27/08- исправка и „Службени лист Града 
Суботице“ бр. 46/11 и 15/13), 
 Скупштина града Суботице, на 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке 

о прибављању, коришћењу, управљању и 
располагању стварима у својини Града 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о прибављању, коришћењу, 
управљању и располагању стварима у својини 
Града („Службени лист Града Суботице“, бр. 
3/12) у члану 7. после става 1. додаје се нови став 
2. који гласи:  
 „Под непокретним стварима, у смислу ове 
одлуке, подразумева се и изграђено и неизграђено 
грађевинско земљиште у смислу прописа којим се 
уређује грађевинско земљиште и изградња 
објеката.“ 
 Досадашњи ст. 2-6 постају ст. 3-7. 
 

Члан 2. 
 У члану 14. став 3. брише се. 
 Досадашњи став 4. постаје став 3. 
 

Члан 3. 
 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-00-404-359/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 

На основу члана 99. став 5. и члана 103. 
став 5. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-
исправка, 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 5. Статута Града Суботице Статута 
Града Суботице („Службени лист општине 
Суботица”, бр. 26/08, 27/08- исправка и 
„Службени лист Града Суботице“ бр. 46/11 и 
15/13), 
 Скупштина града Суботице, на 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о изменама и допунама Одлуке 
о прибављању, отуђењу и давању у закуп 

грађевинског земљишта  
и претварању права закупа на грађевинском 

земљишту у право својине 
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Члан 1. 
 У Одлуци  о прибављању, отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта и 
претварању права закупа на грађевинском 
земљишту у право својине („Службени лист 
Града Суботице“, бр. 14/15) члан 1. мења се и 
гласи:  
 „Овом одлуком уређује се: поступак, 
услови и начин прибављања, отуђења, размене , 
давања у закуп грађевинског земљишта у јавној 
својини Града Суботице, поступак измене 
уговора о закупу, поступак претварања права 
закупа на грађевинском земљишту у јавној 
својини Града Суботице у право својине и 
доношење програма отуђења неизграђеног 
грађевинског земљишта.“ 
 

Члан 2. 
 Поднаслов  изнад члана 2. и члан 2. мења 
се и гласи: 
 „ 2. Надлежност за припрему и 
доношење аката 

Члан 2. 
  Припрему нацрта аката везаних за 
прибављање, отуђење, размену, давање у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини Града 
Суботице (у даљем тексту: земљиште) и давање 
сагласности за претварање права закупа на 
земљишту у право својине, врши Градска управа 
Града Суботице путем секретаријата надлежног 
за имовинско правне послове. 
 Акате везане за прибављање, отуђење, 
размену, давање у закуп грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Суботице и давање 
сагласности за претварање права закупа на 
земљишту у право својине, доноси 
Градоначелник Града Суботице (у даљем тексту: 
Градоначелник). 
 Програм отуђења неизграђеног  земљишта 
доноси Градоначелник.“ 

Члан 3. 
 После члана 2. додаје се нови поднаслов 
3. и члан 2а који гласи: 
 
 „ 3. Поверавање послова 
 

Члан 2а 
 Послови из члана 2. ове одлуке за простор 
одређен Одлуком о утврђивању просторног 
обухвата у коме су Друштву са ограниченом 
одговорношћу за управљање туристичким 
простором "ПАРК ПАЛИЋ", Палић поверене 
делатности од општег интереса у циљу 
реализације Мастер плана Палић ("Службени 
лист Града Суботице", бр. 1/10) поверавају се 
Друштву са ограниченом одговорношћу за 
управљање туристичким простором "ПАРК 
ПАЛИЋ", Палић (у даљем тексту: Друштво).“ 
  

Члан 4. 
 У члану 7. став 3. мења се и гласи:  
 „Елаборат о оправданости утврђивања 
тржишне цене у смислу става 2. овог члана 
сачињава Градска управа Града Суботице.“ 

 
Члан  5. 

