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2 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ И ИНФОРМАТОРУ  
 

2.1 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ 
 
Пословно име: „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ 
Суботица 
Седиште: Суботица, Трг Републике  број 16 
Матични број: 20064030 
ПИБ:10367584 
Телефон: 024/666-300 
Факс: 024/666-336 
Е-маил адреса: office@urbanizamsu.rs 
Интернет страна: www.urbanizamsu.rs 
Претежна делатност: 71.11 архитектонска делатност 
 

2.2 ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ 
 
Информатор о раду „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица (у даљем тексту: Информатор о раду) израђен је у складу са чланом 39. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду 
државног органа („Службени гласник РС“ број: 68/2010). 
 
Лице одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор:  
Предраг Радивојевић, дипл.инж.грађ. - директор. 
 
Лица одговорна за тачност и потпуност информација од јавног значаја су: 
-  Предраг Радивојевић, дипл.инж.грађ. - директор. 
 
Датум првог објављивања: фебруар 2018. године. 
 
Овлашћено лице за информације од јавног значаја „Јавног предузећа за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање“ Суботица (у даљем тексту: Јавно предузеће) је директор 
Предраг Радивојевић. 
 
Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику на интернет адреси Јавног 
предузећа: http://www.sudirekcija.rs/informator.php 
 
Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се 
заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора уз 
накнаду нужних трошкова штампања. Увид у информатор се може извршити на адреси Трг 
Републике број 16, Суботица у Служби за правне и опште послове и јавне набавке. 
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„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је 
организовано као економска и пословна целина. 
 
Организациони делови уређени су Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у „Јавном предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица, који се доноси на основу Закона о раду ("Сл.гласник РС" бр.24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17). 
 
У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у „Јавном 
предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица, основне 
организационе целине су:  
 
 - Служба за финансије и рачуноводство,  
 - Служба за правне и опште послове и јавне набавке, 
 - Служба становања, 
 - Служба за управљање путевима, 
 - Служба за урбанистичко планирање. 
  

Служба за финансије и рачуноводство врши: 
- праћење и уређивање питања из области финансија везаних за Јавно предузеће, 
- израду Програма пословања за Јавно предузеће,  
- врши послове кварталног извештавања о реализацији Програма пословања Јавног 

предузећа, 
- контролу плана и остварење финансијског плана,  
- праћење примљених субвенција из буџета Града, 
- праћење прихода из осталих извора, 
- праћење ликвидности средстава Јавног предузећа у складу са законом, 
- праћење наплате потраживања на основу уговора закључених на тржишту,   
- обрачун и наплата етажне надокнаде за одржавање стамбених зграда који имају 

закључен уговор о одржавању са Јавним предузећем, 
- послове припреме планова (средњорочних, годишњих и месечних) за извршење 

финансијског плана Јавног предузећа и прави извештаје о извршењу истих, 
- праћење, анализирање и извештавање о стању имовине и средстава Јавног предузећа, 
- књиговодствено-рачуноводствене послове, послове финансијског пословања, послове 

ликвидатуре, обрачуна зарада и других личних примања, 
- послове вођења статистичких података,  
- послове књижења вредности основних средстава и имовине Јавног предузећа, 
- вођење помоћне књиге основних средстава имовине поверених од стране Града 

Суботице, 
- реализацију финансијског плана по програмима, 
- послове припреме података за тужбе за ненаплаћена потраживања, 
- послове припреме и предлагања нацрта аката из делокруга рада Јавног предузећа, а 

које доноси Скупштина Града, 
- праћење прописа и примена закона и других прописа који се односе на Јавно 

предузеће,  
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- друге стручне административне и техничке послове везане за извршење послова из 
делокруга ове Службе и друге послове по налогу Директора. 

 
Руководилац и контакт подаци: 
Југослава Попић - Извршни директор за финансије, правне послове и становање 
тел: 024/666-362 
e-mail: jugoslava.popic@urbanizamsu.rs 
Број запослених и радно ангажованих лица: 4 
 
Служба за правне и опште послове и јавне набавке врши: 
- послове припреме и предлагања нацрта аката из делокруга рада Јавног предузећа, а 

које доноси Скупштина Града, 
- праћење прописа и примена закона и других прописа који се односе на Јавно 

предузећа,  
- послове израде нацрта аката Јавног предузећа и друге нормативне послове, 
- послове припреме и израде Плана јавних набавки Јавног предузећа, 
- сачињавање уговора из пословања Јавног предузећа у сарадњи са другим службама, 
- правне послове за потребе Јавног предузећа, 
- послове у вези са радним односом запослених у Јавном предузећу и вођење 

евиденције из области рада,  
- праћење прописа и примењивање закона и других прописа из области јавних набавки,  
- административно-техничке и помоћно-техничке послове за потребе Јавног предузећа, 
- послове примања, евидентирања, административно-техничке обраде и распоређивања 

у рад аката, отпремање поште и послове развођења,  
- послове правног заступања Јавног предузећа у имовинским и свим другим правним 

интересима пред државним органима као и пред органима локалне самоуправе, 
(поступци око раскида уговора закључених од стране Јавног предузећа, заступање 
Јавног предузећа у извршном поступку, покретање и вођење управних спорова и 
других спорова), 

- припремање и организовање седница, вођења и израде записника са седница 
Надзорног одбора,  

- друге стручне административне и техничке послове везане за извршење послова из 
делокруга ове Службе и друге послове по налогу Директора, 

- одржавање софтвера, рачунарске-ЛАН  мреже, 
- одржавање електронског система за архивирање, 
- послове одржавања опреме информационог система, 
- послове ажурирања и одржавања базе података. 
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Руководилац и контакт подаци: 
Бранка Голијан - Шеф Службе за правне и опште послове и јавне набавке 
тел: 024/666-363 
e-mail: branka.golijan@urbanizamsu.rs 
Број запослених и радно ангажованих лица: 4 

 
Служба становања врши:   
- одржавање заједничких делова стамбених зграда на територији града Суботице, по 

закљученим уговорима, 
- послове процене откупне цене станова по Закону о становању, 
- вођење евиденције о инсталацијама које се у јавном интересу морају одржавати, 
- наплату трошкова  текућег одржавања и трошкови хитних интервенција. 
 
Руководилац и контакт подаци: 
Горан Бекоња - Шеф Службе становања 
тел: 024/666-351 
e-mail: goran.bekonja@urbanizamsu.rs 
Број запослених и радно ангажованих лица: 7 
 
Служба за управљање путевима врши: 
- води бригу о коришћењу јавних (локалних) путева (организовање и контрола наплате 

накнада за употребу јавног пута), 
- заштиту јавних (локалних) путева у смислу Закона о јавним путевима, 
- одржавање, реконструкцију и рехабилитацију јавних (локалних) путева, у име и за 

рачун Града, 
- организовање стручног надзора над одржавањем, реконструкцијом и рехабилитацијом  

и заштитом локалних путева,  
- планирање одржавања, реконструкције и рехабилитације и заштите јавних (локалних) 

путева, 
- уступање радова на одржавању јавних (локалних) путева, 
- означавање јавних (локалних) путева,  
- вођење евиденције о јавним (локалним) путевима и о саобраћајно-техничким 

подацима за те локалне путеве, 
- вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за  

реконструкцију прикључака на јавни (локални) пут; услова и сагласности за 
постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних 
објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. 
на јавном (локалном) путу; услова и сагласности за  постављање водовода, 
канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном 
појасу јавног (локалног) пута,  
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- сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном (локалном) 
путу, 

- посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном (локалном) путу;  
- одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или 

звучно обавештавање или оглашавање на јавном (локалном) путу, односно поред тог 
пута,  

- одобрења за постављање привремене саобраћајне сигнализације од стране других 
јавних предузећа  и других привредних субјеката, 

- организовање чишћења снега и леда са коловоза и стајалишта и прихват и одвођење 
атмосферских вода са јавних површина, 

- вођење евиденције о комуналним добрима од општег интереса,  
- постављање и одржавање урбане опреме, 
- организовање постављања, одржавања и других комуналних добара од општег 

интереса (тргови, објекти јавне расвете, јавна расвета и др.), и 
- други стручни и административно–технички послови везани за одржавање и изградњу 

комуналних добара од општег интереса.  
 

Руководилац и контакт подаци: 
Милан Марјанов - Руководилац Службе за управљање путевима 
тел: 024/666-375 
e-mail: milan.marjanov@urbanizamsu.rs 

 Број запослених и радно ангажованих лица: 4 
 

 Служба за урбанистичко планирање врши: 
- архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање, 
- пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израда планова, 

надзор, премеравање, картографија и слично, 
- израда концепта, нацрта планских докумената, просторних планова за потребе Града и 

израда докумената за спровођење ових планова у складу са законом, 
- израда студија за потребе израде урбанистичких и просторних планова, 
- израда правила грађења и других услова за потребе Града на основу просторних 

планова, ради издавања локацијских услова, 
- израда техничке документације за потребе Града и за потребе директних и 

индиректних корисника буџетских средстава, 
- други стручни и административно-технички послови везани за послове архитектонске 

и инжењерске делатности и техничког саветовања, 
- израда концепта, нацрта и планског документа урбанистичких планова за потребе 

Града, 
- израда урбанистичко-техничких докумената у циљу спровођења урбанистичких 

планова за потребе Града, 
- други стручни и административно-технички послови везани за урбанистичко 

планирање који су од значаја за Град, 
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- прикупљање, сређивање, обрада, чување и публикација података од значаја за 
уређење простора и насеља, 

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

- израда планских докумената за остале наручиоце, 
- припрема и израда урбанистичких пројеката за остале наручиоце, 
- израда техничке документације за остале наручиоце. 

 
Руководилац и контакт подаци: 
Петар Андрић - Руководилац Службе за урбанистичко планирање 
тел: 024/666-325 
e-mail: petar.andric@urbanizamsu.rs 

 Број запослених и радно ангажованих лица: 10 
 

4 ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 
 
Надзорни одбор Јавног предузећа: 
 
Председник: Милоје Грбовић, дипл.екон. 
Члан: Гордана Губеринић, дипл.екон. 
Члан: Бојана Вујичић, дипл.екон. 
 
Члан 22. Закона о јавним предузећима прописује да Надзорни одбор доноси дугорочни и 
средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење, доноси 
годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним 
планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана, усваја извештај о степену 
реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања, усваја тромесечни извештај 
о степену усклађености планираних и реализованих активности, усваја финансијске извештаје, 
надзире рад директора, доноси статут, одлучује о статусним променама, оснивању других 
правних субјеката и улагању капитала, доноси одлуку о расподели добити, односно начину 
покрића губитка, закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују 
радни односи, врши друге послове у складу са законом и статутом. 
 
Менаџмент Јавног предузећа: 
 
Директор: Предраг Радивојевић, дипл.инж.грађ. 
 
Извршни директор за финансије, правне послове и становање: Југослава Попић, мастер екон. 
 
Члан 26. Закона о јавним предузећима прописује да директор представља и заступа јавно 
предузеће, организује и руководи процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за 
законитост рада јавног предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије 
и развоја и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, 
извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног 
предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује 
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уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи, 
доноси акт о систематизацији, врши друге послове одређене законом и оснивачким актом. 
 
Члан 28. Закона о јавним предузећима прописује да извршни директор обавља послове у оквиру 
овлашћења које му је одредио директор, у складу са оснивачким актом и статутом. 
 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у „Јавном предузећу 
за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица прописано је да 
Извршни директор за финансије, правне послове и становање води послове руковођења и 
организовања рада служби, предлаже пословну политику из домена економско-финансијских 
послова и предузима мере за њено извршење у складу са Законом, врши успостављање, 
одржавање и ажурирање система финансијског управљања и контроле, утврђује путеве кретања 
појединих врста докумената у циљу утврђивања и евидентирања насталих пословних промена из 
домена служби, предлаже и врши контролу поделе дужности и преноса овлашћења, контролише 
ефикасност система вишеструког потписивања рачуноводствених исправа, предлаже и 
контролише права за приступ средствима и информацијама, потписује акта по посебном 
овлашћењу Директора, сачињава прописане извештаје, анализе и предлоге аката за потребе 
Јавног предузећа, учествује у изради нацрта регулативе из области делатности Јавног предузећа, 
учествује у планирању и анализама програма и планова Јавног предузећа, учествује у изради 
Плана набавки у сарадњи са службеником за Јавне набавке, покреће у утврђеним роковима јавне 
набавке из делокруга Службе за финансије и   рачуноводство, води рачуна о њиховом  
спровођењу и реализацији и уговарању послова из делокруга Службе за финансије и 
рачуноводство, сарађује са надлежним службама Градске управе Оснивача, сарађује са 
екстерном ревизијом, оверава уговоре и финансијске документе и одговара за тачност истих из 
надлежности служби, одговоран је за правилно спровођење рада и пословање служби и 
правилно спровођење аката у складу са важећим законским прописима из домена служби, стара 
се о спровођењу усвојених мера и активности на смањењу ризика пословања служби, обавља и 
друге послове по овлашћењу директора из области пословања Јавног предузећа, за свој рад 
одговара Директору Јавног предузећа. 
 
 
 
5 ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 
Рад Јавног предузећа је доступан јавности, у складу са одредбама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и 
Упутства за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ број ). О 
јавности рада стара се директор Јавног предузећа. 
 
Све информације којима Јавно предузеће располаже, а које су настале у раду или у вези са радом 
Јавног предузећа, биће саопштене тражиоцу информације, биће му стављен на увид документ 
који садржи тражену информацију или ће му се издати копија захтеваног документа, а у складу 
са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ 
број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), осим када су се, према овом закону, према Закону о заштити 
података о личности („Службени гласник РС“ број: 97/08, 104/09 – др. закон, 68/12 – одлука УС 
и 107/12), Закону о тајности података („Службени гласник РС“ број: 104/09) и др. стекли услови 
за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
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Подаци од значаја за јавност рада предузећа: 
 
• ПИБ: 100838486, Матични број: 20064030. 
• Радно време Јавног предузећа, односно свих организационих јединица Јавног предузећа је од 
07,00 до15,00 часова. Радно време пријемне канцеларије Јавног предузећа је од понедељка до 
петка од 08,00 до 13,00 часова. Субота и недеља су нерадни дани.  
• Адреса: Трг Републике 16, Суботица. 
• Електронска адреса предузећа: office@urbanizamsu.rs 
Вебсајт: www.urbanizamsu.rs 
Телефон централе: 024/666-300 
Факс: 024/666-336 
 
Овлашћено лице за информације од јавног значаја је директор Предраг Радивојевић, е-маил: 
office@urbanizamsu.rs. Адреса: Трг Републике 16, Суботица. Телефон: 024/666-300. 
 
Особа задужена за сарадњу са медијима и јавним гласилима у предузећу је директор Предраг 
Радивојевић, е-маил: office@urbanizamsu.rs. Адреса: Суботица. Телефон: 024/666-300. 
 
 
Остали подаци у вези са јавношћу рада Јавног предузећа: 
• Пријем поште врши се преко писарнице Јавног предузећа у Суботици, Трг Републике 16 
Суботица. 
• Пријем странака се обавља радним данима од 8,00 часова до 13,00 часова. 
• Прилаз лицима у инвалидским колицима није омогућен просторијама у седишту предузећа на 
адреси Трг Републике 16, Суботица. 
• Најаве за догађаје, седнице и друге активности Јавног предузећа на којима је дозвољено 
присуство грађана благовремено се постављају на интернет страници Јавног предузећа.  
• У просторијама предузећа је дозвољено аудио и видео снимање, уз претходну најаву и договор 
са особом задуженом за сарадњу са медијима. 
• Предузеће нема своја аутентична, стручна мишљења и правне ставове у вези са прописима, 
правилима и одлукама у вези са јавношћу рада.  
 
 
 
6 СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 
Информације од јавног значаја најчешће су тражене у форми писаних захтева и захтева у 
електронском облику, и то: 
- информације у вези изградње, реконструкције, санације и рехабилитације улица и путева на 
територији Града Суботице, 
- информације у вези урбанистичких планова и 
- информације о запосленима у Јавном предузећу. 
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7 НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ 
 
Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Општине Суботица“ основано је Одлуком Скупштине 
општине Суботица као ново јавно предузеће, и послује од августа 2005. године (број Одлуке I-
11-29/2005).  
 
ЈП „Дирекција за изградњу Општине Суботица“ оформљено је услед статусне промене поделе 
Јавног предузећа „Завод за урбанизам, изградњу и уређивање Општине Суботица“, односно 
поделом Јавног предузећа на два дела уз оснивање два нова јавна предузећа, тако да је једно од 
новонасталих јавних предузећа ЈП „Дирекција за изградњу Општине Суботица“.  
 
Скупштина Града Суботице је на 7. седници одржаној дана 07. маја 2009. године донела Одлуку 
о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Општине 
Суботица“, којом је промењен назив предузећа у Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града 
Суботице“ („Сл. лист Града Суботице“ бр. 7/2009 – пречишћен текст) (у даљем тексту: Јавно 
предузеће). 
 
Скупштина Града Суботице је дана 12. новембра 2015. године донела Решење о давању 
сагласности на статусну промену припајање и закључење Уговора о статусној промени 
припајање Јавног предузећа „Завод за урбанизам Града Суботице“ Јавном предузећу „Дирекцијa 
за изградњу Града Суботице“ (број Решења I-00-022-212/2015). Статусна промена је окончана 
28. децембра 2015. године, регистрацијом у Агенцији за привредне регистре доношењем Решења 
број БД 110896/2015.  
 
Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл. гласник РС. бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/2015, 
сходно члану 2. тачка 8. јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне 
самоуправе, који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом, 
најдуже до 01.12.2016. године, могли су да послују као индиректни корисници средстава буџета. 
 
Скупштина Града Суботице је, на 5. седници одржаној 20.10.2016. године, у циљу 
реорганизације Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Суботице" донела Решење о 
давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа "Дирекција за изградњу 
Града Суботица" о промени пословног имена ("Службени лист Града Суботице" бр. 47/2016). На 
истој седници Скупштина је донела Одлуку о оснивању „Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица ("Службени лист Града Суботице" 
бр. 47/2016), којом је утврђено да се Одлука доноси ради усклађивања Одлуке о промени Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Суботице" са Законом о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16). 
 
Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренетих овлашћења за обављање комуналних и 
других делатности, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз сталну бригу о 
задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности. 
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Након извршене реорганизације, у предузећу су организоване служба за финансије и 
рачуноводство, служба за правне и опште послове и јавне набавке, служба становања, служба за 
управљање путевима и служба за урбанистичко планирање. 
 
Јавно предузеће преко својих служби извршава појединачне послове и задатке поверене 
предузећу, односно реализује  годишњи програм пословања Јавног предузећа. 
 
Обавеза  „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ 
Суботица је да буде угледно и успешно предузеће за управљање и развој локалних путева на 
територији Града Суботице, урбанистичко планирање и одржавање зграда. 
 
У складу са Одлуком о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање“ Суботица од 20.10.2016. године предузеће се од 01.12.2016. године 
финансира путем субвенција из буџета Града и из сопствених прихода. 
 
Јавно предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса на територији Града 
Суботице (у даљем тексту: Град).  
 
Јавном предузећу су поверени послови везани за:  
 - организовање одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и 
урбане опреме; 
 - обезбеђивање јавног осветљења; 
 - управљање локалним путевима на територији Града Суботице;  
 - архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање;  
 - пружање архитектонских и инжењерских услуга, пројектовање, израду планова, надзор, 
премеравање, картографија и слично;  
 - израда концепта, нацрта планских докумената, просторних планова за потребе Града и 
израда докумената за спровођење ових планова у складу са законом;  
 - израда студија за потребе израде урбанистичких и просторних планова; 
 - израда правила грађења и других услова за потребе Града на основу просторних 
планова, ради издавања локацијских услова;  
 - израда техничке документације за потребе Града и за потребе директних и индиректних 
корисника буџетских средстава;  
 - други стручни и административно-технички послови везани за послове архитектонске и 
инжењерске делатности и техничког саветовања;  
 - израда концепта, нацрта и планског документа урбанистичких планова за потребе 
Града;  
 - израда урбанистичко-техничких докумената у циљу спровођења урбанистичких планова 
за потребе Града;  
 - израда урбанистичких и других услова за потребе Града ради издавања локацијских 
услова;  
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 - други стручни и административно-технички послови везани за урбанистичко планирање 
који су од значаја за Град;  
 - прикупљање, сређивање, обрада, чување и публикација података од значаја за уређење 
простора и насеља;  
 - други стручни и административно-технички послови везани за архитектонске и 
инжењерске делатности и техничко саветовање који су од значаја за рад Града. 
 
 Послови везани за организовање одржавања комуналних добара у општој употреби и 
комуналних објеката и урбане опреме (улице, тргови, паркови,  објекти јавне расвете, урбана 
опрема и други комунални објекти);  
 - организовање чишћења снега и леда са коловоза и стајалишта и прихват и одвођење 
атмосферских вода са јавних површина, 
 - вођење евиденције о комуналним добрима од општег интереса,  
 - постављање и одржавање урбане опреме, 
 - организовање постављања, одржавања и других комуналних добара од општег интереса 
(тргови, објекти јавне расвете, јавна расвета и др.), и 
 - други стручни и административно–технички послови везани за одржавање и изградњу 
комуналних добара од општег интереса.  
 