 Члан 8. мења се и гласи:  
 „Тржишна цена земљишта не може бити 
нижа од цене утврђене актом надлежног пореског 
органа. 
 Тржишну цену земљишта утврђује 
овлашћени судски вештак.“ 

Члан  6. 
 Члан 13. мења се и гласи: 
 „Градоначелник односно Скупштина 
Друштва на годишњем нивоу доноси Програм 
отуђења неизграђеног земљишта које може бити 
уређено или неуређено.  
 Програмом из става 1. овог члана утврђује 
се попис тренутно расположивих грађевинских 
неизграђених парцела подобних за отуђење у 
складу са законом којим се уређује изградња 
објеката, са локацијом, површином, наменом, 
тржишном вредношћу и друго.“ 
 

Члан 7. 
 У члану 16. став 1. мења се и гласи: 
 „Одлуку о расписивању јавног огласа за 
лицитацију и прикупљање понуда доноси 
Градоначелник.“ 

Члан 8. 
 У члану 18. став 1. тачка 4. мења се и 
гласи: 
 „4. обавезу изградње потребног броја 
паркинг места на јавној површини или обавезу 
плаћања доприноса за изградњу паркинг простора 
односно гаражних места које ће Град путем 
Секретаријата надлежног за инвестиције и развој 
уређивати односно градити на основу усвојених 
планова и програма.“ 

Члан 9. 
 Члан 21. мења се и гласи: 
  „Лицитација ће се одржати ако истој 
приступи најмање један учесник и то лично или 
преко пуномоћника.  
 Уколико учесник не приступи лицитацији 
губи право на повраћај уплаћеног депозита.  
 Сматра се да је лицитација одржана и кад 
истој приступи само један учесник, с тим што се 
почетна тржишна цена утврђује у почетном 
износу (процењена тржишна вредност).“ 
 

Члан  10. 
 У члану 25. став 1. мења се и гласи: 
 „Записник о спроведеном поступку са 
пријавама, пратећом документацијом и нацртом 
решења о отуђењу, по предлогу Комисије, 
доставља се Градоначелнику у року од пет 
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радних дана од дана одржавања лицитације, ради 
доношења решења о отуђењу.“ 
 У ставу 2. тачка 5. мења се и гласи: 
 „5. обавезу изградње потребног броја 
паркинг места на јавној површини или обавезу 
плаћања доприноса за изградњу паркинг простора 
односно гаражних места које ће Град путем 
Секретаријата надлежног за инвестиције и развој 
уређивати односно градити на основу усвојених 
планова и програма.“ 

Члан  11. 
 У члану 26. став 3. реч: „јавног 
надметања“ замењује се речју: „лицитације.“ 
  

Члан  12. 
 У члану 27. став. 1. тачка 4. мења се и 
гласи: 
 „4.обавезу изградње потребног броја 
паркинг места на јавној површини или обавезу 
плаћања доприноса за изградњу паркинг простора 
односно гаражних места које ће Град путем 
Секретаријата надлежног за инвестиције и развој 
уређивати односно градити на основу усвојених 
планова и програма.“ 

 
Члан  13. 

 У члану 35. став 1. мења се и гласи: 
 „Записник о спроведеном поступку са 
пријавама, пратећом документацијом и нацртом 
решења о отуђењу, по предлогу Комисије, 
доставља се Градоначелнику у року од пет 
радних дана од дана отварања прикупљених 
понуда, ради доношења решења о отуђењу.“ 
 У ставу 2. тачка 5. мења се и гласи: 
 „5.обавезу изградње потребног броја 
паркинг места на јавној површини или обавезу 
плаћања доприноса за изградњу паркинг простора 
односно гаражних места које ће Град путем 
Секретаријата надлежног за инвестиције и развој 
уређивати односно градити на основу усвојених 
планова и програма.“ 

 
Члан  14. 