 Послови везани за управљање јавним (локалним) путевима на територији Града:  
 - коришћење  јавних (локалних) путева (организовање и контрола наплате накнада за 
употребу јавног пута);  
 - заштита јавних (локалних) путева у смислу Закона о јавним путевима;  
 - одржавање, реконструкција и рехабилитација јавних (локалних) путева, у име и за рачун 
Града;  
 - организовање стручног надзора над одржавањем, реконструкцијом и рехабилитацијом  
и заштитом локалних путева;  
 - планирање одржавања, реконструкције и рехабилитације и заштите јавних (локалних) 
путева;  
 - уступање радова на одржавању јавних (локалних) путева; 
 - означавање локалних путева;  
 - вођење евиденције о локалним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те 
локалне путеве; 
 - вршење јавних овлашћења која се односе на издавање услова и сагласности за  
реконструкцију прикључака на локални пут; услова и сагласности за постављање водовода, 
канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и 
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на локалном путу; услова 
и сагласности за  постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других 
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у 
заштитном појасу локалног пута;  
 - сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на локалном путу; 
 - посебне дозволе за обављање ванредног превоза на локалном путу;  
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 - одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или 
звучно обавештавање или оглашавање на локалном путу, односно поред тог пута;  
 - одобрења за постављање привремене саобраћајне сигнализације од стране других јавних 
предузећа  и других привредних привредних субјеката.  
 
Послови везани за становање: 
 - одржавање заједничких делова стамбених зграда на територији града Суботице, по 
закљученим уговорима. 
 
Јавно предузеће обавља и следеће послове:  
 - израда инвестиционих програма, за остале наручиоце;  
 - стручне и техничко-економске услуге сходно прописима из области изградње објеката, 
за остале наручиоце;  
 - надзор над изградњом објеката, за остале наручиоце;  
 - израда планских докумената за остале наручиоце;  
 - припрема и израда урбанистичких пројеката за остале наручиоце;  
 - израда техничке документације за остале наручиоце;  
 - друге послове који произилазе из регистроване делатности Јавног предузећа за остале 
наручиоце.  

 
8 ПОСТУПАЊЕ У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 
У складу са Законом о планирању и изградњи, Одлуком о оснивању предузећа и Статутом, 
предузеће пружа услуге израде просторних и урбанистичких планова и пројеката за правна и 
физичка лица, као и за потребе Града.  
 
У надлежности службе за управљање путевима су следеће активности: 

1. управљање општинским путевима и улицама на територији Града Суботице у складу са 
Законом о јавним путевима. 

2. организовање одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и 
урбане опреме 
 

Управљање општинским путевима и улицама (локалним путевима) на територији Града 
Суботице јесте коришћење локалног пута (вршење јавних овлашћења), заштита локалног пута, 
организовање и обављање стручних послова на реконструкцији, одржавању и заштити локалног 
пута, уступање радова на одржавању локалног пута; организовање стручног надзора над 
изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалног пута; планирање 
реконструкције, одржавања и заштите локалног пута; означавање локалног пута и вођење 
евиденције о локалним путевимима и о саобраћајно-техничким подацима за те путеве. 
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Вршење јавних овлашћења која су поверена управљачу локалног пута се односе на издавање: 
1) сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на локални пут; 
2) сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке 
пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, 
постројења и сл. на локалном путу; 
3) сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке 
пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, 
постројења и сл. у заштитном појасу локалног пута; 
4) сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја локалног пута; 
5) сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на локалном путу; 
6) посебне дозволе за обављање ванредног превоза на локалном путу и 
7) одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно 
обавештавање или оглашавање на локалном путу, односно поред тог пута. 

 
Као имаоци јавних овлашћења у оквиру обједињене процедуре "Јавно предузеће за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица, Служба за управљање путевима 
издаје саобраћајно-техничке услове за потребе израде Локацијских услова за изградњу објеката 
који се прикључују на јавни пут, као и услове за паралелно вођење и укрштање са коловозом за 
потребе израде Локацијских услова за изградњу линијске инфраструктуре. Услуга издавања 
саобраћајно-техничких услова се наплаћује на основу ценовника "Јавног предузећа за 
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица на који је дата 
сагласност Градског већа Града Суботице. 
 
Организовање одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане 
опреме подразумева организовање чишћења снега и леда са улица,  путева, тргова и других 
површина јавне намене, прихвата и одвођења атмосферских вода са јавних површина, вођење 
евиденције о комуналним добрима од општег интереса, одржавање урбане опреме, 
организовање одржавања других комуналних добара од општег интереса (јавна осветљење, 
семафори и сл.). 
 
У складу са Законом о јавним путевима, Законом о општем управном поступку, Одлуком о 
оснивању предузећа, Статутом и Одлуке о општинским путевима и улицама на територији Града 
Суботице предузеће на основу писаног захтева физичких и правних лица врши јавна овлашћења 
која се односе на издавање услова и сагласности за реконструкцију прикључака на локални пут; 
услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и 
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења 
и сл. на локалном путу; услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода, 
железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, 
инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу локалног пута, сагласности за одржавање 
спортске или друге манифестације на локалном путу, посебне дозволе за обављање ванредног 
превоза на локалном путу, одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја 
за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на локалном путу, односно поред тог 
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пута, одобрења за постављање привремене саобраћајне сигнализације од стране других јавних 
предузећа  и других привредних привредних субјеката.  
 
У складу са Законом о становању и одржавању зграда и посебним уговорима закљученим са 
скупштинама стамбених заједница предузеће организује одржавање стамбених заједница на 
територији Града Суботице и пружа књиговодствене услуге, на основу писаног захтева органа 
стамбених заједница и одлука скупштина стамбених заједница. 
 
Подаци о извршеним обавезама и поступању у оквиру извршења доступни су у Програму 
пословања Јавног предузећа на следећем линку: http://www.sudirekcija.rs/plan.php 
 
9 ПРОПИСИ 
 

„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ 
Суботица у свом пословању примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта: 

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 15/2016) 
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011 и 104/2016) 
- Закон о јавним путевима („Сл.гласник РС“ 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 

104/2013) 
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ 77/2019, 81/2009, 64/2010, 121/2012, 

42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014 ) 
- Закон о становању и одржавању зграда („Сл.гласник РС“ 104/2016) 
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ 62/2013) 
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ 62/2013) 
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 

93/2012, 108/2013, 68/2014 – други закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 7/2017 - усклађени 
дин.изн. и 113/2017) 

- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ 135/2004, 36/2009, 72/2009 - 
др.закон, 43/2011 - Одлука УС РС и 14/2016) 

- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ 62/2014 и 6/2016 - др.закон) 
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ 101/2005, 91/2015 и 113/2017 - 

др.закон) 
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - 

одлука УС и 113/2017) 
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ 116/2014) 
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору 

(„Сл.гласник РС“ 68/2015 и 81/2016 - одлука УС) 
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 93/2012, 

62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) 
- Закон о буџету РС за 2018. годину („Сл.гласник РС“ број 113/2017) 
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“ 27/2014) 
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно 

ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ 113/2013, 21/2014, 66/2014, 
118/2014, 22/2015 и 59/2015)  
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- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно 
трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ 36/2016) 

- Генерални план Суботица – Палић до 2020. године („Службени лист Општине 
Суботица”, бр. 16/06, 17/06 и 28/06) 

- Просторни план Града Суботице (“Сл. лист Града Суботице” бр. 16/2012) 
-Просторни план подручја посебене намене „Суботичке пустаре и језера“ ("Службени 

лист АПВ" бр. 10/16) 
- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке 

пруге Београд – Нови Сад – Суботица – Келебија (државна граница) („Службени гласник РС“, 
број 32/17) 

- Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл. лист 
Града Суботице“ број 39/2013 и 45/2014) 

- Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист Града 
Суботице“ број 6/2017) 

- Одлука о оглашавању на територији Града Суботице („Сл. лист Града Суботице“ број 
6/2017) 

- Одлука о комуналном реду („Сл. лист Града Суботице“ број 27/2017 - пречишћен текст) 
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе града Суботице за 2017. годину („Сл. лист Града Суботице“ број 30/2017) 
- Одлука о буџету Града Суботице за 2018. годину („Сл. лист Града Суботице“ број 

37/2017) 
- Одлука о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање 

и становање“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“ број 18/2017 - пречишћен текст) 
- Статут „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и 

становање“ Суботица број 193-19/16 и 32-38/17 
- Одлука о накнадама за употребу локалних путева на територији Града Суботице, број 

32-16/17, на коју је Скупштина Града Суботице, дана 27.02.2017. године, дала сагласност 
Решењем број I-00-344-249/2017 

- Упутство о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница након 
раскопавања због интервенција на подземним инсталацијама у Граду Суботици број 32-13/17 на 
које је Градско веће Града Суботице, дана 20.02.2017. године, дало сагласност Решењем број III-
344-240/2017 

- Колективни уговор за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање“ Суботица број II-09/2-023-2/2016-2 и 4-420/2017 

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у „Јавном 
предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-
11/17. 
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10  УСЛУГЕ КОЈЕ „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ 
ЛИЦИМА 

 
На основу писаних захтева Јавно предузеће пружа услуге израде просторних и урбанистичких 
планова и пројеката за правна и физичка лица, као и за потребе Града.  
 
На основу писаних захтева физичких и правних лица Јавно предузеће врши јавна овлашћења 
која се односе на издавање услова и сагласности за реконструкцију прикључака на локални пут; 
услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и 
других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења 
и сл. на локалном путу; услова и сагласности за постављање водовода, канализације, топловода, 
железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, 
инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу локалног пута, сагласности за одржавање 
спортске или друге манифестације на локалном путу, посебне дозволе за обављање ванредног 
превоза на локалном путу, одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја 
за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на локалном путу, односно поред тог 
пута, одобрења за постављање привремене саобраћајне сигнализације од стране других јавних 
предузећа  и других привредних привредних субјеката.  
 
Јавно предузеће организује одржавање стамбених заједница на територији Града Суботице и 
пружа књиговодствене услуге, на основу писаног захтева органа стамбених заједница и одлука 
скупштина стамбених заједница и закључених уговора са стамбеним заједницама. 
 
11 ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 
Након пријема писаних захтева Јавно предузећа врши проверу испуњености услова који су 
утврђени прописима, које у свом раду Јавно предузеће примењује. Уколико су услови испуњени 
Јавно предузеће доноси прописани акт којим пружа услугу. Служба за управљање путевима по 
службеној дужности издаје решења којима се утврђује накнада за коришћење комерцијалних 
објеката који имају приступ на локални пут и упућује уговоре о закупу делова земљишног појаса 
локалног пута. У области делокруга рада Службе за управљање путевима, странка у поступку 
има право жалбе Градском већу Града Суботице, Tрг слободе 1, Суботица у року од 15 дана од 
дана достављања истог. Жалба се непосредно предаје или шаље поштом Градском већу Града 
Суботице, Трг слободе 1, 24000 Суботица.  
Захтеве за добијање сагласности, одобрења и других аката заинтересована лица могу преузети 
на следећем линку: http://www.sudirekcija.rs/propisi.php 
 
У оквиру делокруга рада Службе становања закључују се уговори о одржавању стамбених 
заједница на основу одлука скупштина стамбених заједница, у којима је наведено да стамбена 
заједница жели да закључи уговор о одржавању са Јавним предузећем. 
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12 ПОДАЦИ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА  
 
Пре утврђивања Плана реализације планских докумената за 2018. годину извршен је увид у 
постојећу Планску документацију чија је израда у току и утврђено је да се израда планских 
докумената одвијала према Плану, односно Измени Плана реализације планских и 
урбанистичких докумената за 2017. годину. 
 
Најважније у 2017. години је да је донета Одлука о изради Генералног урбанистичког плана 
Суботица – Палић до 2030. године, чиме ће се у 2018. години решити основни проблем у 
реализацији израде започетих планских докумената.  
 
Доношењем Одлуке о изради ГУП-а, његовом израдом и усвајањем су се створили предуслови 
за наставак, односно упоредну израду и усвајање започетих Планова генералне регулације (ПГР 
I, ПГР II, ПГР IV, ПГР VI и ПГР IX), с обзиром да решења из ГУП-а директно утичу како на 
обухват ових планова (корекција границе грађевинског рејона) тако и на конкретно дефинисање 
планираних намена унутар граница планова. 
 
У првој половини 2017. године су завршени и усвојени раније започети Планови детаљне 
регулације за санацију и рекултивацију градске депоније, ПДР за део радне зоне „Зорка“, ПДР за 
секторски центар у насељу Пешчара.  
 
Међу најзначајнијим завршеним плановима је ПДР за простор бивше „I касарне Коста Нађ“ који 
је омогућио, односно створио предуслове за привођење овог простора планираним наменама. 
Овај простор је према плану подељен на целине које су намењене јавним наменама, затим 
комерцијаним садржајима и зони намењеној становању. 
 
Врло је значајан и завршетак ПДР-а за регулацију обалног појаса Лудашког језера који 
омогућује наставак даљих активности на формирању мултифункционалног заштитног појаса око 
Лудашког језера. 
 
У вези са целокупним пројектом на побољшању еколошког статуса Палићког и Лудашког језера 
у 2017. години су израђени комплетни пројекти препарцелације за преостали део III и IV сектора 
Палићког језера. Започета је и израда планова препарцелације за обални појас Лудашког језера 
на основу раније поменутог ПДР-а за регулацију обалног појаса Лудашког језера. 
 
Усвајањем ПГР XIII за зону просторне целине - делове МЗ „Дудова шума“, „Ново село“, „Гат“ и  
„Кер“ („Службени лист Града Суботице“ бр.30/17) створили су се предуслови за израду Измене 
ПДР-а за део простора оивиченог улицама Змај Јовина, Алеја Маршала Тита, Петра Лековића, 
Арсенија Чарнојевића, Сеп Ференца, Ватрослава Лисинског, Стерије Поповића, Паје 
Моргановића, Жељезничка пруга Келебија – Суботица , Бер Имреа, Јована Цвијића, Јована 
Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића, Босе Милићевић, као и Измене ПДР-а за блок 
између улица Франкопанске, Сеп Ференца, Алеја маршала Тита и  Петра Лековића у Суботици. 

 
У току 2017.године, је започета и завршена израда Плана генералне регулације за насеље Стари 
Жедник, као и измена ПДР-а за део „Бање Палић“ на Палићу. Крајем године завршен је и раније 
започет Пројекат „Зелена регулатива Суботице“ који представља унапређење географског 
информационог система Града Суботице, а који је представљао стечену обавезу предузећа из 
ранијег времена.  



„Информатор о раду „Јавног предузећа за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање“ Суботица 

 
 

21 
 

 
У току је израда и усвајање Одлуке о изради Плана генералне регулације за насеље Шупљак и 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део простора „Бање Палић“ уз западну обалу IV 
сектора  Палићког језера. 
 
Од такозваних „малих планова“ који се израђују на основу члана 146. Закона о планирању и 
изградњи у току 2017.године завршени су План за постављање мањих монтажних објеката 
(киосци) на територији града Суботице, План постављања мањих монтажних објеката за одмор 
возача јавног градског превоза на подручју града Суботице и Измена плана за постављање 
осталих објеката, уређаја и опреме на територији Града Суботице. 
 
Оно што је веома значајно за боље функционисање предузећа је израда Планова детаљне 
регулације за „трећа лица“, и то углавном за веће привредне субјекте. Израђен је План детаљне 
регулације за део радне зоне у Мишићеву који је финансирала фирма „Patent co“, а у завршној 
фази је израда Плана детаљне регулације за део радне зоне у Малом Бајмоку који финансира 
фирма „Zomimpex“.  
 
У току је израда и усвајање Одлуке о изради Плана детаљне регулације за туристички комплекс 
јужно од III сектора Палићког језера чији Инвеститор ће бити приватно лице. 
 
У току 2017.године израђен је већи број Урбанистичких пројеката, као и Правила грађења у 
склопу обједињене процедуре и велика већина ових докумената је рађена за правна и физичка 
лица, а само мањи број за потребе Града Суботице.   
  
СЛУЖБА ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ – статус на дан 31. децембар 2017. године 
 
 
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН Суботица-Палић до 2030. године: 
358-1/17 уговор 299-29/17 Генерални урбанистички план Суботица – 
Палић до 2030. године 

У ТОКУ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У 2017.години: 
31-43/15 уговор 27-31/15 ПГР XIII за зону просторне целине дела МЗ 
Дудова шума, Ново село, Гат и Кер 

УСВОЈЕН 

299-5/17 ПГР за насеље Стари Жедник – I фаза ЗАВРШЕН 
299-26/17 ПГР за насеље Стари Жедник – II фаза УСВОЈЕН 
 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНОВА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У 2017. години: 
„Patent co” – 299-2/17, ПДР за зону производње и привреде на к.п. број 
10603/5, 10604, 10605, 10606 и 10607 К.О. Бајмок у Мишићеву 

УСВОЈЕН 

ГРАД – 299-4/17, ПДР МЗ Жељезничко насеље у блоковима 13.1 и 13.2 – 
Јавна седница Комисије за планове заказана за 16.01.2018. 

У ТОКУ 

ГРАД – 299-11/16, ПДР за блок 144 северно од Сегединског пута и 
источно од ул. Партизанских база бивши комлекс касарне Коста Нађ 

УСВОЈЕН 

ГРАД - 299-9/16, ПДР део радне зоне Зорка североисточно од Улице 
Едвина Здовца    УСВОЈЕН 

31-95/12 27-54/12 ПДР за центар града Суботице Зона II -  чекају се 
Услови од Међуопштинског завода за заштиту споменика културе У ТОКУ 
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31-1/15 27-15/15 ПДР измена за санацију и рекултивацију Градске 
депоније и изградња постројења за управљање отпадом МЗ Александрово 

УСВОЈЕН 

31-117/15 27-79/15 ПДР за секторски центар МЗ Пешчара, западно од 
Шабачке између ул. Обреновачка, Чеде Жице и Ускочке 

УСВОЈЕН 

31-165/15 27-140/15 ПДР Бања Палић, I фаза за део простора Бање Палић 
између Палићког језера и Новосадског пута на Палићу 

ЗАВРШЕН 

302-5/16 299-8/16 ПДР за регулацију обалног појаса Лудашког језера  УСВОЈЕН 
ГРАД – 299-6/17, Измена ПДР за део простора „Бање Палић“ на Палићу УСВОЈЕН 
ZOM-IMPEX DOO – 299-17/17, ПДР за део радне зоне „Мали Бајмок“ у 
Суботици 

У ТОКУ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА У 2017.години: 
299-3/17, Координатор спортског дурштва Бунфорд Оливер – УП за 
изградњу пословно-стамбеног објекта на к.п. број 25300 К.О. Стари град 

УСВОЈЕН 

299-23/16, РИМОКАТОЛИЧКА ЖУПА УП за реконструкцију и доградњу 
учионице за веронауку кп бр 26158 КО Нови град, Саве Ковачевића 3 

УСВОЈЕН 

299-21/16, ГРАД СУБОТИЦА Урбанистички пројекат за доградњу 
амбуланте уз Дом здравља у Кумичићевој бр 4 у Суботици 

УСВОЈЕН 

299-8/17, „PATENT CO“ ДОО, УП за изградњу силиса за житарице и 
интерне приступне саобраћајнице на к.п. број 10603/5 К.О.Бајмок  

УСВОЈЕН 

299-7/17, LAKTIS-M DOO LJUTOVO, УП за изградњу енергетског 
постројења на био-гас за производњу електричне енергије 

УСВОЈЕН 

299-14/17, ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА, УП за изградњу 
објеката за смештај мигрантских породица на к.п. број 19397 К.О.Стари 
град  

УСВОЈЕН 

299-20/17, ЦРВЕНИ КРСТ СУБОТИЦА, УП за изградњу Екукативно-
тренажног центра и Кампа Црвеног крста на к.п. број 13098/3 К.О. Доњи 
град 

У ТОКУ 

299-18/17, ПАРК ПАЛИЋ ДОО, УП за изградњу торња и платоа за доделу 
медаља на западној обали језера Палић 

УСВОЈЕН 

299-22/17, „ANDEX“ доо SUBOTICA, УП за уређење производног 
комплекса, реконструкција и доградња објеката за производњу 
алкохолних пића 

УСВОЈЕН 

299-24/17, FSH GEBI ČANTAVIR, УП за изградњу котларнице на биомасу 
к.п. број 4550/2 К.О.Чантавир 

УСВОЈЕН 

299-25/17, „PATENT CO“ ДОО, УП за доградњу производног објекта 
(фабрике премикса) на к.п. број 10603/5 К.О.Бајмок 

УСВОЈЕН 

299-21/17, „НИС“ АД НОВИ САД, УП за изградњу кружног тока и 
дислокацију ССГ „Суботица1“ 

УСВОЈЕН 

299-34/17, ЈКП СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ, УП за изградњу пијаце у МЗ 
„Железничко насеље“ на к.п. број 279/1 К.О. Нови град у Суботици 

У ТОКУ 

299-33/17, GOODWILL PHARMA DOO , УП за уређење пословно-
складишног и производног комплекса на к.п. број 14780/10 К.О. Нови град 
у Суботици 

У ТОКУ 

299-30/17, „BRAND NEW“ ДОО , УП за изградњу објеката складишта и 
радионица за поправку и производњу дрвених палета на к.п. број 36652/1 
К.О. Доњи град у Суботици 

УСВОЈЕН 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ У 2017. години: 
ПАРК ПАЛИЋ доо – 299-20/16  Пројекат парцелације за парцелу 1591/17 
КО Палић 

ЗАВРШЕНО 

Град – 299-11/17 - Израда пројекта парцелације на к.п.6181 и 6182 КО 
Нови град, за потребе утврђивања јавног интереса у Улици Гаврила 
Принципа 

ЗАВРШЕНО 

Град – 299-12/17, Израда пројекта парцелације за потребе утврђивања 
јавног интереса између улица Корзо и Вука Караџића у Суботици 

У ТОКУ 

ГРАД – ГРАДОНАЧЕЛНИК – 299-1/17,  - Израда пројекта парцелације за 
к.п. број 14325/2 К.О. Нови град Тук угарнице 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 299-10/17,  Израда пројекта парцелације дела Улице Пап Пала на 
к.п. број 11698 К.О. Доњи град 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 299-9/17, Пројекат парцелације и препарцелације за к.п.број 
7519/1, 7519/4 и 7519/5 К.О. Доњи град 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 299-11/17, Пројекат парцелације и препарцелације к.п.број 6181 и 
6182 К.О. Нови град и израда катастарско - топографског плана 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 299-13/17, Пројекат парцелације катастарске парцеле број 36161/2 
К.О.Доњи град у Суботици 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 299-19/17, Пројекат препарцелације к.п.број 1761, 1763/1, 17634 и 
5369/1 К.О.Стари град у Суботици - хем.цистиона Зора 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 299-32/17, Пројекат препарцелације за обални појас Лудашког 
језера 

У ТОКУ 

ГОЈКО КОВАЧЕВИЋ, Пројекат парцелације к.п. број 2147/1 К.О. Нови 
град у Суботици 

ЗАВРШЕНО 

299-27/17, YUM-COMMERCE DOO, Пројекат парцелације к.п. број 14977 
К.О. Нови град у Суботици 

ЗАВРШЕНО 

299-28/17, GOODWILL PHARMA DOO, Пројекат парцелације к.п. број 
14780/1 К.О. Нови град на адреси Сегедински пут број 80 у Суботици 

ЗАВРШЕНО 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА У 2017. години: 
ГРАД - 299-16/17, План постављања мањих монтажних објеката 
намењених за одмор возача јавног градског превоза на подручју града 
Суботице 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД - 299-23/17, Измена плана постављања осталих објеката, уређаја и 
опреме на територији града Суботице 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 27-158/15, Анекс 329-7/16, План за постављање мањих монтажних 
објеката - киоска на територији града Суботице 

ЗАВРШЕНО 

ГРАД – 27-13/14, Анекс 329-6/17, Пројекат "Зелена регулатива Суботица" 
- III фаза, формирање ГИС-а зелених површина 

ЗАВРШЕНО 

 
УГОВОРЕНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ЧИЈА ИЗРАДА ЈЕ У ТОКУ 
 
Генерални урбанистички план Суботица-Палић до 2030. године 
У току 2017. године је припремљена и усвојена Одлука о изради Генералног урбанистичког 
плана Суботица – Палић до 2030.год. („Службени лист Града Суботице“ број 27/17).  Саставни 
део Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана је Решење о изради Извештаја о 
стратешкој процени утицаја плана на животну средину. 
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Након доношења Одлуке о изради Генералног урбанистичког плана припремљен је, односно 
израђен, материјал који је изложен на Раном јавном увиду који је трајао од 01.12.2017. до 
15.12.2017.год., након чега је Комисија за Планове града Суботице на седници одржаној 
19.12.2017.године саставила Извештај о обављеном Раном јавном увиду. 

Даље у процедури израде и усвајања Плана следи прибављање свих потребних услова и 
мишљења од надлежних органа и организација, а након тога израда Нацрта плана. 

 
Уговорени Планови генералне регулације унутар грађевинског подручја Града Суботице 
 

1.) ПГР I за зону градског центра и ужег градског језгра 
Стари уговор 27-90/10 према старој Одлуци о изради („Службени лист Града Суботице“ број 
12/15) је направљен за обухват од цца 768,0 ha.  

Ревидирањем обухвата и издвајањем површина које по новој одлуци („Службени лист Града 
Суботице“ број 12/15) припадају обухвату ПГР XI, ПГР XII и ПГР XIII (сви ови планови су 
усвојени), а нови обухват плана треба да износи цца 200 ha. 

 

Потребно је aнексирати уговор пошто су се мењале границе обухвата, а Концепт и нацрт 
поменутог плана су били израђени у складу са смерницама Генералног плана Суботица –Палић 
до 2020. год. Наставак израде Плана и основ за израду ће бити Генерални урбанистички план 
Суботица – Палић до 2030.год. у складу са којим ће се доности. План ће се радити након израде 
и усвајања новог ГУП-а. 

 
2.) ПГР II за зону „Мали Бајмок“ и делове зона „Ново село“, „Гат“ и „Кер“  
Уговор 27-86/12 за обухват од цца 973,0 ha 

Одлука о изради („Службени лист Града Суботице“ број 26/09) 
Израда Плана је директно везана за израду Генералног урбанистичког плана, односно за измене 
граница грађевинског рејона. 
 
Потребно је aнексирати уговор пошто ће се мењати границе грађевинског рејона новим ГУП-ом 
који ће уједно бити плански основ. Израда Плана ће пратити израду Генералног урбанистичког 
плана Суботица – Палић до 2030.год., а завршетак је планиран шест месеци након усвајања 
ГУП-а. 
 

3.) ПГР IV за зону бањског туризма „Палић“ и делове зона „Нови Град“ и 
„Александрово“ 

Уговор 27-09/13 за обухват од цца 1293,0 ha (без парцеле језера) 
Одлука о изради („Службени лист Града Суботице“ број 26/09) 
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Израда Плана је директно везана за израду Генералног урбанистичког плана, односно за измене 
које су настале усвајањем Програма развоја туризма региона језера Палић (“Службени лист 
Града Суботице бр.38/15) који је израђен за потребе развоја туризма на Палићу, а познатији је 
под називом „Мастер план Палић 2015“. 
 
Потребно је aнексирати уговор пошто ће се мењати границе грађевинског рејона новим ГУП-ом 
који ће уједно бити плански основ. Израда Плана ће пратити израду Генералног урбанистичког 
плана Суботица – Палић до 2030.год, а завршетак је планиран осам месеци након усвајања ГУП-
а. 

4.) ПГР VI за делове зона„ Мали Радановац“ и „Радановац“ 
Уговор 27-38/10 за обухват од цца 407,0 ha 
Одлука о изради („Службени лист Града Суботице“ број 26/09) 

 
Израда Плана је директно везана за израду Генералног урбанистичког плана, односно за измене 
граница грађевинског рејона које су проистекле усвајањем Просторног плана града Суботице 
(„Службени лист града Суботице“ број 16/12). 
 
Потребно је aнексирати уговор пошто ће се мењати границе грађевинског рејона новим ГУП-ом 
који ће уједно бити плански основ. Израда Плана ће пратити израду Генералног урбанистичког 
плана Суботица – Палић до 2030.год., а завршетак је планиран шест месеци након усвајања 
ГУП-а. 

5.) ПГР IX за зону „Зорка“  
Уговор 27-10/13 за обухват од цца 955,0 ha 
Одлука о изради („Службени лист Града Суботице“ број 26/09) 

 
Израда Плана је директно везана за израду Генералног урбанистичког плана, односно за измене 
које су настале усвајањем Просторног плана подручја посебне намене „Суботичке пустаре и 
језера“ (“Службени лист АП Војводине” бр. 10/16). 
 
Потребно је aнексирати уговор пошто ће се мењати границе грађевинског рејона новим ГУП-ом 
који ће уједно бити плански основ. Израда Плана ће пратити израду Генералног урбанистичког 
плана Суботица – Палић до 2030.год, а завршетак је планиран шест месеци након усвајања ГУП-
а. 
 
Уговорени Планови детаљне регулације 
 

1.) План детаљне регулације за део простора МЗ „Железничко насеље” у деловима 
блокова 13.1 и 13.2, између Мајшанског пута, улице Партизанских база и Храстове 
улице у Суботици 

Уговор 299-4/17 
Одлука о изради Плана („Службени лист Града Суботице“ број 58/16). 
Површина обухвата Плана је цца 60,0 ha. 
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Рани јавни увид обављен од 13.-27.фебруара 2017.год., а Извештај о Раном јавном увиду 
сачињен на седници Комисије за планове одржане 11.04.2017.год. 
 
Након тога су прибављени сви потребни услови од надлежних органа и организација и израђен 
Нацрт плана који је на седници Комисије за планове одржаној 28.11.2017.год. упућен на јавни 
увид у периоду од 01.12.2017. до 05.01.2018.год. 
 
Јавна седница Комисије за планове заказана је за 16.01.2018. године на којој ће бити разматране 
евентуалне примедбе и након тога на затвореној седници би предложени Нацрт био упућен 
Скупштини Града Суботице на усвајање.  
 

2.) Измена ПДР-а за део простора оивиченог улицама Змај Јовина, Алеја Маршала Тита, 
Петра Лековића, Арсенија Чарнојевића, Сеп Ференца, Ватрослава Лисинског, Стерије 
Поповића, Паје Моргановића, железничка пруга Келебија – Суботица, Бер Имреа, 
Јована Цвијића, Јована Микића, Мајшански пут, Ратка Митровића, Босе Милићевић 

Уговор 27-27/12  
Одлука о изради („Службени лист Града Суботице“ број 16/12) 

 
Израда Плана заустављена због поступка обуставе израде ПГР I у марту 2013 године 
(„Службени лист града Суботице“ бр. 7/2013) којим се тражи преиспитивање концепта свих 
планова који се раде у овом обухвату планског подручја, у склопу којег је и овај План. Израда 
Плана се може наставити пошто је доношен ПГР XIII. 
 
Потребно је донети нову Одлуку о изради Плана и анексирати уговор пошто ће се мењати 
плански основ. 
 

3.) План детаљне регулације  центра града Суботице- Зона II 
Уговор 27-54/12 
VII Анекс уговор 329-8/16, од 30.12.2016. године  
Одлука о изради („Службени лист Града Суботице“ број 46/12) 

 
Након стопирања израде Плана због доношења Одлуке о обустави поступка израде ПГР-а I за 
зону градског центра и ужег градског језгра расписан је Конкурс за израду Идејног 
урбанистичко-архитектонског решења изградње и уређења стамбено-пословног блока у центру 
Суботице, између улица М.Горког, М.Гупца, П.Драпшина и Штросмајерове крајем 2014. године. 
Након избора награђених радова који су узети као основ за дефинисање концепта плана 
Дирекција за изградњу Града Суботице је наложила наставак израде Плана почетком 2015. год. 

 
Концепт Плана је усвојен на Комисији за планове од 27.11.2015. год. и од тада се за израду 
Нацрта Плана чекају Детаљне мере заштите од МЗЗСК из Суботице. Завршетак израде и 
усвајање је планирано за мај 2018.године.  
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4.) План детаљне регулације за део радне зоне „Мали Бајмок” 
Уговор 299-17/17 
Наручилац плана је Град Суботица, а Инвеститор, односно финансијер је фирма 

„Zomimpeks“ из Суботице. 
Одлука о изради Плана („Службени лист Града Суботице“ број 58/16). 
Површина обухвата Плана је цца 56,3 ха. 

 
Рани јавни увид обављен од 14.-28.августа 2017.год., а Извештај о Раном јавном увиду сачињен 
на седници Комисије за планове одржане 29.08.2017.год. 
 
Након тога су прибављени сви потребни услови од надлежних органа и организација и израђен 
Нацрт плана који је на седници Комисије за планове одржаној 28.11.2017.год. упућен на јавни 
увид у периоду од 01.12.2017. до 05.01.2018.год. 
 
Јавна седница Комисије за планове заказана је за 16.01.2018. године на којој ће бити разматране 
евентуалне примедбе и након тога на затвореној седници би предложени Нацрт био упућен 
Скупштини Града Суботице на усвајање. 
    
У току 2017. године планирана је рехабилитација и одржавање тротоара и јавних пешачких 
површина око 2700 m2, што је и реализовано. 
 
У току 2017. године извршена је рехабилитација саобраћајница у укупној дужини од 5,5 km. 
 
Планске поправке коловоза и бициклистичких стаза:  

ПЛАН 2017. РЕАЛИЗАЦИЈА 

Поправке коловозних застора 

1 
Набавка транспорт и уградња БНС 
слоја за изравнавање.  

m3 5,00 5,00 

2 
Набавка транспорт и уградња АБ11 
у дебљини слоја d=5,0 cm на 
припремљену подлогу.  

m2 2.000,00 2.000,00 

3 
Набавка, транспорт и уградња 
АБ11 у слоју d=5,0cm  

m2 1.125,00 1.125,00 

4 

Израда армирано бетонске плоче, у 
цену урачунати набавку, транспорт 
и уградњу бетона МБ30 у дебљини 
слоја d=20cm са арматурном 
мрежом Q335.             

m2 1.800,00 1.800,00 
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Поправке бициклистичких стаза 

1 
Машинско скидање постојећег 
асфалтног слоја са утоваром и 
одвозом на депонију удаљености до 
5km.  

m2 2.700,00 2.700,00 

2 
Уклањање пропалих делова 
подлоге са утоваром и одвозом на 
депонију до 5km удаљености.  

m3 115,00 115,00 

3 
Набавка, транспорт и уградња слоја 
мајданског песка са планирањем и 
набијањем до потребне збијености.  

m3 100,00 100,00 

4 
Набавка, транспорт и уградња слоја 
дробљеног каменог агрегата 0-31,5 
mm са планирањем и набијањем до 
потребне збијености.  

m3 250,00 250,00 

5 
Набавка, транспорт и уградња 
АБ11 у слоју d=4,0cm у уваљаном 
стању.  

m2 1.850,00 1.850,00 

Шахтови и сливници 

1 

Подизање шахтова на коту 
нивелете у просеку за 3-5cm. У 
цену урачунати све потребе 
предрадње, рад и материјал.  

ком 75,00 75,00 

2 Подизање сливника на коту 
нивелете у просеку за 3-5 cm.  

ком 75,00 75,00 

 
Банкине 

1 

Израда банкине од дробљеног 
камена фракције од 0-31,5 mm, 
просечне дебљине 10 cm и ширине 
0,5 m.  

m3 600,00 600,00 

2 

Израда банкине од рециклираног 
материјала (стругани асфалт) 
просечне дебљине 15 cm и ширине 
0,5 m 

m3 600,00 600,00 

3 
Израда банкине од рециклираног 
материјала 

m3 200,00 200,00 

Санација оштећених ивичњака 

1 
Уклањање оштећених ивичњака са 
слојем набијеног бетона 

m 120,00 120,00 

2 
Демонтажа ивичњака са слојем 
набијеног бетона 

m 90,00 90,00 
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3 
Набавка транспорт и уградња 
ивичњака димензија 18/24/60  

m 120,00 120,00 

4 
Набавка транспорт и уградња 
ивичњака димензија 12/18/60  

m 120,00 120,00 

5 
Уградња демонтираних и 
лагерованих ивичњака у слој 
набијеног бетона МБ20. 

m 90,00 90,00 

Коловозна конструкција 

1 

Машинско стругање асфалтног 
слоја дебљине d=5,0 cm са 
утоваром и одвозом на депонију по 
избору инвеститора. 

m2 2.225,00 2.225,00 

2 

Рушење постојећих оштећених 
бетонских површина са правилним 
опсецањем, утоваром и одвозом на 
депонију удаљености до 5 km. 

m2 1.400,00 1.400,00 

3 

Машинско скидање делова подлоге 
коловоза која је у лошем стању са 
утоваром и одвозом на депонију до 
5 km удаљености. 

m2 800,00 800,00 

4 

Набавка транспорт и уградња 
мајданског песка у дебљини слоја 
d=25 cm у збијеном стању. У цену 
урачунати све потребне предрадње. 

m3 345,00 345,00 

5 

Набавка транспорт и уградња 
дробљеног каменог агрегата 0-31,5 
mm у дебљини слоја d=20 cm у 
збијеном стању. У цену урачунати 
све потребне предрадње. 

m3 345,00 345,00 

Санација поплочаних површина 

1 

Демонтажа оштећених површина, 
набавка, транспорт и уградња слоја 
фракције до постизања потребне 
коте нивелете са планирањем и 
набијањем нанешеног слоја. У цену 
урачунати све потребне предрадње 
и поновно слагање плочастог 
материјала. 

m2 580,00 580,00 

2 

Набавка, транспорт и уградња 
недостајућих бетонских коцки. У 
цену урачунати све потребне 
предрадње 

 
 

m2 
580,00 580,00 
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Санација земљаних путева 

1 
Планирање и нивелисање 
земљаних путева са набијањем 
испланираног тла. 

m2 1.200,00 1.200,00 

2 

Набавка транспорти и уградња 
слоја дробљеног камена фракције 
0-31,5 mm, дебљина слоја d=15,0 
cm у збијеном стању. 

m3 300,00 300,00 

 
Интервентно крпљење у зимском периоду - Реализовано на основу писмених налога 
наручиоца, пријаве грађана или инспекцијских решења. 
 
Радови на одржавању лежећих полицајаца - у току 2017. вршена је допуна и замена 
оштећених делова и замена дотрајалих анкера за монтажу на постојећим лежећим полицајцима, 
као и постављање нових лежећих полицајаца на следећеим локацијама: 

- Трг жртава фашизма 
- Арсенија Чарнојевића 
- Наде Димић 
- Марка Орешковића - Палић 
као и другим на којима се указала потреба.  

 
Oдржавање вертикалне сигнализације - У току 2017. године у оквиру одржавања вертикалне 
сигнализације извршена је замена и постављање следећих знакова: 

ПЛАН 2017 РЕАЛИЗАЦИЈА 

р.б. Набавка, транспорт јед.мере количина количина 

1 
Саобраћајни знак троугласти 
900x900x900 mm класа фолије 1 

ком 96 96 

2 
Саобраћајни знак троугласти 
900x900x900 mm класа фолије 2 

ком 84 84 

3 
Саобраћајни знак троугласти 
900x900x900 mm класа фолије 3 

ком 46 46 

4 
Саобраћајни знак 8x600 класа 
фолије 2 

ком 63 63 

5 
Саобраћајни знак 8x600 класа 
фолије 3 

ком 19 19 

6 
Саобраћајни знак пречника 600 
mm класа фолије 1 

ком 136 136 

7 
Саобраћајни знак пречника 600 
mm класа фолије 2 

ком 24 24 

8 
Саобраћајни знак пречника 600 
класа фолије 3 

ком 49 49 

9 
Саобраћајни знак квадратни 
600x600 mm класа фолије 1 

ком 165 165 
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10 
Саобраћајни знак квадратни 
600x600 mm класа фолије 2 

ком 38 38 

11 
Саобраћајни знак квадратни 
600x600 mm класа фолије 3 

ком 14 14 

12 
Саобраћајни знак квадратни 
600x900 mm класа фолије 1 

ком 87 87 

13 
Саобраћајни знак квадратни 
600x900 mm класа фолије 2 

ком 33 33 

14 
Саобраћајни знак квадратни 
600x900 mm класа фолије 3 

ком 12 12 

15 
Саобраћајни знак квадратни 
1000x250 mm класа фолије 1 

ком 9 9 

16 
Саобраћајни знак квадратни 
1000x250 mm класа фолије 2 

ком 4 4 

17 
Допунска табла 600x300 mm 
класа фолије 1 

ком 131 131 

18 
Допунска табла 600x300mm 
класа фолије 2 

ком 25 25 

19 
Допунска табла 600x300 mm 
класа фолије 3 

ком 9 9 

20 
Допунска табла 600x250 mm 
класа фолије 1 

ком 11 11 

21 
Допунска табла 600x250 mm 
класа фолије 2 

ком 4 4 

22 
Допунска табла 600x250 mm 
класа фолије 3 

ком 9 9 

23 
Саобраћајни знак I-35 класа 
фолије 2 

ком 53 53 

24 
Саобраћајни знак III-63 и III-64 
класа фолије 1 

ком 83 83 

25 
Саобраћајни знак III-63 и III-64 
класа фолије 2 

ком 13 13 

26 
Саобраћајни знак III-63 и III-64 
класа фолије 3 (флуо) 

ком 26 26 

27 
Саобраћајни знак 500x1500 mm 
класа фолије 1 

ком 24 24 

28 
Саобраћајна табла површине до 
2 m2 класа фолије 1 

m2 91 91 

29 
Саобраћајна табла површине до 
2 m2 класа фолије 2 

m2 29,5 29,5 

30 
Саобраћајна табла површине до 
2 m2 класа фолије 3 

m2 6 6 
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31 
Саобраћајна табла површине 
преко 2 m2 класа фолије 1 

m2 42 42 

32 
Саобраћајна табла површине 
преко 2 m2 класа фолије 2 

m2 12 12 

33 
Саобраћајна табла површине 
преко 2 m2 класа фолије 3 

m2 5 5 

34 

Набавка цевног носача фи 60.3   
L=2-2.5m ком 24 24 
L=2.6-3.0 m ком 180 180 
L=3.1-3.5 m ком 440 440 
L>3.5 m ком 238 238 

35 

Набавка двоцевног решеткастог носача од цеви фи 
60.3  

 

L<4.0 m ком 62 62 
L>4.0 m ком 32 32 

36 
Набавка троцевног решеткастог носача од цеви фи 60,3  

 

L<4.0 m ком 9 9 
L>4.0 m ком 66 66 

37 Набавка, транспорт и уградња 
просторног елемента R=1.0 m 

ком 2 2 

38 Набавка, транспорт и уградња 
просторног елемента R=1.5 m 

ком 6 6 

39 Набавка, транспорт и уградња 
одбојне ограде Н2W4 

м 116 116 

40 Набавка, транспорт и уградња 
одбојне ограде Х2W4 

м 40 40 

41 
Набавка, транспорт и уградња 
косог завршетка за одбојну ограду 
Н2W4 L=4 m 

ком 4 4 

42 
Набавка, транспорт и уградња 
малог косог завршетка за одбојну 
ограду Н2W4 L=1 m 

ком 6 6 

43 
Набавка, транспорт и уградња 
косог завршетка за одбојну ограду 
Х2W4 L=12 m 

ком 2 2 

44 
Набавка, транспорт и уградња 
металних катадиоптера за асфалт 
(црвено-бели) 

ком 218 218 

46 
Набавка, транспорт и уградња 
стаклених сферних катадиоптера 
за уградњу у асфалт (бели) 

ком 26 26 

47 
Набавка, транспорт и уградња 
катадиоптера за одбојну ограду 
класа фолије 2 

ком 52 52 



„Информатор о раду „Јавног предузећа за управљање путевима, 
урбанистичко планирање и становање“ Суботица 

 
 

33 
 

48 
Набавка, транспорт и уградња 
саобраћајног стубића лиснатог 
VIII-1 класа фолије 2 

ком 100 100 

49 

Набавка транспорт и уградња 
панела против запљускивања. 
Исти се састоји од елоксираних 
алуминијумских профила, 
димензија панела 200x150цм. 
Доњи део панела је висине 20 цм 
са испуном од Alucobonda или 
слично док је испуна горњег  дела 
панела од лексана или слично, 
лексан дебљине d=10mm. 
електрокорозија.   