 Члан 37. мења се и гласи:  
 „Земљиште се може отуђити или дати у 
закуп непосредном погодбом на писани захтев 
лица којима се ово земљиште може отуђити или 
дати у закуп у случајевима прописаним законом.  
 Закупнину за земљиште за цео период 
закупа утврђује овлашћени судски вештак.  
 Закупнина за земљиште не може бити 
нижа од закупнине утврђене актом надлежног 
пореског органа. 
 Дужину трајања закупа одређује комисија, 
на предлог секретаријата надлежног за имовинско 
правне послове односно Друштва, у складу са 
законом. 
 За стицање права својине или закупа на 
земљишту непосредном погодбом, цена 

земљишта односно закупнина плаћа се у 
једнократном износу. 
 Захтев из става 1. овог члана подноси се 
комисији. 
 Комисија утврђује основаност поднетог 
захтева и предочава подносиоцу захтева услове за 
отуђење односно давање земљишта у закуп. 
Подносиоц захтева се о истом изјашњава писаном 
изјавом у року од 15 дана.  
 На предлог комисије секретаријат 
надлежан за имовинско правне послове односно 
стручна служба Друштва, сачињава нацрт решења 
о отуђењу односно давању земљишта у закуп и 
доставља га Градоначелнику у року од осам 
радних дана од пријема изјашњења из става 7. 
овог члана.  
 Решење о отуђењу или давању у закуп 
земљишта у јавној својини непосредном 
погодбом доноси Градоначелник.“ 

Члан  15. 
 У члану 38. став 1. број: „8“ замењује се 
бројем: „9.“ 
 У ставу 3. реч: „својину“ замењује се 
речју: „закуп.“ 

Члан  16. 
 Члан 40. мења се и гласи: 
 „Захтев за измену уговора у случају 
промене власника објекта, односно посебног дела 
објекта, који је изграђен или се гради на 
грађевинском земљишту у јавној својини, које се 
користи по основу уговора о закупу, закљученим 
у складу са законом, подноси се секретаријату 
надлежном за имовинско правне послове односно 
Друштву.  
 Уз захтев из става 1. овог члана подноси 
се документација прописана законом којим се 
уређује грађевинско земљиште и изградња 
објеката. 
 Секретаријат односно Друштво утврђује 
основаност поднетог захтева и предочава 
подносиоцу захтева нацрт уговора о измени 
уговора о закупу. Подносилац захтева се о истом 
изјашњава писаном изјавом у року од 15 дана.  
 Након достављања изјашњења, 
Градоначелник са подносиоцем захтева закључује  
уговор о измени уговора о закупу.“ 
 

Члан 17. 
 Члан 41. мења се и гласи:  
 „По упису права својине на објекту који је 
изграђен или за који је накнадно издата 
грађевинска и употребна дозвола у поступку 
легализације, захтев за измену уговора о закупу 
грађевинског земљишта у јавној својини, 
закљученим у складу са законом којим се уређује 
грађевинско земљиште и изградња објеката, 
подноси се секретаријату односно Друштву. 
 Захтев из става 1. овог члана треба да 
садржи изјашњење подносиоца да ли тражи да се:  



Страна 230 – Број 53                                         Службени лист Града Суботице                                  24. новембар 2016. 

- раскине уговор о закупу и са њим закључи 
уговор о отуђењу земљишта;  
- давање сагласности да се право закупа претвори 
у право својине без накнаде у случају да је 
плаћена тржишна вредност тог земљишта. 
 Секретаријат односно Друштво утврђује 
основаност поднетог захтева и предочава 
подносиоцу захтева нацрт уговора о раскиду 
уговора о закупу грађевинског земљишта и нацрт 
уговора о отуђењу предметног грађевинског 
земљишта. Подносилац захтева се о истом 
изјашњава писаном изјавом у року од 15 дана.  
 Након достављања изјашњења, 
Градоначелник са подносиоцем захтева закључује 
уговор о раскиду уговора о закупу грађевинског 
земљишта и уговор о отуђењу предметног 
земљишта.“ 

Члан 18. 
 После члана 41. брише се поднаслов „1. 
Услови и поступак за претварање права закупа у 
право својине на земљишту.“ 
 

Члан 19. 
 Члан 42. брише се. 

 
Члан 20. 

 Члан 43. брише се. 
 