ком 14 14 
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Обележавање хоризонталне сигнализације: 
ПЛАН 2017. РЕАЛИЗАЦИЈА 

  јед.мере количина количина 

1 

Фарбање пешачких прелаза 
белом путарском бојом са 
перлом 

   

Дим (3 x 0.5) x 6 m m2 2.889 2.889 
Дим (4 x 0.5) x 6 m m2 756 756 
Дим (3 x 0.5) x5 m m2 442,5 442,5 
Дим (4 x 0.5) x 5 m m2 445 445 
Дим (4 x 0.5) x 7 m m2 840 840 
Дим (4 x 0.5) x 2 m m2 240 240 

2 

Фарбање стоп линија белом 
путарском бојом са перлом 

   

Дим (3 x 0.5 m)  m2 1.350 1.350 
Дим (2.5 x 0.5 m)  m2 281,25 281,25 
Дим (7 x 0.5 m) m2 52,5 52,5 

3 

Фарбање испрекидане стоп 
линије белом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

   

Дим 0.5 x 0.5 m m2 75 75 

4 

Фарбање једноструке стрелице 
белом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

ком 220 220 

5 

Фарбање двоструке стрелице 
белом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

ком 200 200 

6 

Фарбање острва и других 
недефинисаних површина белом 
путарском бојом са перлом, 
крупноћа перле по захтеву 
инвеститора.  

m2 1.652 1.652 

7 

Фарбање бус стајалишта V-16.2  
жутом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

ком 72 72 

8 

Фарбање школа V-15.1  белом 
путарском бојом са перлом, 
крупноћа перле по захтеву 
инвеститора.  

ком 140 140 
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9 

Фарбање стоп V-15  белом 
путарском бојом са перлом, 
крупноћа перле по захтеву 
инвеститора.  

ком 70 70 

10 

Фарбање саобраћајног знака V-
15.4  белом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

ком 350 350 

11 

Фарбање саобраћајног знака V-
15.6  белом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

ком 30 30 

12 

Фарбање саобраћајног знака V-
15.5  белом путарском бојом са 
перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

ком 40 40 

13 
Фарбање површине за прилаз 
инвалида жутом путарском 
бојом.  

m2 150 150 

14 
Фарбање бициклистичких стаза 
оивичених клинкер опеком 
црвеном путарском бојом.  

m2 2.300 2.300 

15 
Фарбање бициклистичких стаза 
оивичених белом линијом d=10 
cm црвеном путарском бојом.  

m2 6.000 6.000 

16 

Фарбање средишњих линија ван 
насеља белом путарском бојом 
са перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

   

испрекидана линија d=15cm m 17.500 17.500 
пуна линија d=15cm m 3.200 3.200 
испрекидана линија d=12cm m 106.000 106.000 
пуна линија d=12cm m 28.000 28.000 

17 

Фарбање средишњих линија у 
насељу белом путарском бојом 
са перлом, крупноћа перле по 
захтеву инвеститора.  

   

испрекидана линија d=12cm m 14.000 14.000 
пуна линија d=12cm m 12.000 12.000 

18 
Обележавање средишње линије 
на клинкер подлози епоксидном 
бојом.  

m 1.600 1.600 

19 

Обележавање пешачких прелаза 
хладном пластиком беле боје, 
дебљина наноса пластике 2-
3mm.  

   

Дим (3 x 0.5) x 6 m  m2 990 990 
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Дим (4 x 0.5) x 6 m m2 120 120 
Дим (3 x 0.5) x5 m m2 975 975 
Дим (4 x 0.5) x 5 m m2 200 200 

20 

Обележавање једноструке 
стрелице хладном пластиком 
беле боје, дебљина наноса 
пластике 2-3 mm.  

ком 4 4 

21 

Обележавање двоструке 
стрелице хладном пластиком 
беле боје, дебљина наноса 
пластике 2-3 mm 

ком 41 41 

22 

Обележавање стоп линије 
хладном пластиком беле боје, 
дебљина наноса пластике 2-3мм.  

   

Дим 3 x 0.5 m m2 120 120 
Дим 4 x 0.5 m m2 70 70 

22 

Обележавање испрекидане стоп 
линије хладном пластиком беле 
боје, дебљина наноса пластике 2-
3 mm.  

m2 12,5 12,5 

23 

Обележавање бициклистичких 
прелаза преко коловоза хладном 
пластиком црвене боје, дебљина 
наноса пластике 2-3 mm.  

   

Дим 1.1 x 279 m m2 306,9 306,9 
Дим 2.0 x 64 m m2 128 128 

24 

Израда звучних трака од хладне 
пластике.  

   

L=3.0 m x400 ком. m 1.200 1.200 
L=2.5 m x 60 ком m 150 150 

25 
Израда вибро трака од хладне 
пластике.  

   

L=2.5 m x100 ком m 250 250 

26 

Обележавање средишње линије 
(пуне и испрекидане) хладном 
пластиком беле боје, дебљина 
наноса пластике 2-3mm.  

   

d=12cm m 1.500 1.500 
d=15cm m 2.100 2.100 

27 Израда средишње звучне линије 
од хладне пластике беле боје.  

m 50 50 

28 
Демаркирање пешачких прелаза 
обележених белом путарском 
бојом.  

m2 40 40 

29 
Демаркирање пешачких прелаза 
од структуралне пластике.  

m2 15 15 
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30 
Демаркирање линије d=12 cm 
обележене белом путарском 
бојом.  

m 1.200 1.200 

 
Чишћење сливника је вршено до марта месеца 2017. године до када је био активан уговор са 
пружаоцем те услуге, након чега је овај посао прешао у надлежност Градске управе, 
Секретаријат саобраћај, комуналне послове и енергетику. 
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Санација земљаних путева: Насипање туцаником: 

ПЛАН 2017. 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

МЗ НАЗИВ УЛИЦЕ ДУЖИНА 
Келебија Црногорска 270 реализовано 
Кер  Сергеја Јесењина 80 реализовано 

Ново Село 
Мајевичка 195 реализовано 
Рудничка 90 реализовано 
Какањска 118 реализовано 

Пешчара Бенедек Елек  860 реализовано 

Железничко 
насеље 

Авалска 12-37 300 реализовано 

Зорка 
Црногорска 200 реализовано 
Едварда Кардеља 200 реализовано 

Љутово Мажуранићева 98 реализовано 

Палић 
земљани пут са припадајућим 
паркингом код термалних базена 

960 реализовано 

 
Равнање: 

ПЛАН 2017. 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА  

УЛИЦА 
ДУЖИНА  

(m) 

Макова 
седмица   

Луј Пастера 240 реализовано 
Анке Буторац 1.500 реализовано 

Кикиндска 380 реализовано 
Четврте црногорске 
бригаде 

350 
реализовано 

Ново Село  

Јосипа Клета 100 реализовано 
Луке Перковића (улаз са 
Бајског пута) 

140 
реализовано 

Рудничка 190 реализовано 

Бајски пут (слепи крак) 200 реализовано 

Пешчара  

Ускочка (од Копарске до 
Ролана Ромена) 

830 
реализовано 

Шпанских бораца II део 800 реализовано 

Др Винка Перчића 500 реализовано 

Копарска 300 реализовано 

Ваљевска 300 реализовано 

Радановац   
Кестенова (од Пољске до 
Ливадске) 

350 
реализовано 

Пољска 780 реализовано 
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Мушкатла (од Пешчарине 
до Ливадске) 

570 
реализовано 

Железничко 
насеље  

Антуна Вранчића 450 реализовано 

Бориса Крајгера 420 реализовано 

Невесињска 280 реализовано 

Зорка 

Бечка 1.500 реализовано 
Скадарлијска 250 реализовано 
Импреа Чепеа 250 реализовано 

Ердутска 400 реализовано 
Црногорска 600 реализовано 

 
Одржавање санираних земљаних путева - У току 2017. године извшршено је санирање 
земљаних путева у улицама у којима је у претходном периоду наношен слој дробљеног 
каменог агрегата, а тренутно се указала потреба за равнањем и досипањем недостајућег 
материјала који је временом излокан са пута. За ове радове утрошено је 200 радних сати 
машине и 30 m3 дробљеног каменог агрегата. 
 
Санација атарских путева - У току 2017. године од планираних 13 km атарских путева, 
санирано је 10,6 km, од чега 6,1 km насипањем туцаником, а 4,5 km методом цементне 
стабилизације. Због неповољних временских услова остатак планираних количина ће бити 
реализован у току 2018. године. Методом цементне стабилизације санирани су: 9. Нова, Ане 
Франк, Миљкутски пут, Гарошов крај, Шумска, Вермешов крај. Насипање туцаника вршено 
је на следећим путевима: Пачирски пут, путевима на подручју Новог Жедника, Ђурђина, 
Великог Радановца и Бајмока. 

 
Одржавање пружних прелаза - На основу уговора између "Инфраструктура железнице" 
А.Д. и "Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" 
Суботица вршено је одржавање путних прелаза на теритирији Града Суботице у складу са 
Законом о железници на следећим пружним правцима: 

 Пруга бр. 2: (Београд) – Стара Пазова – Инђија – Суботица – државна граница 
(Келебија) – деоница од стационаже 152+882 до стационаже 184+205 

 Пруга бр. 26: Суботица-Богојево-државна граница – деоница од стационаже 130+670 
до 130+630 

 Пруга бр.56: Суботица-Хоргош-државна граница – деоница од стационаже 002+253 
до 014+970. 

 
Радови на обезбеђењу сливника - У току 2017. године обезбеђено је укупно 130 затварача 
сливничких решетки. 

 
Радови на поправци сливника - У току 2017. године извршена је поправка 128 сливника. 

 
Санација путева, тротоара и јавних површина услед инсталацијских слегања - За 
санацију путева, тротоара и јавних површина услед инталацијских слегања утрошена је 
количина од 80 t асфалтне масе. 
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Одржавање семафора на територији Града Суботице:  
ПЛАН 2017. РЕАЛИЗАЦИЈА 

РЕД. 
БРОЈ 

ОПИС ЈМ КОЛИЧИНА КОЛИЧИНА 

1 

Дневни обиласци семафора са контролом рада 
сигналних група, замена оштећених елемената 
на спољној опреми:                                                                                   
-Семафорске раскрснице     ком  33                                         
-Пешачки семафори             ком   7                                                                  
-Упозоравајући сигнали      ком    3 

часова 1.240 1.240 

2 

Дежурство радним данима од 15 h до 07 h са 
потребним интервенцијама:                                                                                  
-Семафорске раскрснице     ком  33                                 
-Пешачки семафори             ком  7                                                                              
-Упозоравајући сигнали      ком   3 

часова 2.480 2.480 

3 

Дежурство суботом, недељом, државним 
празницима и данима без обилазака  од 0 h до 
24 h са потребним интервенцијама:                                                                      
-Семафорске раскрснице   ком 33                                        
-Пешачки семафори            ком  7                                        
-Упозоравајући сигнали     ком  3 

часова 5.040 5.040 

4 
Ангажовање аутокорпе на замени ЛЕД 
уложака и остале опреме на конзолним 
стубовима 

часова 14 14 

5 
Ангажовање камиона на радовима потребним 
за одржавање семафора 

часова 5 5 

6 
Програмирање уређаја ФОТОН-израда новог 
сигнал плана на основу налога наручиоца 

ком 13 13 

7 
Поправка модула семафорског контролера 
типа ФОТОН са тестирањем на пробном 
уређају у сервису са материјалом 

ком 10 10 

8 
Поправка ЛЕД модула типа ФУТУРЛЕД 3 са 
тестирањем у сервису са материјалом 

ком 15 15 

 

Фарбање спољње опреме које обухвата 
коришћење материјала за чишћење и 
фарбанање темељном и завршном бојом уз 
употребу одговарајуће механизације. 

   

9 Конзолни стуб ком 2 2 

10 Равни стуб ком 5 5 

11 Командни уређај ком 2 2 

 
Прање спољње опреме које обухвата 
коришћење средства за прањеуз употребу 
одговарајуће механизације 

   

12 Конзолни стуб ком 102 102 
13 Равни стуб ком 155 155 
14 Командни уређај ком 30 30 
15 Чишћење семафорских разводних шахти ком 60 60 
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Одржавање видео надзора:  
ПЛАН 2017. РЕАЛИЗАЦИЈА 

Ред. бр. Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина Количина 

1 Mikrotik Router board RB433 ком 1 0 
2 Mikrotik Router RB439 ком 1 0 
3 Mikrotik Router board RBSXTG ком 1 1 

4 
Камера ONVIF IR Bullet 
мегапикселна IR FULL HD Riva 
RC6702HD 

ком 1 0 

5 Магнетни детектор IMDV ком 1 0 

6 
Колор (амбијетална) kamera 
AXIS P1355 

ком 1 1 

7 
Камера за документовање 
прекршаја FreeWay 

ком 1 1 

8 Индустријски Switch IES-150B ком 1 0 

9 
Индустријски рачунар ECM-
680A-H61-13-R10 

ком 1 0 

10 
Комуникациона електроника 
DIOLAN  

ком 1 1 

11 
Напојна јединица 12 V 
DEUTRONIC 

ком 1 1 

12 
Напојна јединица 24 V 
DEUTRONIC 

ком 2 0 

13 
Напојна јединица 36 V 
DEUTRONIC 

ком 2 0 

14 Кућиште камере SELSmartCam ком 2 0 

15 
Орман за процесорску јединицу 
са потребним елементима 
SELSmartCam  

ком 1 0 

16 SFTP Cat4 kabel m 1 1 
17 Кабел 2x1,5mm m 1 1 
18 Напојни кабел PPOO 3x2,5mm m 1 1 
19 Конзолни стуб -носач камера ком 1 0 
20 УПС уређај ком 3 1 

СОФТВЕРСКИ  СЕРВИСИ 

Ред. бр. Опис позиције 
Јед. 
мере 

Количина Количина 

1 

Софтверски сервис на 
индустријском рачунару 
-инсталација Windows-a 
-инсталација базе података 
-инсталација и конфигурација 
софтвера за евиндентирање 
прекршаја SELSmartCam 

комплет 1 0 

2 

Софтверски сервис на 
централном серверу 
-инсталација Windows-a 
-инсталација базе података 
-инсталација и конфигурација 
софтвера за прикупљање и 

комплет 1 0 
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сортирање прекршаја 
SELSmartCam 

3 

Софтверски сервис на 
рачунару за обраду података 
-инсталација Windows-a 
-инсталација и конфигурација 
софтвера за обраду прекршаја 
SELSmartCam 

комплет 1 0 

 
 

ПЛАН 2017. РЕАЛИЗАЦИЈА 
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА  SELSmartCam  ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

ПРЕКРШАЈА ПРИ ПРОЛАСКУ  ВОЗИЛА КРОЗ ЦРВЕНИ СИГНАЛ КОГ ХОТЕЛА 
“ПАТРИА” 

Ред. 
бр. 

Опис позиције 
Јединица  

мере 
Количина Количина 

1 

Периодична провера стања система  
укључује рад једног сервисера и 
сервисно возило 
-број радних сати сервисера-1 сат 
-број радних сати сервисног возила-1 
сат 
-ИНТЕРВАЛ РАДОВА-по налогу 
наручиоца 

комплет 3 1 

2 

Прављење резервне копије (BACKUP) 
укључује рад једног сервисера и 
сервисно возило 
-број радних сати сервисера-5 сати 
-број радних сати сервисног возила-5 
сати 
-ИНТЕРВАЛ РАДОВА-по налогу 
наручиоца 

комплет 1 0 

3 

Провера стања комуникационих 
чворишта камерно место ул. Максима 
Горког, Нова Општина, МУП укључује 
рад једног сервисера и сервисно возило 
-број радних сати сервисера-4 сата 
-број радних сати сервисног возила-4 
сата 
-ИНТЕРВАЛ РАДОВА-по налогу 
наручиоца 

комплет 1 1 

4 

Провера камерног места 
укључује рад два сервисера и 
аутокорпу 
-број радних сати сервисера-8 сати 
-број радних сати аутокорпе-4 сати 
-ИНТЕРВАЛ РАДОВА-по налогу 
наручиоца 

комплет 2 1 
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Одржавање аутобуских стајалишта - У оквиру одржавања аутобуских стајалишта вршени су 
следећи послови: 

- Чишћење, прање, скидање графита и осталих нечистоћа: 33 стајалишта 
- Фарбање челичних профила печурке као и корпи за отпадке: 100 ком. 
- Демонтажа, набавка и монтажа саћастих и пуног лексана, провидних плоча, 

алуминијумских и челичних лајсни  
 

Одржавање путних објеката за одвођење атмосферских вода:  
ПЛАН 2017. 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
Улица 

Дужина 
улице (m) 

МЗ Љутово  
Вука Караџића 560,00 Реализовано 
МЗ Таванкут  
Марка Орешковића 1.200,00 Реализовано 
Јосипа Кларског 1.480,00 Реализовано 
Ракића крај 2.000,00 Реализовано 
Чикерија 1.500,00 Реализовано 
Гарошов крај 1.320,00 Реализовано 
Петра Зубера 1.960,00 Реализовано 
Виногради Пут  550,00 Реализовано 
Пут према језеру 550,00 Реализовано 
Вермешов крај 1.300,00 Реализовано 
Буданов крај 1.200,00 Реализовано 
Браће Радић 320,00 Реализовано 
24. Нова 1.200,00 Реализовано 
Матка Вуковића 2.000,00 Реализовано 
МЗ Бачко Душаново   
Петра Драпшина 1.313,00 Реализовано 
Прва Нова 437,00 Реализовано 
Школска 155,00 Реализовано 
Светозара Марковића 155,00 Реализовано 
МЗ Радановац   
Кестенова 750,00 Реализовано 
Ливадска 1.550,00 Реализовано 
Палмина 430,00 Реализовано 
Пашчарина 2.300,00 Реализовано 
МЗ Палић  
Јосипа Колумба 960,00 Реализовано 
Дубровачка 1.900,00 Реализовано 
Ловачка 1.440,00 Реализовано 
Николе Тесле 760,00 Реализовано 
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Бохињска 400,00 Реализовано 
Зеленгорска 1.940,00 Реализовано 
Новосадски пут 7.400,00 реализовано 
Суботица   
Ане Франк 1.500,00 Реализовано 
Граничарска 200,00 Реализовано 
Јована Микића 1.200,00 Реализовано 
Сергеја Јесењина 1.100,00 Реализовано 
Партизанских база 1.300,00 Реализовано 
51. Дивизије 1.550,00 Реализовано 
Слободана Пенезића 
Крцуна 

1.200,00 Реализовано 
Вука Мандушића 600,00 Реализовано 
Магнетна поља 1.200,00 Реализовано 
Лошињска 550,00 Реализовано 
Ђорђа Натошевића 200,00 Реализовано 
Отмара Мајера 120,00 Реализовано 
Пачирски пут 880,00 Реализовано 
Старине Новака 1.550,00 Реализовано 
Аксентија Мародића 600,00 Реализовано 
Власеничка 600,00 Реализовано 
Сивачки пут 600,00 Реализовано 
9. Нова 1.550,00 Реализовано 
15. Августа 1.400,00 Реализовано 
Кајсија 2.800,00 Реализовано 
Јосипа Колумба 500,00 Реализовано 
Грожђа 500,00 Реализовано 
Стевана Мокрањца 630,00 Реализовано 
МЗ Келебија   
Кизур Иштвана 2.000,00 Реализовано 

 
Одржавање саобраћајница у зимском периоду – зимска служба - У току 2017. године у 
периоду од 1.1.2017. до 15.3.2017. и од 15.11.2017. до 31.12.2017. вршено је одржавање 
саобраћајница у складу са Програмом чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, 
тргова и других површина јавне намене за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године на 
територији Града Суботице и заштићеног подручја Парка природе Палић од стране вршиоца 
услуге ЈКП „Чистоћа и зеченило“ и ЈП „Палић-Лудаш.“ 
 
Одржавање и поправка комуналне и урбане опреме опреме - Све активности на одржавању и 
поправци комуналне и урбане опреме су реализоване на основу пријаве грађана, захтева 
достављених од стране месних заједница, као и налога инспекцијске службе. 

 
Одржавање споменика и спомен обележја - У сагласности са предлозима Међуопштинског 
завода за заштиту споменика културе извршено је чишћење следећих споменика:  
1. Два крста у дворишту СПЦ Светог Вазнесења Господњег  
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2. Водице - Бунарић 
3. Крст испред Фрањевачке цркве 
 
Чишћење јавних површина од графита и других обележја - У току 2017. године извршено је 
чишћење јавних површина од графита и других обележја и то: 

- са зидова       280 m2 
- са непорозних површина       20 m2 
- наношење антиграфитног слоја   200 m2  
- чишћење површина од маховине, плесни итд.    60 m2 
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Одржавање јавне расвете  

ОПИС ПЛАН 2017. РЕАЛИЗАЦИЈА 

Испорука и замена светиљке 513 ком. 571 
Испорука и замена натријумских сијалица 
високог притиска 6533 ком. 4333  

Испорука и замена металхалогених сијалица 762 ком. 696 
Испорука и замена компакт-флуо сијалица 48 ком. 11 
Испорука и замена флуо сијалица  2 ком. 0 
Испорука и замена халогених сијалица  2 ком. 0 
Испорука и замена сијалица ЛЕД  16. ком. 2 
Испорука и замена сијаличних грла 42 ком. 25 
Испорука и замена пригушница 100 ком. 89 
Испорука и замена упаљача  88 ком. 90 
Испорука и замена предспојног уређаја  74 ком. 74 
Испорука и замена ЛЕД драјвера и напојних 
модула 

11 ком. 2 

Испорука и замена протектора 86 ком. 40 
Испорука и замена кондензатора  2 ком. 0 
Испорука и замена прикључних плоча за 
канделабере 

41 ком. 41 

Демонтажа канделабра 55 ком. 57 
Испорука и замена канделабера 80 ком. 72 
Испорука и замена цеви за канделабере и украсних елемената канделабера: 
цев  340 kg 340  
"сукња" за стилски канделабер 19 ком. 0 
стилски украс за прелаз 20 ком. 4 
Испорука и замена анкер плоча за канделабере 35 ком. 19 
Антикорозивна заштита гвоздених стубова за 
јавно осветљење 

800 ком. 200 

Антикорозивна заштита расветних стилских 
светиљки у радионици са демонтажом и 
поновном монтажом 

300 ком. 75 

Израда бетонских темеља расветних стубова и разводних ормана: 
Испорука и уградња анкер вијака од Fi 16 mm до 
Fi 2 605 kg 600 

Испорука и уградња бетона МБ 20 22 m3 34 
Испорука и израда оплате од резане грађе 1 m3 0 
Демонтажа оштећеног носача светиљке 10 ком. 0 
Испорука и замена носача светиљке 208 ком. 208 
Преправка носача светиљки услед замене дрвених 
стубова на бетонске стубове од стране 
Електродистрибуције 

95 ком. 73 

Испорука и замена конзола са носачем светиљке 51 ком. 51 
Испорука и замена поклопаца прикључне плоче 
канделабера 66 ком. 45 

Демонтажа дотрајалих светиљки  76 ком. 76 
Испорука и монтажа дигиталних уклопника 71 ком. 25 
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јавног осветљења 
Испорука и монтажа фоторелеја за јавну расвету 170 ком. 129 
Испорука и замена електроопреме за управљање 
укључењем и искључењем декоративног 
осветљења Градске куће 

8 ком. 0 

Испорука и монтажа контактора  35 ком. 18 
Испорука и монтажа шпулни за контактор  35 ком. 1 
Испорука и уградња гребенастих прекидача 22 ком. 8 
Испорука и уградња постоља осигурача  46 ком. 28 
Испорука и монтажа капа осигурача 12 ком. 8 
Испорука и уградња аутоматских осигурача 35 ком. 13 
Испорука и монтажа редних стезаљки 70 ком. 15 
Испорука и монтажа кабловских стопица  132 ком. 92 
Испорука и монтажа спојних чаура за проводнике 148 ком. 86 
Испорука и монтажа потпорних изолатора  16 ком. 8 
Испорука и уградња уложака осигурача  945 ком. 945 
Испорука и монтажа разводног ормана 5 ком. 3 
Испорука и монтажа разводних ормарића  6 ком. 6 
Испорука и уградња пертинакс плоче 35 kg 23 
Испорука и монтажа ВС стезаљки  5 ком. 0 
Испорука и уградња ПОК канала  53 m 23 
Испорука и полагање проводника (P, P/F, PPJ) 472 m 484 
Испорука и монтажа кабловских уводница 70 ком. 0 
Испорука и монтажа ОГ прекидача обичан 3601  6 ком.  3  
Испорука и монтажа ОГ прикључница 2пол порц. 
ул. 460П 

6 ком.  3  

Испорука и монтажа косих сијаличних грла Е27 
порцелан ЕLCO 

6 ком.  0  

Испорука и монтажа шина за ВС стезаљке  1 ком. 0 
Испорука и монтажа шина за апарате 1 ком. 0 
Испорука и монтажа бакарних шина димензија од 
20x3 до 30x5 mm 

12 kg 6 

Испорука и монтажа перфориране траке тип 
12mm/Fi 6 mm 

1 m 0 

Испорука и монтажа перфориране траке тип 15 
mm/Fi 8 mm 

1 m 0 

Испорука и монтажа перфориране траке тип 20 
mm/Fi 10 mm  

1 m 0 

Испорука и монтажа навојних шипки  102 ком. 79 
Испорука и уградња цилиндричних брава за 
разводне ормане 

5 ком. 0 

Испорука и уградња механизма за отварање и затварање 
Разводних ормана са бравом   1ком. 0 
Испорука и уградња челичног L профила 
димензија 50x50 mm 

1 kg 0 

Испорука и уградња челичне квадратне цеви 
димензија 60x60 mm 

1 kg 0 

Испорука и уградња пљоснатог гвожђа 1 kg 0 
Испорука и уградња проводника (Al/Če, XOO/0- 7.100 m 7.100 
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A) 
Испорука и уградња изолатора  67ком.  67  
Испорука и уградња носача изолатора 66 ком. 66 
Испорука и уградња потпора 2 ком. 0 
Испорука и постављање (замена) опреме за НН 
СКС 

267 ком. 267 

Испорука и постављање одстојника за 
неизоловане проводнике 

75 ком. 0 

Испорука и уградња (замена) стубова НН линије 
за ЈР 

60 ком 60 

Испорука и израда кабловских термоскупљајућих 
спојница 

32 ком. 21 

Испорука и полагање ФеЗн траке  750 kg 750 
Испорука и уградња укрсних комада за ФеЗн 
траку тип ЈУС Н Б4 936 

60 ком. 136 

Испорука и уградња поцинковане цеви 35 kg. 80 
Испорука и уградња кабла ППОО  1.210 m 1.210  
Испорука и уградња кабла (PPY, PP, PPJ) 1.210 m 1.210  
Испорука и полагање ПВЦ цеви 645 m 645  
Испорука и полагање гал штитника 950 m  950  
Испорука и полагање упозоравајуће траке за 
енергетске каблове  

950 m 950 m 

Испорука и уградња шахт поклопца 2 ком. 0 
 
 
Радови и услуге у радионици и на терену 
Радна снага КВ  1.500 сати 1.500 
Специјална радна снага за радове на висини од 
14m do 99m 

10 сати 0 

Рад аутокорпе H=12m 550 сати 573 
Рад са грађевинским компресором  55 сати 74 
Рад теренског возила 75 сати 75 
Транспорт са камионом носивости до 2t  75 сати 75 
Рад са хидрауличном дизалицом носивости 2t 15 сати 21 
Ископ и затрпавање рова са набијањем у земљи 
III категорије 

55 m3 83 

Ископ и затрпавање рова са набијањем у земљи 
III категорије 

1.050 m 1.050 

Ручно подбушивање тротоара или коловоза 4,0 m 
дужине  

25 m 12 

Ручно подбушивање тротоара или коловоза дуже 
од 4,0m 

35 m 35 

Машинско сечење бетона или асфалта до 15 cm 
дебљине  

95 m 78 

Машинско подбушивање испод асфалтних 
површина дужине до 10 m 

65 m 65 

Рад са испитним возилом за проналажење кварова 
на кабловској инст. 

35 сати 36 

Мерење отпора уземљења са инструментом 5 сати 0 
Мерење нивоа осветљености са инструментом 5 сати 0 
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Сечење грања око канделабера на висини od 5 do 
14 m 

15 сати 0 

Сечење грања у линији напојног вода јавног 
осветљења 

55 сати 79 

Чишћење фотоотпорника од нечистоћа и 
подешавање фотоотпорника 

450 ком. 226 

Штеловање укљ. и искљ. фоторелеја у периодима 
смањене видљивости 

450 ком. 226 

Програмирање времена укључење и искључење 
дигиталних уклопника у периодима смањене 
видљивости 

120 ком. 89 

Монтажа и демонтажа Божићно – Новогодишњих 
украса  

640 ком. 640 

 
Новогодишње и божићно украшавање града  
У току 2017. године набављени су следећи украси: 

ОПИС РЕАЛИЗАЦИЈА 
Испорука и монтажа. Ланчаница ЛЕД бела (flashing  LED) 
дужине 8 m, састављена од два сегмента по 4 m, број ЛЕД 
извора светлости по сегменту је 80, напон напајања је 220-240 
V, електрична снага је 14W, степен заштите ИП 67. Украси 
стубова позоришта 

96 ком. 

Испорука и монтажа,  Конектор ( 1,5 m ,бијели) за 
прикључење ланчаница на мрежни напон (220-240 V) са  ДЦ 
излазом, максималног оптерећења 480 W ( код 220 V)  
 Спојни елементи, стубови позоришта 

6 ком. 

Т- раздјелник (дужине 40cm, бијеле боје) за међусобно спајање 
ланчаница.Спојни елементи, стубови позоришта 

96 ком. 

Леденица са "падајућим светлом"  (Ice Drop) дужине 89 cm, 
промера Ø5cm, 64 ЛЕД беле сијалице, угао осветљења 
сијалице 360º и степен заштите ИП 67. Вишенаменски украс 

40 ком. 

Конектор ( 1,5 m бели) за прикључење леденица са "падајућим 
светлом"  на мрежни напон (220-240 V), максимално 
оптерећење 1800 W ( код 220 V). Спојни елементи за 
вишенаменски украс 

4 ком. 

Т- разделник (дужине 40 cm, беле боје) за међусобно спајање 
леденица са "падајућим свјетлом". 
Спојни елементи за вишенамјенски украс 

40 ком. 

Продужни кабал (1 m бели) за међусобно спајање леденица са 
"падајућим свјетлом". 
Спојни елементи за вишенамјенски украс 

40 ком. 

 
Одржавање и поправка дечјих игралишта и реквизита - Све активности на одржавању 
спортских терана су реализоване на основу пријаве грађана, захтева достављених од стране 
месних заједница, као и налога инспекцијске службе. Поред тога, извршена је рехабилитација 
дечјих игралишта: 

 МЗ Палић: Језеро  
 МЗ Дудова шума: парк шума, Трг Јакаба и Комора  
 МЗ Прозивка: Првомајска брод, Прозивка парк 
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 МЗ Шупљак: Шупљак 
 МЗ Мали Бјмок: Фочанска, Батинска 
 МЗ Кертварош: Јована Микића.  

 
Одржавање спортских терена Све активности на одржавању спортских терана су реализоване 
на основу пријаве грађана, захтева достављених од стране месних заједница, као и налога 
инспекцијске службе. Поред тога, извршена је рехабилитација два спортска терена у МЗ 
Александрово где су асфалтирани кошаркашки и терен за мали фудбал,  спортски терен у МЗ 
Бајмок, на спортском терену у Првомајској  МЗ Центар III извршено је наношење тартан 
подлоге. 

 
У склопу послова из области грађевинарства који се обављају у оквиру предузећа, служба 
становања бави се одржавањем, обновом и реконструкцијом објеката вишепородичног 
становања. Поред послова на одржавању заједничких делова зграде, служба становања обавља и 
послове израчунавања откупне цене станова према Закону о становању, као и израчунавање 
остатка дуга по закљученим Уговорима о откупу станова. 
 
Уговоре о одржавању заједничких делова стамбених и стамбено-пословних објеката  предузеће 
је закључило са 310 Скупштина станара, са преко 9000 станова, пословних простора и гаража. 
 
Свака скупштина станара, у зависности од стања у коме се налази објекат, и од њихових 
потреба, одређује сама висину етажне накнаде по квадратном метру стана. Висина етажне 
накнаде креће се од 5 до 15 динара по м² за текуће одржавање (цца 10 динара по м²)  (из којих 
средстава се плаћа заједничка струја, месечно одржавање лифта, чишћење заједничких делова 
зграде, ситне поправке ). Уколико зграда врши  инвестиционо одржавање издваја се  око 25-30 
динара по м² у зависности од врсте радова. 
 Законом о становању и одржавању зграда  дефинисани су радови који се односе на текуће и 
инвестиционо одржавање како би се обезбедили  задовољавајући услови у погледу сигурности, 
хигијенско-здравствених услова, услова приступа, употребе и коришћења објеката.  
 
У радове текућег одржавања спадају: месечни сервис лифтова, годишња техничка контрола 
лифтова, сервисирање и поправке система за одржавање притиска воде, поправке заједничке 
електроинсталације, разни грађевински и занатски радови, дератизација, дезинсекција, контрола 
противпожарних апарата, одржавање хигијене.  
 
У радове инвестиционог одржавања убрајају се већи грађевински радови као што су изградња 
кровне конструкције, санација кровова, фасада, ремонти и веће поправке лифтова, уградња 
нових система за одржавање притиска воде, уградња интерфона и надзора. 
 
Поред ових, законом су дефинисани и радови хитних интервенција, којима се отклања 
непосредна опасност по живот и здравље људи или околину, а то су интервенције на 
електроинсталацијама, водоводној и канализационој мрежи, инсталацијама централног грејања, 
ослобађање лица из лифтова.  
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Предузеће непосредно, или путем ангажовања других извршилаца обезбеђује дежурну службу 
за пријем информација и пружање следећих хитних интервенција:  
-   ослобађање лица из лифта од 00-24 часова;  
-   интервенције на заједничким инсталацијама водовода и канализације од 7-22 часова. 
 
Крајем 2016. године донет је нови Закон  о становању и одржавању зграда који доноси низ 
новина које ће област становања и одржавања стамбених зграда реформисати ради јаснијег 
сагледавања свих релевантних чинилаца који утичу на ову област. 
У току примене предходних закона о становању и одржавању стамбених зграда појавила су се 
бројна питања која нису била у потпуности регулисана. Затечени проблеми су бројни (лоши 
услови становања грађана, урушавање и драстично смањење вредности станова, оронуле фасаде, 
запуштене зграде немогућност адекватне реакције органа јавне управе у санирању и отклањању 
опасности за живот , као и имовину грађана). 
 
Новине које је Закон донео односе се и на овлашћења инспекцијама које су надлежне за 
грађевинске и комуналне послове које имају тачно утврђене надлежности. 
 
Локална самоуправа jе донела акт о минималној висини износа за текуће и инвестиционо 
одржавање зграда, као и висину накнаде за ангажовање принудног управника.  
 
Локална самоуправа ће према својој територијалној надлежности водити и Регистар стамбених 
јединица, док ће јединствену евиденцију зграда на територији Републике Србије водити 
Републички геодетски завод  која ће бити  јавно доступна. 
 
План физичког обима реализује се на следећи начин:        
- На основу Уговора врши се месечни сервис 124 лифта на електрични погон у складу са 
Павилником о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз 
лица и терета и Правилником о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/2010); 
- У складу са у Правилником о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/2010)  једном 
годишње врши се периодична техничка контрола 162 лифта;  
- У складу са захтевима и плановима Скупштина стамбених заједница врши се  набавка, 
контрола и сервисирање  противпожарних апарата, набавка ормарића за противпожарне апарате 
и испитивање хидрантске инсталације  у складу са Законом о заштити од пожара; 
- Месечни прегледи пумпи за одржавање притиска воде се раде на основу одлука 
Скупштина заједница. Хитне поправке се раде на захтев Скупштина заједница по потреби. 
Пумпе за одржавање притиска воде уграђене су у зградама које имају више од пет спратова; 
- У складу са захтевима  Скупштина заједница врше се послови на дератизацији, 
дезинфекцији   и дезинсекција заједничких просторија; 
- У складу са захтевима Скупштина заједница врше се поправке заједничких инсталација    
водоводне и канализационе мреже које припадају зградама; 
-      У складу са захтевима Скупштина заједница врше се поправке заједничких инсталација 
центалног грејања које припадају зградама; 
-      На основу Уговора врше се мање поправке 124 лифта на електрични погон у складу са 
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Правилником о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз 
лица и терета и Правилником о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/2010); 
-      У складу са потребама и захтевима Скупштина заједница врше се мање интервенције 
грађевинског карактера (скидање нестабилних делова фасаде, бетонирање заштитних тротоара 
око зграда, бетонирање степеништа, малтерисање); 
-   У складу са захтевима Скупштина заједница врше се поправке заједничких 
електроинсталација које припадају зградама ( замена сијалица, поправка заједничке инсталације 
); 
-     Врши се контрола класичних и радиоактивних громобрана који се налазе на 
вишеспратним стамбеним објектима; 
-       У складу са захтевима Скупштина заједница врши се кречење заједничких делова зграда 
(заједнички ходници, степеништа, заједничка столарија, вешернице, просторије за бицикле, 
фасаде); 
-    У складу са захтевима Скупштина заједница врши се хигијенско одржавање заједничких  
делова зграде. Скупштина заједница које имају закључене уговоре с Агенцијама ради 
хигијенског одржавања заједничких делова зграде има укупно 170; 
-       На основу Уговора врши се месечни сервис 24 хидрауличних лифтова у складу са 
Правилником о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз 
лица и терета и Правилником о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/2010); 
-      У складу са захтевима Скупштина заједница врше  се зидарски радови  на зградама; 
-      У складу са захтевима Скупштина заједница врше  се зидарски радови  који припадају  
згради (поправке брава улазних врата, заједничких просторија, израда конзола за надстрешнице, 
конзола за бицикле); 
- У складу са захтевима Скупштина заједница врше  се зидарски радови  који припадају  
згради.(поправка прозора, врата на заједничким просторијама, као и израда нових); 
- У складу са захтевима Скупштина заједница врше набавка материјала за потребе 
одржавања заједничких делова објеката (хигијена степеништа, степенишне расвете, одржавање 
травњака, набавка алата): 
- У складу са Уговором између Стамбене заједнице и Јавног  предузећем за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица закључени су уговори за хитне 
интервенције на водоводној и канализационој мрежи и одглављивање лица из лифтова; 
- У складу са захтевима Скупштина заједница врше се поправке, делимична санација 
кровова, поправке димњака, хоризонталних олука, опшава ...); 
- На основу Уговора врше се веће поправке 124 лифта на електрични погон у складу са 
Павилником о техничким нормативима за лифтове на електрични погон за вертикални превоз 
лица и терета и Правилником о безбедности лифтова (Сл. гласник РС бр. 101/2010); 
-  У складу са захтевима Скупштина заједница врше се поправке, замена дотрајалих делова  
као и постављање нових пумпи за воду;     
-  У складу са захтевима Скупштина станара врши се замена постојеће, дотрајале 
хидроизолације и врши се постављање нових на целој површини крова, њеном делу или 
посебним, истуреним деловима зграде; 
-  У складу са захтевима Скупштина станара врше се веће поправке  или  потпуна замена 
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цеви заједничке инсталације канализације и свих њој припадајућих делова; 
-  У складу са захтевима Скупштина станара врше се реконструкција постојеће или  
потпуна замена  заједничке инсталације централног грејања  и свих њему  припадајућих делова; 
- У складу са захтевима Скупштина станара врше се уградња нове електричне инсталације 
у  заједничких делова зграде; 
-  У складу са захтевима Скупштина станара врше се увођење и одржавање  интерфонског  
система и видео надзора;  

-  У складу са захтевима Скупштина станара врше  се санација равних кровова 
(постављање косе кровне констрикције) уз прибављање комплетне документације за 
реализацију пројекта.
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13 ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
 
ПРИХОДИ УКУПНО – ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017. И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

Редни 
број 

П р и х о д и  
 План за  
01.01.-

31.12.2017. 

 Реализација 
за  

01.01.-
31.12.2017. 

Индекс 
реализација 
2017 / план 

2017 

 План за  
01.01.-

31.12.2018. 