Члан 21. 
 Започети поступци прибављања, отуђења, 
размене, давања у закуп грађевинског земљишта 
у јавној својини Града Суботице, измене уговора 
о закупу, претварања права закупа на 
грађевинском земљишту у јавној својини Града 
Суботице у право својине, окончаће се по 
одредбама ове одлуке. 

Члан 22. 
 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-00-464-203/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 42. став 1 и 3. Закона о 
правима пацијената («Службени гласник РС», бр. 
45/13), члана 15. Закона о јавном здрављу 
(«Службени гласник РС», бр. 15/16) 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 6.седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о заштити 
права пацијената на територији Града 

Суботице 
 

Члан 1. 
У члану 9. Одлуке о заштити права 

пацијената на територији Града Суботице 
(«Службени лист Града Суботице», бр. 40/13 и 
22/14)  после става 2. додаје се нови став 3. који  
гласи: 
 

«Из области деловања јавног здравља 
Савет обавља следеће послове: 
1)  међусекторску сарадњу,  координацију, 
 подстицање, организацију и усмеравање 
спровођења активности у области деловања 
јавног здравља на локалном нивоу, заједничком 
активношћу са органом аутономне покрајине, 
Града, носиоцима активности и другим 
учесницима у систему јавног здравља; 
2)  прати извештаје завода за јавно здравље о 
анализи здравственог стања   становништва на 
територији Града за које је Град наменски 
определио средства у оквиру посебних програма 
из области јавног здравља, у складу са законом и 
предлаже мере за њихово унапређење, 
 укључујући мере за развој интегрисаних  услуга 
у Граду; 
3)  доноси предлог плана јавног здравља за 
територију Града, који усваја Скупштина града 
Суботице и прати његово спровођење кроз 
посебне програме из области  јавног здравља; 
4) иницира и прати спровођење активности 
промоције здравља и спровођење мера за 
очување и унапређење здравља, спречавања и 
сузбијања заразних и хроничних незаразних 
болести, повреда и фактора ризика на територији 
Града кроз посебне програме из области јавног 
здравља; 
5) даје мишљење на извештај о остваривању 
посебног програма у области јавног здравља, које 
доноси Град; 
6) учествује у различитим областима деловања 
јавног здравља у кризним и ванредним ситуаци 
јама у складу са законом; 
7) јача капацитете носилаца активности и 
учесника у областима деловања јавног здравља; 
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8) обавештава јавност о свом раду; 
9) даје подршку раду и развоју носиоца 
активности и учесника у систему јавног здравља 
на те риторији Града, у складу са законом и 
10) извештава Град и завод за јавно здравље о 
свом раду у областима деловања јавног здравља. 
». 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 
 

Члан 2. 
Члан 10. мења се и гласи: 
«Савет поред представника Града, чине по 

један представник здравствених установа са 
територије Града, надлежне филијале 
Републичког фонда за здравствено осигурање, 
завода за јавно здравље и два представника 
удружења грађана из реда пацијената. 

Савет има председника, заменика 
председника и седам чланова.  

Председника, заменика председника и 
чланове Савета именује Скупштина града 
Суботице на мандатни период од четири године.» 

 
Члан 3. 

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-00-50-10/2016 
Дана: 24.11.2016.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'', број 26/08 и 27/08-испр и 
''Службени лист Града Суботице'', бр.46/11 и 
15/13) и члана 11.став 3. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације града Суботица 
(''Службени лист Града Суботица'', број 1/10, 
43/10, 7/14, 7/15). 

Скупштина града Суботице, на 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела 
је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности директора 
Туристичке организације града Суботица 

 
I 

Именује се Андријана Балаћ, за вршиоца 
дужности директора Туристичке организације 
града Суботица. 

Именована ће обављати дужност из става 
1. овог члана почев од наредног дана од дана 
доношења овог решења до именовања директора 
Туристичке организације града Суботица, а 
најдуже годину дана од дана именовања за 
вршиоца дужности. 