Индекс 
план 2018 / 

реализација 
2017 

1. 
Приходи од продаје робе, производа и 
услуга 

59.825.000 61.887.000 103 51.211.000 83 

2. 
Приходи од накнада за употребу јавних 
путева 

33.400.000 31.282.000 94 26.250.000 83 

3. Субвенције 395.605.000 364.909.000 92 458.012.000 126 

4. Донације     
 

  
 

5. Приходи од премија, дотација и сл.     
 

  
 

6. Други пословни приходи (спонзорство)     
 

  
 

7. Примања од задуживања     
 

  
 

8. Остали приходи из буџета *      
 

  
 

  У К У П Н О 488.830.000 458.078.000 94 535.473.000 117 
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СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ – ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017. И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

ПЛАН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

Конто Врста услуге 
План за 

2017. 
годину 

Реализација 
2017. 

Индекс 
реализација 
2017 / план 

2017 

План за 
2018. 

годину 

Индекс 
план 2018 / 

реализација 
2017 

614101 Саобраћајно-технички услови 526.000 562.000 107 500.000 89 

614107 Пројекти саобраћајне сигнализације 121.000 101.000 83 80.000 79 

СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ: 647.000 663.000 103 580,000 87 

614103 Накнада за постављање рекламних табли 118.000 94.000 80 3.000.000 3.187 

614105 Накнада за постављање водова 17.200.000 16.417.000 95 5.000.000 30 

614106 Годишња накнада за комерцијалне објекте 16.200.000 14.771.000 91 18.250.000 124 

614102 Накнада за ванредни превоз 0 0 0 0 0 

СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ 33.518.000 31.282.000 93 26,250,000 84 

  У К У П Н О - ПУТЕВИ: 34.165.000 31.945.000 94 26.830.000 84 

614201 Планска документација 26.820.000 27.605.000 103 25.400.000 92 

614202 Урбанистичко техничка документација 9.940.000 10.152.000 102 7.100.000 70 
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614203 Мали планови 1.218.000 1.145.000 94 321.000 28 

614204 Правила грађења 10.574.000 11.601.000 110 7.000.000 60 

614205 Техничка документација и друго 345.000 232.000 67 750.000 324 

  У К У П Н О - УРБАНИЗАМ: 48.897.000 50.735.000 104 40.571.000 80 

614401 
Услуга за одржавање заједничких делова 
стамбених зграда на основу 15% од укупно 
закључених Уговора са стамбеним зградама 

7.800.000 8.276.000 106 7.800.000 94 

614402 
Услуга утврђивања откупне цене стана, 
израчунавања закупнине (бодовање стана), 
ревалоризације отплатних рата 

63.000 44.000 69 60.000 138 

  У К У П Н О - СТАНОВАЊЕ: 7.863.000 8.320.000 106 7.860.000 94 

679 Камате 0 1.678.000 0 1.700.000 101 

679 Остали приходи 2.300.000 491.000 21 500.000 102 

  У К У П Н О - ОСТАЛИ ПРИХОДИ: 2.300.000 2.169.000 94 2.200.000 101 

  У К У П Н И  П Р И Х О Д И: 93.225.000 93.169.000 100 77.461.000 83 

       

СОПСТВЕНИ НАМЕНСКИ ПРИХОДИ – ЧЛ. 16 
ЗАКОНА О ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

33.518.000 31.282.000 93 26.250.000 084 
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СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ЗА ПОТРЕБЕ 
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА: 

59.707.000 61.887.000 104 51.211.000 083 
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РАСХОДИ – ПЛАН 2017. И ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

КОНТ
О 

ПР
ОГР
АМ 
ЈП 

ПО
ЗИ
ЦИ
ЈА 
ЈП 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ИНДЕКС  
РЕАЛ 
2017/ 

ПЛАН 
2017 

СУБВЕН-
ЦИЈЕ 

СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА УКУПНО 

ЗА ПЛАН 
РАСХОДА 

2017. 
ГОДИНЕ 

СУБВЕН-
ЦИЈЕ 

СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА УКУПНО 

ЗА 
РЕАЛИЗА

ЦИЈУ 
2017. 

ГОДИНЕ 

ФУНКЦИ-
ОНИСА-

ЊЕ 
ПРЕДУЗЕ-

ЋА 

НАМЕН-
СКА 

СРЕДСТВА 
- ПУТЕВИ 

ФУНКЦИ
-ОНИСА-

ЊЕ 
ПРЕДУ-

ЗЕЋА 

НАМЕН-
СКА 

СРЕДСТВА 
- ПУТЕВИ 

520000 
1-

1101 
1.1. 

Плате по основу 
цене рада 

15.619.000 20.331.000 0 35.950.000 15.619.000 19.206.000 0 34.825.000 97 

521000 
1-

1101 
2.1. 

Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

3.002.000 3.438.000 0 6.440.000 3.002.000 3.232.000 0 6.234.000 97 

529200 
1-

1101 
3.1. 

Поклони за децу 
запослених 

0 180.000 0 180.000   167.000 0 167.000 93 

529001 
1-

1101 
4.3. 

Отпремнина за 
одлазак у 
пензију 

0 330.000 0 330.000   0 0 0 0 

529009 
1-

1101 
4.4. 

Помоћ у случају 
смрти 
запосленог или 
члана уже 
породице 

0 150.000 0 150.000   0 0 0 0 

529002 
1-

1101 
4.5. 

Отпремнина у 
случају 
отпуштања са 
посла 

0 1.085.000 0 1.085.000   1.081.000 0 1.081.000 100 

529003 
1-

1101 
4.6. 

Помоћ у 
медицинском 
лечењу 
запосленог или 
члана уже 
породице 

0 200.000 0 200.000   123.000 0 123.000 62 

529300 
1-

1101 
4.7. 

Трошкови за 
превентивни 

0 158.000 0 158.000   157.000 0 157.000 99 
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одмор и 
рекреацију 

529005 
1-

1101 
4.8. 

Солидарна 
помоћ по 
Колективном 
уговору 

0 810.000 0 810.000   804.000 0 804.000 99 

529100 
1-

1101 
5.1. 

Накнаде 
трошкова за 
превоз на посао 
и са посла 

0 1.200.000 0 1.200.000   1.142.000 0 1.142.000 95 

529004 
1-

1101 
6.1. 

Јубиларне 
награде 

0 950.000 0 950.000   924.000 0 924.000 97 

553000 
1-

1101 
7.1. 

Трошкови 
платног промета 

200.000 200.000 100.000 500.000 7.000 128.000 12.000 147.000 29 

531201 
1-

1101 
7.7. 

Телефон. телекс 
и телефакс 

0 650.000 0 650.000   537.000 0 537.000 83 

531301 
1-

1101 
7.8. 

Интернет и 
слично 

0 200.000 0 200.000   198.000 0 198.000 99 

531202 
1-

1101 
7.9. 

Услуге мобилног 
телефона 

0 1.050.000 0 1.050.000   1.045.000 0 1.045.000 100 

531101 
1-

1101 
7.1
0. 

Услуге поште  0 600.000 0 600.000   610.000 0 610.000 102 

552302 
1-

1101 
7.1
1. 

Осигурање 
возила 

0 140.000 0 140.000   130.000 0 130.000 93 

552300 
1-

1101 
7.1
2. 

Осигурање 
запослених у 
случају несреће 
на раду 

0 40.000 0 40.000   40.000 0 40.000 100 

552301 
1-

1101 
7.1
3. 

Здравствено 
осигурање 
запослених 

0 50.000 0 50.000   47.000 0 47.000 94 

559901 
1-

1101 
7.1
4. 

Остали 
непоменути 
трошкови 

0 112.000 0 112.000   74.000 0 74.000 66 

529110 
1-

1101 
8.1. 

Трошкови 
дневница 
(исхране) на 
службеном путу 

0 340.000 0 340.000   305.000 0 305.000 90 
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529111 
1-

1101 
8.2. 

Трошкови 
превоза на 
службеном путу 
у земљи 

0 10.000 0 10.000   7.000 0 7.000 70 

529112 
1-

1101 
8.3. 

Трошкови 
смештаја на 
службеном путу 

0 270.000 0 270.000   179.000 0 179.000 66 

529113 
1-

1101 
8.4. 

Остали 
трошкови за 
пословна 
путовања у 
земљи 

0 75.000 0 75.000   73.000 0 73.000 97 

529120 
1-

1101 
8.5. 

Трошкови 
дневница за 
службени пут у 
иностранство 

0 189.000 0 189.000   12.000 0 12.000 6 

529121 
1-

1101 
8.6. 

Трошкови 
превоза за 
службени пут у 
иностранство 

0 106.000 0 106.000   0 0 0 0 

529122 
1-

1101 
8.7. 

Трошкови 
смештаја на 
службеном путу 
у иностранство 

0 120.000 0 120.000   0 0 0 0 

529123 
1-

1101 
8.8. 

Остали 
трошкови за 
пословна 
путовања у 
иностранство 

0 30.000 0 30.000   0 0 0 0 

550700 
1-

1101 
9.1. 

Услуге за 
одржавање 
софтвера 
HERMES 
информационог 
система 

0 468.000 0 468.000   468.000 0 468.000 100 

532100 
1-

1101 
9.2. 

Услуге 
одржавања 
рачунара и биро 

0 320.000 0 320.000   163.000 0 163.000 51 
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опреме 

550701 
1-

1101 
9.3. 

Услуга 
одржавања 
софтвера за 
обрачун зарада и 
других личних 
примања 

0 490.000 0 490.000   480.000 0 480.000 98 

550400 
1-

1101 
9.4. 

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 

0 10.000 0 10.000     0 0 0 

550401 
1-

1101 
9.5. 

Котизација за 
семинаре 

0 200.000 0 200.000   116.000 0 116.000 58 

550402 
1-

1101 
9.6. 

Остали издаци за 
стручно 
образовање 

0 110.000 0 110.000   83.000 0 83.000 75 

559002 
1-

1101 
9.8. 

Израда плана за 
управљање 
отпадом 

0 576.000 0 576.000   576.000 0 576.000 100 

559000 
1-

1101 
9.9. 

Објављивање 
тендера и 
информативних 
огласа 

0 205.000 0 205.000   195.000 0 195.000 95 

550100 
1-

1101 
9.1
0. 

Правно 
заступање пред 
домаћим 
судовима - 
адвокатске 
услуге 

0 360.000 0 360.000   366.000 0 366.000 102 

526000 
1-

1101 
9.1
1. 

Накнаде 
члановима 
управног и 
надзорног 
одбора  

0 1.660.000 0 1.660.000   1.650.000 0 1.650.000 99 

559001 
1-

1101 
9.1
3. 

Услуга ревизије 0 444.000 0 444.000   444.000 0 444.000 100 
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551000 
1-

1101 
9.1
4. 

Угоститељске 
услуге 

0 80.000 0 80.000   80.000 0 80.000 100 

551900 
1-

1101 
9.1
5. 

Репрезентација 0 275.000 0 275.000   275.000 0 275.000 100 

539900 
1-

1101 
9.1
6. 

Остале опште 
услуге 

0 2.715.000 0 2.715.000 9.000 2.301.000 0 2.310.000 85 

550702 
1-

1101 
9.1
7. 

Услуге 
одржавања 
софтвера 
UNIDOCS 

0 390.000 0 390.000   390.000 0 390.000 100 

532134 
1-

1101 
9.1
9. 

Услуге 
одржавања 
хигијене у 
пословним 
просторијама 
предузећа 

0 200.000 0 200.000   200.000 0 200.000 100 

550703 
1-

1101 
9.2
1. 

Услуге 
одржавања 
антивирус 
програма 

0 100.000 0 100.000   80.000 0 80.000 80 

529400 
1-

1101 
9.2
2. 

Накнада штете за 
неискоришћени 
годишњи одмор 

0 75.000 0 75.000   70.000 0 70.000 93 

524000 
1-

1101 
9.2
3. 

Уговор о 
привремено 
повременим 
пословима 

0 2.335.000 0 2.335.000   2.335.000 0 2.335.000 100 

522000 
1-

1101 
9.2
4. 

Уговор о делу 0 270.000 0 270.000   269.000 0 269.000 100 

535900 
1-

1101 
9.2
5. 

Остали 
непоменути 
расходи 

0 246.000 0 246.000   245.000 0 245.000 100 

532126 
1-

1101 
10.
1. 

Текуће  поправке 
и одржавање 
осталих објеката 

0 470.000 0 470.000   412.000 0 412.000 88 

532101 
1-

1101 
10.
2. 

Остале поправке 
и одржавање 

0 380.000 0 380.000   380.000 0 380.000 100 
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опреме за 
саобраћај 

550900 
1-

1101 
10.
3. 

Трошкови 
непроизводних 
услуга 

0 590.000 0 590.000   566.000 0 566.000 96 

512000 
1-

1101 
11.
1. 

Канцеларијски 
материјал  

310.000 1.170.000 0 1.480.000 303.000 1.031.000 0 1.334.000 90 

512901 
1-

1101 
11.
2. 

Цвеће и зеленило 0 50.000 0 50.000   40.000 0 40.000 80 

512900 
1-

1101 
11.
3. 

Стручна 
литература за 
редовне потребе 
запослених 

0 180.000 0 180.000   179.000 0 179.000 99 

513000 
1-

1101 
11.
4. 

Издаци за гориво 
- бензин 

571.000 300.000 0 871.000 571.000 210.000 0 781.000 90 

512902 
1-

1101 
11.
5. 

Остали 
материјал за 
превозна 
средства 

0 300.000 0 300.000   269.000 0 269.000 90 

512903 
1-

1101 
11.
6. 

Остали 
материјал за 
одржавање 
хигијене 

300.000 0 0 300.000 91.000   0 91.000 30 

512909 
1-

1101 
11.
7. 

Остали 
материјал за 
посебне намене 

0 20.000 0 20.000   11.000 0 11.000 55 

555900 
1-

1101 
12.
2. 

Остале текуће 
дотације и 
трансфери 

1.937.000 2.510.000 0 4.447.000 1.937.000 2.327.000 0 4.264.000 96 

559100 
1-

1101 
13.
1. 

Регистрација 
возила 

0 150.000 0 150.000   53.000 0 53.000 35 

554000 
1-

1101 
13.
2. 

Трошкови 
чланарине 

120.000 205.000 0 325.000 120.000 202.000 0 322.000 99 

559101 
1-

1101 
13.
3. 

Републичке 
таксе 

0 120.000 0 120.000   56.000 0 56.000 47 

579001 
1-

1101 
13.
4. 

Новчане казне и 
пенали 

194.000 0 0 194.000 122.000   0 122.000 63 

559102 1- 13. Судске таксе   0 150.000 0 150.000   15.000 0 15.000 10 
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1101 5. 

579400 
1-

1101 
13.
6. 

Расходи по 
основу накнаде 
штете трећим 
лицима 

399.000 3.500.000 0 3.899.000 394.000 326.000 0 720.000 18 

533300 
1-

1101 
14.
1. 

Лизинг опреме 
за саобраћај 
(финансијски) 

509.000 0 0 509.000 493.000   0 493.000 97 

515001 
1-

1101 
14.
4. 

Ситан инвентар 
у употреби 

0 200.000 0 200.000   475.000 0 475.000 238 

539201 
1-

1101 
16.
1. 

Геодетске услуге 
катастра 

550.000 0 0 550.000 42.000   0 42.000 8 

539202 
1-

1101 
16.
2. 

Остале стручне 
геодетске услуге 

635.000 0 0 635.000 120.000   0 120.000 19 

539200 
1-

1101 
16.
3. 

Трошкови за 
услове за израду 
планова 

2.428.000 350.000 0 2.778.000 341.000 205.000 0 546.000 20 

550901 
1-

1101 
16.
4. 

Услуга израде 
3D модула за 
простор код I 
касарне 

0 595.000 0 595.000     0 0 0 

562100 
1-

1101 
27.
1. 

Камате на 
куповине путем 
лизинга 

56.000 0 0 56.000 30.000   0 30.000 54 

549000 
1-

1101 
  

Трошкови 
резервисања за 
судске спорове - 
МРС 37 

0     0   6.513.000 0 6.513.000 0 

570000 
1-

1101 
  

Расход и мањак 
опреме по 
ванредном 
попису 

0 0 0 0   218.000 0 218.000 0 

540000 
1-

1101 
99 Амортизација 0 2.220.000 0 2.220.000   2.134.000 0 2.134.000 96 

   УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1: 26.830.000 58.003.000 100.000 84.933.000 23.201.000 56.629.000 12.000 79.842.000 94 
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532102 
2-

0601 
3. 

Одржавање 
аутобуских 
стајалишта 

549.000     549.000 549.000     549.000 100 

532120 
2-

0601 
4.1. 

Одржавање 
путних објеката 
за одвођење 
атмосферских 
вода 

9.500.000     9.500.000 9.479.000     9.479.000 100 

532104 
2-

0601 
4.2. 

Одржавање 
саобраћајница у 
зимском периоду 
- зимска служба 

39.751.000     39.751.000 34.046.000     34.046.000 86 

513001 
2-

0601 
4.5. 

Набавка горива 
за приградске 
МЗ - зимска 
служба 

1.910.000     1.910.000 373.000     373.000 20 

532105 
2-

0601 
10.
1. 

Одржавање и 
поправка 
комуналне и 
урбане опреме 

2.719.000     2.719.000 2.719.000     2.719.000 100 

532106 
2-

0601 
10.
3. 

Одржавање 
споменика и 
спомен обележја 

414.000     414.000 414.000     414.000 100 

532107 
2-

0601 
10.
4. 

Чишћење јавних 
површина од 
графита и других 
обележја 

783.000     783.000 779.000     779.000 99 

532110 
2-

0601 
12.
1. 

Одржавање јавне 
расвете 

71.554.000     71.554.000 70.893.000     70.893.000 99 

515000 
2-

0601 
12.
5. 

Новогодишње и 
божићно 
украшавање 
града 

2.000.000     2.000.000 1.876.000     1.876.000 94 

532111 
2-

0601 
14.
2. 

Одржавање 
саобраћајница у 
зимском периоду 

3.748.000     3.748.000 3.747.000     3.747.000 100 
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на територији 
Парка природе 
Палић - зимска 
служба 

   УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2: 132.928.000 0 0 132.928.000 124.875.000 0 0 124.875.000 94 

532127 
7-

0701 
1.5. 

Одржавање и 
рехабилитација 
тротоара. јавних 
пешачких и 
других 
површина 

10.000.000     10.000.000 9.884.000     9.884.000 99 

532128 
7-

0701 
2.5. 

Одржавање и 
рехабилитација 
саобраћајница 

34.973.000     34.973.000 34.924.000     34.924.000 100 

532112 
7-

0701 
4.1. 

Планске 
поправке 
саобраћајних 
површина 

36.265.000   2.818.000 39.083.000 36.263.000   2.384.000 38.647.000 99 

532113 
7-

0701 
4.2. 

Интервентно 
крпљење у 
зимском периоду 

3.207.000     3.207.000 3.168.000     3.168.000 99 

532114 
7-

0701 
4.4. 

Суфинансирање 
одржавања 
опреме за јавну 
безбедност на 
пружним 
прелазима 

7.200.000     7.200.000 7.200.000     7.200.000 100 

532129 
7-

0701 
5.2. 

Радови на 
одржавању 
техничких 
средстава за 
успорење 
саобраћаја 

1.415.000     1.415.000 1.415.000     1.415.000 100 

532115 
7-

0701 
6.1 

Набавка и 
постављање нове 
вертикалне 
сигнализације 

1.013.000     1.013.000 1.012.000     1.012.000 100 

532135 7- 6.2. Услуге 9.086.000     9.086.000 9.036.000     9.036.000 99 
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0701 одржавања 
вертикалне 
сигнализације 

532116 
7-

0701 
7.1. 

Хоризонтална 
сигнализација 

11.299.000     11.299.000 11.299.000     11.299.000 100 

532117 
7-

0701 
8. 

Чишћење 
сливника 

604.000     604.000 596.000     596.000 99 

532130 
7-

0701 
9.1. 

Санација 
земљаних путева 

4.134.000   2.400.000 6.534.000 4.124.000   1.799.000 5.923.000 91 

532131 
7-

0701 
9.2. 

Одржавање 
санираних 
земљаних путева 

1.479.000     1.479.000 1.463.000     1.463.000 99 

532132 
7-

0701 
9.3. 

Санација 
атарских путева 

49.690.000     49.690.000 40.095.000     40.095.000 81 

532133 
7-

0701 
10. 

Одржавање 
пружних прелаза 

28.366.000   17.700.000 46.066.000 18.919.000     18.919.000 41 

532118 
7-

0701 
11.
1. 

Радови на 
обезбеђењу 
сливника 

500.000     500.000 468.000     468.000 94 

532136 
7-

0701 
11.
2. 

Радови на 
поправци 
сливника 

3.464.000     3.464.000 3.460.000     3.460.000 100 

532119 
7-

0701 
14.
1. 

Одржавање  и 
санација путева 
по 
инспекцијским 
налозима 

3.002.000     3.002.000 2.994.000     2.994.000 100 

532137 
7-

0701 
14.
2. 

Санација путева. 
тротоара и 
јавних површина 
услед 
инсталацијских 
слегања и сл. 

3.000.000     3.000.000 2.994.000     2.994.000 100 

579900 
7-

0701 
17. 

Остали 
непоменути 
трошкови 

500.000     500.000 281.000     281.000 56 
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532121 
7-

0701 
18.
1. 

Одржавање и 
поправке 
семафора 

16.524.000     16.524.000 16.522.000     16.522.000 100 

532122 
7-

0701 
20.
6. 

Одржавање 
видео надзора 

991.000     991.000 670.000     670.000 68 

532138 
7-

0701 
22. 

Рехабилитација 
коловоза у 
улицама Босе 
Милићевић и 
Парк Рајхл 
Ференца 

0   10.500.000 10.500.000     10.486.000 10.486.000 100 

549000 
7-

0701 
  

Трошкови 
резервисања за 
судске спорове - 
МРС 37 

0     0     21.350.000 21.350.000 0 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7: 226.712.000 0 33.418.000 260.130.000 206.787.000 0 36.019.000 242.806.000 93 

532123 
14-

1301 
1.1. 

Одржавање и 
поправка дечијих 
игралишта и 
реквизита  

2.858.000     2.858.000 2.854.000     2,854,000 100 

532124 
14-

1301 
1.5. 

Одржавање 
спортских терена 

5.060.000     5.060.000 5.057.000     5,057,000 100 

532125 
14-

1301 
1.7. 

Одржавање и 
поправка дечијих 
игралишта и 
реквизита - 
Палић 

1.217.000     1.217.000 1.215.000     1,215,000 100 

  УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 14: 9.135.000 0 0 9.135.000 9.126.000 0 0 9.126.000 100 

      УКУПНО: 395.605.000 58.003.000 33.518.000 487.126.000 363.989.000 56.629.000 36,031,000 456,649,000 94 
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РАСХОДИ –ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2017. И ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 

КОНТ
О 

ПР
ОГР
АМ 
ЈП 

ПО
ЗИ
ЦИ
ЈА 
ЈП 

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ 
ИН
ДЕ
КС  
ПЛ
АН 
201
8 / 
РЕ
АЛ 
201

7 

СУБВЕН-
ЦИЈЕ 

СОПСТВЕНА 
СРЕДСТВА УКУПНО 

ЗА 
РЕАЛИЗА-
ЦИЈУ 2017. 
ГОДИНЕ 

СУБВЕНЦИЈЕ 
СОПСТВЕНА 

СРЕДСТВА УКУПНО 
ЗА ПЛАН 
РАСХОДА 

2018. 
ГОДИНЕ 

ФУНКЦИ
ОНИ-
САЊЕ 

ПРЕДУЗЕ
ЋА 

НАМЕНС
КА 

СРЕДСТВА 
- ПУТЕВИ 

ОДЛУКА 
О БУЏЕТУ 
ГРАДА ЗА 

2018. 

ПРЕНЕ-
ТЕ 

ОБАВЕЗЕ 
ИЗ 2017. 

ГОДИНЕ 

РАСХОД  
ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

ФУНКЦИ
-ОНИСА-

ЊЕ 
ПРЕДУЗЕ

ЋА 

НАМЕН-
СКА 

СРЕДСТВ
А - 

ПУТЕВИ 

520000 1-
1101 

1.1. Плате по основу 
цене рада 

15.619.000 19.206.000 0 34.825.000 22.050.000   22.050.000 13.830.000   35.880.000 103 

521000 1-
1101 

2.1. 

Допринос за 
пензијско и 
инвалидско 
осигурање 

3.002.000 3.232.000 0 6.234.000 3.947.000   3.947.000 2.476.000   6.423.000 103 

529200 1-
1101 

3.1. Поклони за децу 
запослених 

  167.000 0 167.000     0 180.000   180.000 108 

529001 1-
1101 

4.3. 
Отпремнина за 
одлазак у 
пензију 

  0 0 0     0 330.000   330.000 0 

529009 1-
1101 

4.4. 

Помоћ у случају 
смрти 
запосленог или 
члана уже 
породице 

  0 0 0     0 150.000   150.000 0 

529002 1-
1101 

4.5. 

Отпремнина у 
случају 
отпуштања са 
посла 

  1.081.000 0 1.081.000     0 0   0 0 

529003 1-
1101 

4.6. 

Помоћ у 
медицинском 
лечењу 
запосленог или 
члана уже 
породице 

  123.000 0 123.000     0 200.000   200.000 163 

529300 1-
1101 

4.7. 
Трошкови за 
превентивни 
одмор и 

  157.000 0 157.000     0 200.000   200.000 127 
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рекреацију 

529005 1-
1101 

4.8. 

Солидарна 
помоћ по 
Колективном 
уговору 

  804.000 0 804.000     0 1.450.000   1.450.000 180 

529100 1-
1101 

5.1. 

Накнаде 
трошкова за 
превоз на посао 
и са посла 

  1.142.000 0 1.142.000     0 1.200.000   1.200.000 105 

529004 1-
1101 

6.1. Јубиларне 
награде 

  924.000 0 924.000     0 110.000   110.000 12 

553000 1-
1101 

7.1. Трошкови 
платног промета 

7.000 128.000 12.000 147.000 100.000   100.000 200.000 50.000 350.000 238 

531201 1-
1101 

7.7. Телефон. телекс 
и телефакс 

  537.000 0 537.000     0 650.000   650.000 121 

531301 1-
1101 

7.8. Интернет и 
слично 

  198.000 0 198.000     0 250.000   250.000 126 

531202 1-
1101 

7.9. 
Услуге 
мобилног 
телефона 

  1.045.000 0 1.045.000     0 1.500.000   1.500.000 144 

531101 1-
1101 

7.1
0. Услуге поште    610.000 0 610.000     0 1.000.000   1.000.000 164 

552302 1-
1101 

7.1
1. 

Осигурање 
возила 

  130.000 0 130.000     0 160.000   160.000 123 

552300 1-
1101 

7.1
2. 

Осигурање 
запослених у 
случају несреће 
на раду 

  40.000 0 40.000     0 80.000   80.000 200 

552301 1-
1101 

7.1
3. 

Здравствено 
осигурање 
запослених 

  47.000 0 47.000     0 100.000   100.000 213 

559901 1-
1101 

7.1
4. 

Остали 
непоменути 
трошкови 

  74.000 0 74.000     0 300.000   300.000 405 
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529110 1-
1101 

8.1. 

Трошкови 
дневница 
(исхране) на 
службеном путу 

  305.000 0 305.000     0 340.000   340.000 111 

529111 1-
1101 

8.2. 

Трошкови 
превоза на 
службеном путу 
у земљи 

  7.000 0 7.000     0 10.000   10.000 143 

529112 1-
1101 

8.3. 
Трошкови 
смештаја на 
службеном путу 

  179.000 0 179.000     0 270.000   270.000 151 

529113 1-
1101 

8.4. 

Остали 
трошкови за 
пословна 
путовања у 
земљи 

  73.000 0 73.000     0 75.000   75.000 103 

529120 1-
1101 

8.5. 

Трошкови 
дневница за 
службени пут у 
иностранство 

  12.000 0 12.000     0 189.000   189.000 1575 

529121 1-
1101 

8.6. 

Трошкови 
превоза за 
службени пут у 
иностранство 

  0 0 0     0 106.000   106.000 0 

529122 1-
1101 

8.7. 

Трошкови 
смештаја на 
службеном путу 
у иностранство 

  0 0 0     0 120.000   120.000 0 

529123 1-
1101 

8.8. 

Остали 
трошкови за 
пословна 
путовања у 
иностранство 

  0 0 0     0 30.000   30.000 0 

550700 1-
1101 

9.1. 

Услуге за 
одржавање 
софтвера 
HERMES 
информационог 
система 

  468.000 0 468.000     0 500.000   500.000 107 

532100 1-
1101 

9.2. 
Услуге 
одржавања 
рачунара и биро 

  163.000 0 163.000     0 590.000   590.000 362 
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опреме 

550701 1-
1101 

9.3. 

Услуга 
одржавања 
софтвера за 
обрачун зарада 
и других личних 
примања 

  480.000 0 480.000     0 480.000   480.000 100 

550400 1-
1101 

9.4. 

Услуге 
образовања и 
усавршавања 
запослених 

    0 0     0 50.000   50.000 0 

550401 1-
1101 

9.5. Котизација за 
семинаре 

  116.000 0 116.000     0 200.000   200.000 172 

550402 1-
1101 

9.6. 
Остали издаци 
за стручно 
образовање 

  83.000 0 83.000     0 110.000   110.000 133 

559002 1-
1101 

9.8. 
Израда плана за 
управљање 
отпадом 

  576.000 0 576.000     0 0   0 0 

559000 1-
1101 

9.9. 

Објављивање 
тендера и 
информативних 
огласа 

  195.000 0 195.000     0 250.000   250.000 128 

550100 1-
1101 

9.1
0. 

Правно 
заступање пред 
домаћим 
судовима - 
адвокатске 
услуге 

  366.000 0 366.000     0 360.000   360.000 98 

526000 1-
1101 

9.1
1. 

Накнаде 
члановима 
управног и 
надзорног 
одбора  

  1.650.000 0 1.650.000     0 1.660.000   1.660.000 101 

559001 1-
1101 

9.1
3. Услуга ревизије   444.000 0 444.000     0 265.000   265.000 60 

551000 1-
1101 

9.1
4. 

Угоститељске 
услуге 

  80.000 0 80.000     0 165.000   165.000 206 
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551900 1-
1101 

9.1
5. Репрезентација   275.000 0 275.000     0 190.000   190.000 69 

539900 1-
1101 

9.1
6. 

Остале опште 
услуге 

9.000 2.301.000 0 2.310.000     0 1.500.000   1.500.000 65 

550702 1-
1101 

9.1
7. 

Услуге 
одржавања 
софтвера 
UNIDOCS 

  390.000 0 390.000     0 390.000   390.000 100 

532134 1-
1101 

9.1
9. 

Услуге 
одржавања 
хигијене у 
пословним 
просторијама 
предузећа 

  200.000 0 200.000     0 0   0 0 

550703 1-
1101 

9.2
1. 

Услуге 
одржавања 
антивирус 
програма 

  80.000 0 80.000     0 120.000   120.000 150 

529400 1-
1101 

9.2
2. 

Накнада штете 
за 
неискоришћени 
годишњи одмор 

  70.000 0 70.000     0 0   0 0 

524000 1-
1101 

9.2
3. 

Уговор о 
привремено 
повременим 
пословима 

  2.335.000 0 2.335.000     0 2.605.000   2.605.000 112 

522000 1-
1101 

9.2
4. Уговор о делу   269.000 0 269.000     0 0   0 0 

535900 1-
1101 

9.2
5. 

Остали 
непоменути 
расходи 

  245.000 0 245.000     0 246.000   246.000 100 

550704 1-
1101 

9.2
6. 

Одржавање 
интернет 
сервиса и GPS 
позиционирање 

    0 0     0 390.000   390.000 0 

532126 1-
1101 

10.
1. 

Текуће  
поправке и 
одржавање 
осталих 

  412.000 0 412.000     0 500.000   500.000 121 



„Информатор о раду „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
 
 

74 
 

објеката 

532101 1-
1101 

10.
2. 

Остале 
поправке и 
одржавање 
опреме за 
саобраћај 

  380.000 0 380.000     0 500.000   500.000 132 

550900 1-
1101 

10.
3. 

Трошкови 
непроизводних 
услуга 

  566.000 0 566.000     0 200.000   200.000 35 

532139 1-
1101 

10.
4. 

Одржавање 
постројења и 
опреме 

    0 0     0 590.000   590.000 0 

512000 1-
1101 

11.
1. 

Канцеларијски 
материјал  

303.000 1.031.000 0 1.334.000     0 1.875.000   1.875.000 141 

512901 1-
1101 

11.
2. 

Цвеће и 
зеленило 

  40.000 0 40.000     0 50.000   50.000 125 

512900 1-
1101 

11.
3. 

Стручна 
литература за 
редовне потребе 
запослених 

  179.000 0 179.000     0 310.000   310,000 173 

513000 1-
1101 

11.
4. 

Издаци за 
гориво - бензин 

571.000 210.000 0 781.000     0 1.100.000   1,100,000 141 

512902 1-
1101 

11.
5. 

Остали 
материјал за 
превозна 
средства 

  269.000 0 269.000     0 300.000   300,000 112 

512903 1-
1101 

11.
6. 

Остали 
материјал за 
одржавање 
хигијене 

91.000   0 91.000     0 210.000   210,000 231 

512909 1-
1101 

11.
7. 

Остали 
материјал за 
посебне намене 

  11.000 0 11.000     0 50.000   50,000 455 

555900 1-
1101 

12.
2. 

Остале текуће 
дотације и 
трансфери 

1.937.000 2.327.000 0 4.264.000 2.450.000   2.450.000 1.800.000   4,250,000 100 
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559100 1-
1101 

13.
1. 

Регистрација 
возила 

  53.000 0 53.000     0 150.000   150,000 283 

554000 1-
1101 

13.
2. 

Трошкови 
чланарине 

120.000 202.000 0 322.000 140.000   140.000 190.000   330,000 102 

559101 1-
1101 

13.
3. 

Републичке 
таксе 

  56.000 0 56.000     0 120.000   120,000 214 

579001 1-
1101 

13.
4. 

Новчане казне и 
пенали 

122.000   0 122.000     0 0   0 0 

559102 1-
1101 

13.
5. Судске таксе     15.000 0 15.000 300.000   300.000 500.000   800,000 533,3 

579400 1-
1101 

13.
6. 

Расходи по 
основу накнаде 
штете трећим 
лицима 

394.000 326.000 0 720.000 500.000   500.000 0   500,000 69 

533300 1-
1101 

14.
1. 

Лизинг опреме 
за саобраћај 
(финансијски) 

493.000   0 493.000     0 130.000   130,000 26 

515001 1-
1101 

14.
4. 

Ситан инвентар 
у употреби 

  475.000 0 475.000     0 300.000   300,000 63 

539201 1-
1101 

16.
1. 

Геодетске 
услуге катастра 

42.000   0 42.000 595.000   595.000 0   595,000 1.417 

539202 1-
1101 

16.
2. 

Остале стручне 
геодетске 
услуге 

120.000   0 120.000 595.000   595.000 0   595,000 496 

539200 1-
1101 

16.
3. 

Трошкови за 
услове за израду 
планова 

341.000 205.000 0 546.000 1.100.000   1.100.000 350.000   1,450,000 266 

550901 1-
1101 

16.
4. 

Услуга израде 
3D модула за 
простор код I 
касарне 

    0 0 0   0 595.000   595,000 0 

550902 1-
1101 

16.
5. 

Стратешка 
процена утицаја 
планова на 
животну 
средину 

    0 0 0   0 3.360.000   3,360,000 0 
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579002 1-
1101 

17. 
Расходи по 
основу пресуда 
судова 

    0 0 10.000.000   10.000.000 0   10,000,000 0 

562100 1-
1101 

27.
1. 

Камате на 
куповине путем 
лизинга 

30.000   0 30.000 0   0 5.000   5,000 17 

549000 1-
1101 

  

Трошкови 
резервисања за 
судске спорове - 
МРС 37 

  6.513.000 0 6.513.000 0   0     0 0 

570000 1-
1101 

  

Расход и мањак 
опреме по 
ванредном 
попису 

  218.000 0 218.000 0   0     0 0 

540000 1-
1101 

99 Амортизација   2.134.000 0 2.134.000 0   0 2.000.000   2,000,000 94 

   УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 1: 23.201.000 56.629.000 12.000 79.842.000 41.777.000 0 41.777.000 50.762.000 50.000 92.589.000 116 

532102 2-
0601 

3. 
Одржавање 
аутобуских 
стајалишта 

549.000     549.000 3.240.000   3.240.000     3.240.000 590 

532120 2-
0601 

4.1. 

Одржавање 
путних објеката 
за одвођење 
атмосферских 
вода 

9.479.000     9.479.000 10.000.000   10.000.000   4.700.000 14.700.000 155 

532104 2-
0601 

4.2. 

Одржавање 
саобраћајница у 
зимском 
периоду - 
зимска служба 

34.046.000     34.046.000 43.000.000 8.148.000 34.852.000     34.852.000 102 

513001 2-
0601 

4.5. 

Набавка горива 
за приградске 
МЗ - зимска 
служба 

373.000     373.000 2.000.000   2.000.000     2.000.000 536 

532105 2-
0601 

10.
1. 

Одржавање и 
поправка 
комуналне и 
урбане опреме 

2.719.000     2.719.000 4.500.000 17.000 4.483.000     4.483.000 165 
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532106 2-
0601 

10.
3. 

Одржавање 
споменика и 
спомен 
обележја 

414.000     414.000 1.500.000   1.500.000     1.500.000 362 

532107 2-
0601 

10.
4. 

Чишћење јавних 
површина од 
графита и 
других обележја 

779.000     779.000 1.651.000 148.000 1.503.000     1.503.000 193 

532110 2-
0601 

12.
1. 

Одржавање 
јавне расвете 

70.893.000     70.893.000 73.033.000 4.384.000 68.649.000     68.649.000 97 

515000 2-
0601 

12.
5. 

Новогодишње и 
божићно 
украшавање 
града 

1.876.000     1.876.000 3.000.000   3.000.000     3.000.000 160 

532111 2-
0601 

14.
2. 

Одржавање 
саобраћајница у 
зимском 
периоду на 
територији 
Парка природе 
Палић - зимска 
служба 

3.747.000     3.747.000 5.000.000 772.000 4.228.000     4.228.000 113 

   УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 2: 124.875.000 0 0 124.875.000 146.924.000 13.469.000 133.455.000 0 4.700.000 138.155.000 111 

532127 7-
0701 

1.5. 

Одржавање и 
рехабилитација 
тротоара. јавних 
пешачких и 
других 
површина 

9.884.000     9.884.000 13.000.000   13.000.000   2.000.000 15.000.000 152 

532128 7-
0701 

2.5. 
Одржавање и 
рехабилитација 
саобраћајница 

34.924.000     34.924.000 38.000.000   38.000.000     38.000.000 109 

532112 7-
0701 

4.1. 

Планске 
поправке 
саобраћајних 
површина 

36.263.000   2.384.000 38.647.000 38.000.000   38.000.000     38.000.000 98 

532113 7-
0701 

4.2. 

Интервентно 
крпљење у 
зимском 
периоду 

3.168.000     3.168.000 6.027.000 1.963.000 4.064.000   2.000.000 6.064.000 191 
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532114 7-
0701 

4.4. 

Суфинансирање 
одржавања 
опреме за јавну 
безбедност на 
пружним 
прелазима 

7.200.000     7.200.000 8.500.000   8.500.000     8.500.000 118 

532129 7-
0701 

5.2. 

Радови на 
одржавању 
техничких 
средстава за 
успорење 
саобраћаја 

1.415.000     1.415.000 3.013.000 3.000 3.010.000     3.010.000 213 

532115 7-
0701 

6.1 

Набавка и 
постављање 
нове вертикалне 
сигнализације 

1.012.000     1.012.000             0 

532135 7-
0701 

6.2. 

Услуге 
одржавања 
вертикалне 
сигнализације 

9.036.000     9.036.000 12.173.000 1.550.000 10.623.000     10.623.000 118 

532116 7-
0701 

7.1. Хоризонтална 
сигнализација 

11.299.000     11.299.000 17.172.000 29.000 17.143.000     17.143.000 152 

532117 7-
0701 

8. Чишћење 
сливника 

596.000     596.000             0 

532130 7-
0701 

9.1. 
Санација 
земљаних 
путева 

4.124.000   1.799.000 5.923.000 8.000.000   8.000.000   7.000.000 15.000.000 253 

532131 7-
0701 

9.2. 

Одржавање 
санираних 
земљаних 
путева 

1.463.000     1.463.000 2.000.000   2.000.000   2.000.000 4.000.000 273 

532132 7-
0701 

9.3. Санација 
атарских путева 

40.095.000     40.095.000 65.632.000 6.377.000 59.255.000     59.255.000 148 

532133 7-
0701 

10. 
Одржавање 
пружних 
прелаза 

18.919.000     18.919.000 27.367.000 2.298.000 25.069.000     25.069.000 133 

532118 7-
0701 

11.
1. 

Радови на 
обезбеђењу 
сливника 

468.000     468.000             0 
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532136 7-
0701 

11.
2. 

Радови на 
поправци 
сливника 

3.460.000     3.460.000 5.196.000 1.354.000 3.842.000     3.842.000 111 

532119 7-
0701 

14.
1. 

Одржавање  и 
санација путева 
по 
инспекцијским 
налозима 

2.994.000     2.994.000 5.000.000   5.000.000     5.000.000 167 

532137 7-
0701 

14.
2. 

Санација 
путева. тротоара 
и јавних 
површина услед 
инсталацијских 
слегања и сл. 

2.994.000     2.994.000 5.000.000   5.000.000     5.000.000 167 

539120 7-
0701 

15. 
Услуга израде 
анализа 
саобраћајница 

0     0 500.000   500.000     500.000 0 

579900 7-
0701 

17. 
Остали 
непоменути 
трошкови 

281.000     281.000 500.000   500.000     500.000 178 

532121 7-
0701 

18.
1. 

Одржавање и 
поправке 
семафора 

16.522.000     16.522.000 23.789.000 2.068.000 21.721.000     21.721.000 131 

532122 7-
0701 

20.
6. 

Одржавање 
видео надзора 

670.000     670.000 2.180.000 510.000 1.670.000     1.670.000 249 

559102 7-
0701 

21.
1. Судске таксе 0     0 500.000   500.000     500.000 0 

579401 7-
0701 

21.
2. 