II 
Ово решење објавити у ''Службеном листу 

Града Суботице''. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Према члану 33. став 1. тачка 9. Статута 

Града Суботице (''Службени лист Општине 
Суботица'', број 26/08 и 27/08-испр и ''Службени 
лист Града Суботице'', бр. 46/11 и 15/13) 
Скупштина града именује и разрешава директора 
јавних предузећа, установе и организација, а 
према члану 11. став 3. Одлуке о оснивању 
Туристичке организације града Суботица 
(''Службени лист Града Суботица'', број 1/10, 
43/10, 7/14, 7/15), оснивач може именовати 
вршиоца дужности директора. 

Престанком мандата директора 
Туристичке организације града Суботица дана 
27.11.2016. године, неопходно је именовати 
вршиоца дужности директора Туристичке 
организације града Суботица.  

Закон о туризму (''Сл.гласник РС'', бр. 
36/09, 88/10, 99/11-др.закон, 93/2012 и 84/15) 
предвиђа у члану 39. став 4. услове око 
именовања директора јединице локалне 
самоуправе, које су дужне да своје пословање у 
делу који се односи на услове које треба да 
испуни директор, ускладе са одредбама Закона о 
туризму до 01.јануара 2017. године. 

С обзиром да Управни одбор Туристичке 
организације града Суботица доноси Статут 
Туристичке организације, потребно је извршити 
усклађивање и у делу који се односи на 
именовање директора Туристичке организације са 
одредбама Закона о туризму. 

На основу горе 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. 
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Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-279/2016 
Дана: 24. 11. 2016. год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 На основу члана 39. став 1. Закона о 
туризму (''Службени гласник РС'', бр. 36/09, 
88/10, 99/11-др. закон, 93/12 и 84/15), члана 20. 
став 1. тачка 16) и члан 24. став 1. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 
бр.129/07 и 83/14-др.закон ) 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 6. седници 
одржаној дана 24. новембра 2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о изменама  и допунама Одлуке о оснивању 
Туристичке организације града Суботица 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању Туристичке 
организације града Суботице (''Службени лист 
Града Суботице'',  бр. 1/10, 43/10, 7/14 и 7/15), у 
члану 4. став 2. тачка 6. после речи: „органима“ 
додају се тачка и запета, а речи:„и туристичке 
сигнализације за туристичка места“ бришу се. 
 
 

Члан 2. 
 У члану 7. став 1. мења се и гласи: 

''Управни одбор Туристичке организације 
има пет чланова, од којих су четири представника 
оснивача, а један се именује из реда запослених.'' 

 
Члан 3. 

У члану 8. став 1. после алинеје 7. додаје 
се нова алинеја 8. која гласи: 

’’-доноси правилник о раду;’’. 
Досадашња алинеја 8. постаје алинеја 9. 
 

Члан 4. 
 У члану 14. додаје се нови став 2. који 
гласи: 
 ’’Градско веће Града Суботице даје 
сагласност на правилник о раду.'' 
 

Члан 5. 
Туристичка организација је дужна да 

Статут Туристичке организације града Суботица 
усклади са овом одлуком у року од 15 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања  

у „Службеном листу Града Суботице“. 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ 
Број: I-00-022-263/2016 
Дана: 24.11.2016.год. 
С у б о т и ц а  
Трг слободе 1 
 Председник Скупштине града 
Суботице 
 Тивадар Бунфорд, с.р. 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
ГРАД СУБОТИЦА 
Градско веће 
Број: III-436-121/2016 
Датум:22.11.2016. 
Суботица 
Трг слободе 1. 
 

На основу члана 6. став 5 до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“, бр. 26/01, „Службени лист СРЈ“, бр. 42/02-одлука СУС и „Службени гласник РС“, бр. 80/02, 80/02-др. 
закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/13 и 68/14), и члана 57. став 1. тачка 2. 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), 

Градско веће Града Суботице, на 18. седници одржаној дана  22. 11. 2016. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  

за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину у Граду Суботици 
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Члан 1.  
Овим решењем утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2017. годину у Граду Суботици.  
 

Члан 2.  
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности утврђују се у зависности од зоне у 

којој се непокретност налази, а које су одређене Одлуком о одређивању зона и најопремљеније зоне за 
утврђивање пореза на имовину („Службени лист Града Суботице“, бр. 34/13 и 43/14) као зона 1, зона 2, зона 
3 и зона 4. 

Члан 3.  
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину 

на територији Града Суботице износе:  
 

ГРУПЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗОНА 1 ЗОНА 2 ЗОНА 3 ЗОНА 4 
Грађевинско земљиште 4.732,00 1.609,00 521,00 371,00 
Пољопривредно земљиште   105,00 95,00 
Шумско земљиште   82,00 82,00 
Станови 69.544,00 64.927,00 57.479,00 33.911,00 
Куће за становање 51.242,00 49.657,00 38.208,00 20.446,00 
Пословне зграде и други (надземни и 
подземни)      
грађевински објекти који служе за  обављање 
делатности 100.908,00 76.085,00 64.492,00 34.592,00 
Гараже и гаражна места 27.340,00 22.897,00 16.490,00 16.490,00 

 
Цене пољопривредног земљишта, исказане у табели из става 1. овог члана, умањују се за 50%, за 

пољопривредно земљиште квалитета од четврте до осме класе. 
Класу пољопривредног земљишта обвезници доказују на основу Листа непокретности из Катастра 

непокретности, Републичког геодетског завода Републике Србије. 
 

Члан 4.  
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице“ и на интернет страни Града Суботице.  

 
Члан 5.  

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“, 
а примењиваће се од 1. јануара 2017. године. 

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Хорват Тимеа с.р. 

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Број: II-022-233/2016 
Дана: 18.11.2016. 
Суботица 
 
 На основу члана 51. став 1. тачка 5. 
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 тачке И став 2. подтачка 1. Решења о 
давању овлашћења за закључивање колективних 
уговора код послодавца за јавна предузећа и јавне 
службе чији оснивач је Град Суботица 
(«Службени лист Града  Суботице», бр. 6/09), 

Градоначелник Града Суботице, дана 18. 
новембра 2016. године, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању представника оснивача у Одбор 
за преговоре у вези са закључивањем Анекса 
Колективног уговора код послодавца ЈП 

„Суботица-транс“ Суботица 
 
I 

За представнике оснивача у Одбор за 
преговоре у вези са закључивањем Анекса 
Колективног уговора код послодавца ЈП 
„Суботица-транс“ Суботица именују се : 

 
1. Елизабета Кулханек, и 
3. Маја Тоскић . 

 
II 

Лица из тачке И овог решења учествоваће у 
преговорима за закључивање Анекса Колективног 
уговора код послодавца ЈП „Суботица-транс“ 
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Суботица и по окончању преговора, даће предлог 
Градоначелнику у вези са закључивањем Анекса 
Колективног уговора код послодавца ЈП 
„Суботица-транс“ Суботица у року од 45 дана од 
дана започињања преговора. 

 
III 

Ово решење објавити у «Службеном 
листу Града Суботице». 

Градоначелник 
Богдан Лабан с.р. 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Град Суботица 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број: III-00-02-58/2016-1 
Дана: 22.11.2016. 
С у б о т и ц а 
Трг слободе 1 
 

На основу члана 10. став 1. Одлуке о 
Градском већу Града Суботице («Службени лист 
Града Суботице», бр. 1/10 и 40/12) даје се 
 

ИСПРАВКА  
Одлуке о изменама и допунама Пословника 

 Градског већа Града Суботице 
 
I 

 У Одлуци о изменама и допунама 
Пословника Градског већа Града Суботице 
(«Службени лист Града Суботице», бр. 52/16), 
после члана 5. треба да стоји члан 6. који гласи:  
 

«Члан 6. 
 У члану 13. став 5. речи и број: „из члана 
11. став 3.“ замењују се речима и бројем: „из 
члана 11а“. » 

II 
 Досадашњи чланови 6-8 треба да буду 
чланови 7-9. 

III 
 Ову исправку објавити у «Службеном 
листу Града Суботице». 

Градоначелник 
Богдан Лабан с.р. 
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