Новчане штете 
у саобраћају 

0     0 3.500.000   3.500.000     3.500.000 0 

532138 7-
0701 

22. 

Рехабилитација 
коловоза у 
улицама Босе 
Милићевић и 
Парк Рајхл 
Ференца 

    10.486.000 10.486.000 0   0     0 0 

532138 7-
0701 

22.
1. 

Рехабилитација 
коловоза у 
улицама Браће 
Мајер и 

      0 0   0   8.500.000 8.500.000 0 
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Толстојева 

549000 7-
0701 

  

Трошкови 
резервисања за 
судске спорове - 
МРС 37 

    21.350.000 21.350.000 0   0         

   УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 7: 206.787.000 0 36.019.000 242.806.000 285.049.000 16.152.000 268.897.000 0 21.500.000 290.397.000 120 

532123 14-
1301 

1.1. 

Одржавање и 
поправка 
дечијих 
игралишта и 
реквизита  

2.854.000     2.854.000 5.899.000   5.899.000     5.899.000 207 

532124 14-
1301 

1.5. 
Одржавање 
спортских 
терена 

5.057.000     5.057.000 7.744.000   7.744.000     7.744.000 153 

532125 14-
1301 

1.7. 

Одржавање и 
поправка 
дечијих 
игралишта и 
реквизита - 
Палић 

1.215.000     1.215.000 240.000   240.000     240.000 20 

   УКУПНО ЗА ПРОГРАМ 
14: 

9.126.000 0 0 9.126.000 13.883.000 0 13.883.000 0 0 13.883.000 152 

      УКУПНО: 363.989.000 56.629.000 36.031.000 456.649.000 487.633.000 29.621.000 458.012.000 50.762.000 26.250.000 535.024.000 117 

 
За 2018. годину предузеће планира укупне приходе у износу 535.473 хиљаде динара. Повећање плана прихода за 2018. годину је у односу на 
планиране укупне приходе за 2017. годину (488.830 хиљада динара) првенствено из разлога више опредељених средстава Одлуком о буџету Града 
Суботице за 2018. годину („Сл. лист Града Суботице“ број 37/2017), за послове које као поверене од стране Града Суботица обавља „Јавно 
предузеће за управљање путевима. урбанистичко планирање и становање“ Суботица. 
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За 2018. годину предузеће планира укупне расходе у износу 535.024  хиљада динара. Повећање плана расхода за 2018. годину у удносу на 
планиране укупне расходе за 2017. годину (487.126 хиљада динара)  прати ниво више обезбеђених средстава Одлуком о буџету Града Суботице за 
2018. годину („Сл. лист Града Суботице“ број 37/2017). 

 
За  2018. годину планира се да предузеће оствари добит у износу од 449 хиљада динара. 
 
Подаци о приходима и расходима доступни су на следећем линку: http://www.sudirekcija.rs/plan.php
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14 ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
14.1 АНАЛИЗА СПРОВЕДЕНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2017. ГОДИНИ 

 
Дана 28.02.2017. године Одлуком број II-04-06-4/2017-12 Надзорни одбор „Јавног предузећа 
за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је усвојио План 
јавних набавки за 2017. годину. 
У току 2017. године усвојене су 2 Измене плана јавних набавки. 
Прву измену Плана јавних набавки, Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је усвојио 21.04.2017. године. 
Другу измену Плана јавних набавки Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица је усвојио 13.09.2017. године.  
Планом јавних набавки, планирано је укупно 37 јавних набавки у износу од 263.487.300,00 
динара без ПДВ-а, од тога: 
-5 јавних набавки добара, у укупном износу од 5.333.200,00 динара без ПДВ-а. 
-21 јавна набавка услуга, у укупном износу од 124.562.600,00 динара без ПДВ-а,  
-11 јавних набавки радова, у укупном износу од 133.591.500,00 динара без ПДВ-а. 
У току 2017. године спроведено је 25 јавних набавки кроз отворене поступке, 9 јавних 
набавки мале вредности и 2 преговарачка поступка без објављивања позива за подношење 
понуда. 
Укупно извршење јавних набавки у 2017. години износи 251.652.063,80 што значи да је 
укупан план извршен 95,51%. 
Од укупно планираних јавних набавки није покренута 1 јавна набавка из разлога што је 
током године престала потреба Наручиоца за њом и то: 
„Набавка софтвера за накнаде“ процењене вредности 583.300,00 динара без ПДВ-а. 
 
14.2 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
План јавних набавки за 2018. годину се састоји од 40 јавних набавки у укупном износу од  
309,883,400.00 без ПДВ-а. 
Од тога: 
Јавне набавке ДОБАРА: укупно 6, процењена вредност      8,812,300.00 без ПДВ-а. 
Јавне набавке УСЛУГА: укупно 23 процењена вредност 152,571,500.00 без ПДВ-а. 
Јавне набавке РАДОВА: укупно 11 процењена вредност 148,499,600.00  без ПДВ-а. 
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 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 

      у динарима 

Редни 
број 

ПОЗИЦИЈА 
Реализација 

(процена)                               
у 2017. години * 

План за                   
01.01.-

31.03.2018. 

План за                   
01.01.-

30.06.2018. 

План за                   
01.01.-

30.09.2018. 

План за                   
01.01.-

31.12.2018. 

  Добра 

1. Издаци за гориво 965.386       916.600 

2. Канцеларијски материјал 1.175.000       1.562.500 

3. Рачунарска опрема     1.666.600 1.666.600 1.666.600 

4. Набавка GPS станице     1.333.300 1.333.300 1.333.300 

5. 
Набавка горива за приградске 
МЗ-зимска служба 

645.315     833.300 833.300 

6. 
Новогодишње и Божићно 
украшавање града 

1.563.312     2.500.000 2.500.000 

  Укупно добра: 4.349.013 0 2.999.900 6.333.200 8.812.300 

  Услуге 

1 Услуге мобилне телефоније 1.224.840         

2 
Услуга одржавања софтвера 
Хермес информационог 
система 

390.000 416.600 416.600 416.600 416.600 

3 
Услуга одржавања софтвера за 
обрачун зарада и других 
личних примања 

480.000 560.000 560.000 560.000 560.000 

4 
Услуга одржавања софтвера - 
Унидокс 

325.000 325.000 325.000 325.000 325.000 

5 
Стратешка процена утицаја 
планова на животну средину 

    2.800.000 2.800.000 2.800.000 
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6 
Одржавње аутобуских 
стајалишта 

847.150 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 

7 
Одржавање путних објеката за 
одвођење атмосферских вода 

7.909.980 8.333.300 8.333.300 8.333.300 8.333.300 

8 
Одржавање путних објеката за 
одвођење атмосферских вода-2 
фаза 

      3.916.600 3.916.600 

9 

Одржавање. поправка и 
обнавњаље комуналне и урбане 
опреме на територији града 
Суботице  

2.719.700   3.750.000 3.750.000 3.750.000 

10 
Одржавање споменика и 
спомен обележја 

    1.250.000 1.250.000 1.250.000 

11 
Услуге чишћења јавних 
површина од графита и других 
обележја 

652.000   1.250.000 1.250.000 1.250.000 

12 Одржавање јавне расвете 53.292.758 60.833.000 60.833.000 60.833.000 60.833.000 

13 
Услуга одржавања вертикалне 
сигнализације 

6.383.032 10.144.100 10.144.100 10.144.100 10.144.100 

14 
Одржавање вертикалне 
сигнализације 

1.295.310         

15 
Обележавање класичне 
хоризонталне сигнализације 

9.415.917 14.166.600 14.166.600 14.166.600 14.166.600 

16 
Одржавање санираних 
земљаних путева    

1.232.500   1.600.000 1.600.000 1.600.000 

17 
Одржавање санираних 
земљаних путева - 2 фаза   

      1.600.000 1.600.000 

18  Обезбеђење сливника                     390.000         

19 
Одржавање и поправке 
сливника 

2.822.300 4.250.000 4.250.000 4.250.000 4.250.000 



Информатор о раду „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
фебруар 2018. године 

 
 

    85

20 
Одржавање и санација путева 
по инспекцијским налозима 

2.495.400 4.166.600 4.166.600 4.166.600 4.166.600 

21 
Санација путева. тротоара и 
јавних површина услед 
инсталацијских слегања 

2.495.400   4.166.600 4.166.600 4.166.600 

22 
Услуга одржавања и поправке 
семафора на територији Града 
Суботице 

15.432.130 19.824.000 19.824.000 19.824.000 19.824.000 

23 Одржавање видео надзора 1.231.820   666.600 666.600 666.600 

24 
Одржавање и поправка дечијих 
игралишта и реквизита у 
Суботици и Палићу 

3.085.250 4.915.800 4.915.800 4.915.800 4.915.800 

25 Одржавање спортских терена 4.703.000   6.453.300 6.453.300 6.453.300 

  Укупно услуге: 118.823.487 130.635.000 152.571.500 158.088.100 158.088.100 

  Радови           

1 

Радови на одржавању и 
рехабилитацији тротоара. 
јавних пешачких  и других  
површина 

8.250.300 10.833.300 10.833.300 10.833.300 10.833.300 

2 

Радови на одржавању и 
рехабилитацији тротоара. 
јавних пешачких  и других  
површина 2 фаза 

      1.666.600 1.666.600 

3 
Радови на одржавању и 
рехабилитацији саобраћајница  

29.144.150   31.666.600 31.666.600 31.666.600 

4 
Планске поправке саобраћајних 
површина 

29.720.305 31.666.600 31.666.600 31.666.600 31.666.600 



Информатор о раду „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица 
фебруар 2018. године 

 
 

    86

5 
Планске поправке коловоза и 
бициклистичких стаза-2 фаза 

1.992.800         

6 
Интервентно крпљење у 
зимском периоду 

3.355.800     1.666.600 1.666.600 

7 
Интервентно крпљење у 
зимском периоду- 2 фаза 

      1.666.600 1.666.600 

8 
Радови на одржавању лежећих 
полицајаца 

1.179.140 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

9 Санација земљаних путева 3.445.000 6.666.600 6.666.600 6.666.600 6.666.600 

10 
Санација земљаних путева-2 
фаза 

1.499.150     5.833.300 5.833.300 

11 Санација атарских путева 28.558.328 41.666.600 41.666.600 41.666.600 41.666.600 

12 Санација атарских путева-2 део 12.596.400         

13 
Рехабилитација коловоза у 
улицама Боса Милићевић и 
Парк Рајхл Ференца 

8.738.190         

14 
Рехабилитација коловоза у 
улицама Браће Мајер и 
Толстојева 

      7.083.300 7.083.300 

 Укупно радови: 128.479.563 93.333.100 124.999.700 142.916.100 142.916.100 

УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ 251.652.063 223.968.100 280.571.100 307.337.400 309.816.500 
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14.3 КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈИ 
 
http://www.sudirekcija.rs/nabavke.php 
 
http://www.sudirekcija.rs/plan.php 
 
http://portal.ujn.gov.rs/Izvestaji/IzvestajiGlavna.aspx 
 
 
15 ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 
Јавно предузеће не додељује државну помоћ. 
 
 
16 ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 

ПРИМАЊИМА 
 
Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у 
јавном сектору („Службени гласник РС, број 93/12) и Законом о привременом уређивању 
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 
корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14). Планирана је маса 
средстава за зараде запослених за 2018. годину у износу од 35.880.000 динара (Бруто I). Маса 
средстава за зараде у предузећу за 2018. годину формирана је на основу планиране масе 
средстава за зараде у предузећу за месец децембар 2017. године за 31 запослених.  
 Планирана маса средстава за зараде базира се на пуном фонду радних часова, а реализација 
зависи од остварених радних часова. 
 
У складу са Статутом Предузећа орган пословодства је директор. Зарада директора утврђена 
је Уговором о раду са Надзорним одбором.   
 
Исплаћена накнада за чланове Надзорног одбора Јавног предузећа:  
- Председнику Надзорног одбора        31.500,00 (нето износ)  
- Члановима Надзорног одбора   по 27.000,00 (нето износ). 
 
Укупна бруто зарада исплаћена у фебруару 2018. године износи 2.893.617,03 динара. 
 
Укупна нето зарада исплаћена у фебруару 2018. године износи 2.074.925,53 динара. 
 
Исплата је извршена за 31 запослено лице. 
 
Просечна нето зарада износи 66.933,08 динара. 
 
Исплаћен путни трошак за фебруар износи 87.214,68 динара. 
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17 ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 
 
http://www.sudirekcija.rs/pdf/stanje-OS-na-dan-31-12-2017.pdf 
 
18 ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 
Документација Јавног предузећа се заводи у Писарници Јавног предузећа, Трг Републике 16, 
Суботица. 
 
Носачи информација којима располаже Јавно предузеће, настали у раду и у вези са радом 
чувају се уз примену одговарајућих мера заштите и то у: 
 

 Архиви Јавног предузећа на адреси Трг Републике 16, Суботица. 
 
 Организационим јединицама у чијем је раду предмет настао, за предмете који нису 

решени, односно у вези са којима је рад у току, и то код службених лица која раде на 
предметима. Након обраде предмети се одлажу у архиву Јавног предузећа. 

 
 Електронска база података: у рачунарима службених лица, у просторијама Јавног 

предузећа, Трг Републике 16, Суботица. 
 

 Остала папирна документација: досијеи запослених, документација о регистрацији 
органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад 
Јавног предузећа, чува се у архивама организационих јединица за наведена питања. 

 
 На интернет презентацији министарства (www.urbanizamsu.rs) објављују се 

информације које су настале у раду или у вези са радом Јавног предузећа, а чија 
садржина има или би могла имати значај за јавни интерес. Информације на сајту 
остају док траје њихова примена (или актуелност по другом основу), а по потреби се 
ажурирају. Сајт садржи и одредницу „Архива“ преко које је омогућен приступ и оним 
информацијама/вестима које се не односе на актуелне активности Јавног предузећа. 

 
Носачи информација, односно предмети којима располаже предузеће чувају се уз примену 
одговарајућих мера заштите, односно не остављају се без надзора током радног времена, 
држе се у закључаним столовима, орманима или закључаним радним просторијама, а у 
складу са прописима. 
Рачунари у којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену 
одговарајућих мера заштите, и то од вируса уз помоћ антивирус програма, као и лозинкам, 
које осигуравају да приступ носачу информације нема нико осимслужбених лица која раде 
на предметима. Рачунари се не остављају без надзора током радног времена, а налазе се у 
радним просторијама које се по завршетку радног времена закључавају. 
Носачи информација се до решења предмета чувају код службених лица, у организационим 
јединицама у чијем раду су  настали, после чега се одлажу у архиву Јавног предузећа. Рокови 
чувања носача информација у архиви Јавног предузећа, према категорији материјала, 
утврђује се Уредбом о категоријама регистратурског материјала са роковима чувања („Сл. 
гласник РС“ број 44/93). 
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19 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 
Јавно предузеће поседује информације до којих долази применом закона, правилника и 
других правних аката наведених у тачки 9. овог Информатора о раду. 
 
20 ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП 
 
Све информације којима Јавно предузеће располаже, а које су настале у раду или у вези са 
радом, Јавно предузеће ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који 
садржи тражену информацију или му издати копију документа, а у складу са Законом о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ број 120/04, 54/07, 
104/09 и 36/10), осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или 
ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја. 
 
Искључење и ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја Према члану 
9. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја Јавно предузеће неће 
омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме: 

 угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица, 
 угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела. Оптужење за 

кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење 
пресуде или спровођење казне, или који други правно уређен поступак, или фер 
поступање и правично суђење, 

 озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност или међународне 
односе, 

 битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или 
битно отежа остварење оправданих економских интереса, 

 учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним 
актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или 
друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би 
одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене 
законом који претежу над интерeсом за приступ информацији. 

 
Злоупотреба слободног приступа информацијама од јавног значаја Према члану 13. Закона о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја Јавно предузеће није у обавези да 
тражиоцу омогући остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако исти 
то право злоупотребљава, нарочито ако је тражење неразумно, често, ако се понавља захтев 
за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација. 
Према члану 6. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Јавно 
предузеће не сме бити рестриктивно у примени Закона, и мора поштовати начело једнакости 
према коме ''права из овог закона припадају свима под једнаким условима, без обзира на 
држављанство, пребивалиште, боравиште, односно седиште или лично својство као што је 
раса, вероисповест, национална и етничка припадност и слично''. 
 
Према члану 7. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Јавно 
предузеће је дужно да обезбеди приступ информацијама без икакве дискриминације у односу 
на новинаре и јавна гласила, односно не сме стављати неког новинара или јавно гласило у 
бољи положај у односу на остале подносиоце захтева, омогућавањем искључивог или ранијег 
приступа информацијама од јавног значаја. 
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21 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА 

 
Према члану 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „свако има право 
да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, 
односно да ли му је она иначе доступна.  
Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се 
омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог 
документа као и право да му се на захтев копија упути поштом, факсом електронском поштом 
или на други начин“.  
Према члану 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја односилац 
захтева свој захтев може да достави:  
- у писаном облику, и то:  
1) на писарницу „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица, Трг Републике 16, 24000 Суботица са назнаком „за лице овлашћено за 
поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја“ (поштом или лично), и  
2) електронским путем, на електронску адресу office@urbanizamsu.rs  
 
Тражилац не мора навести разлоге за захтев.  
 
Захтев мора да садржи:  
- назив органа власти,  
- име, презиме и адресу тражиоца  
- што прецизнији опис информације која се тражи.  
 
Уколико захтев не садржи наведене елементе тј. уколико је захтев неуредан, овлашћено лице је 
дужно да позове подносиоца захтева да исти уреди у року од 15 дана. Уколико су и након истека 
овог рока недостаци захтева такви да се по захтеву не може поступити, доноси се решење о 
одбацивању захтева као неуредног.  
 
Према члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја “Орган власти је 
дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца 
обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену 
информацију односно изда му или упути копију.  
 
Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту 
живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и 
зивотне средине , орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му 
стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог 
документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.  
 
Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1. члана 16. 
Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја обавести тражиоца дужан је да о 
томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од 
дана пријема захтева. 
 
Увид у документ, као и копија документа који садржи тражену информацију, бесплатан је.  
 
Према члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја „ако орган 
власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му 
стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда односно упути копију тог 
документа, дужан је да донесе решење о одбијању захтева и то да решење писмено образложи, 
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као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог 
решења.“ 
 
Према члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја тражилац може 
изјавити жалбу Поверенику у року од 15 дана од достављања решења органа власти, ако:  
1) орган власти одбије да обавести тражиоца о томе да ли поседује одређену информацију од 
јавног значаја или му је она иначе доступна, да му стави на увид документ, да му изда тј. упути 
копију документа, или ако то не учини у прописаном року.  
2) орган власти не одговори у прописаном року на захтев тражиоца.  
3) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију односно не изда 
копију тог документа на начин који је Законом предвиђен.  
4) поднослица захтева има право жалбе на закључак којим се захтев одбацује као неуредан.  
 
Државни орган може да наплати само трошкове умножавања и упућивања копије документа који 
садржи тражену информацију. 
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„Јавно предузеће за управљање путевима,  
урбанистичко планирање и становање“   
Суботица 
Трг Републике 16 
24000 Суботица 

 
 

З А Х Т Е В 
за приступ информацији од јавног значаја 

 
 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам:* 
 

  обавештење да ли поседује тражену информацију; 
  увид у документ који садржи тражену информацију; 
  копију документа који садржи тражену информацију; 
  достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 
   поштом 
   електронском поштом 
   факсом 
   на други начин:***_________________________________________ 
 
Овај захтев се односи на следеће информације: 

 _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 
проналажење тражене информације) 

 
 
 

____________________________________ 
Тражилац информације/Име и презиме 

 
У ________________,             ____________________________________ 
               адреса 
 
дана______201__ године      ____________________________________ 
               други подаци за контакт 

 
___________________________________ 

Потпис 
 
 
__________________________________________ 
* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 
** У кућици означити начин достављања копије докумената. 
*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате. 
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ЖАЛБА ПРОТИВ ОДЛУКЕ ОРГАНА ВЛАСТИ КОЈОМ ЈЕ 
ОДБИЈЕН ИЛИ ОДБАЧЕН ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП 

ИНФОРМАЦИЈИ 
Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 
 

Ж А Л Б А 
(............................................................................................................................ 

....................................................................................................................) 
Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

против решења-закључка 
(.............................................................................................................................................) 

(назив органа који је донео одлуку) 
 

Број.................................... од ............................... године. 
 
Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној форми са 
елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам поднео/ла-упутио/ла 
дана ............... године и тако ми ускраћено-онемогућено остваривање уставног и законског права на 
слободан приступ информацијама од јавног значаја.  
Одлуку побијам у целости, односно у делу 
којим.....................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
......................................................................................................... јер није заснована на Закону о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 
На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу, поништи одлуку 
првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им информацији/ма. 
 
Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја. 
 
       ..................................................................... 
       Подносилац жалбе / Име и презиме 
У ............................................, 
       ..................................................................... 
      адреса 
дана ............20... године    .................................................................... 
       други подаци за контакт 
 
      ................................................................. 
      потпис 
 Напомена: 
- У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који 
је одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је 
незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом 
обрасцу, додатно образложење може посебно приложити. 
- Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивањуоргану 
као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
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ЖАЛБА КАДА ОРГАН ВЛАСТИ НИЈЕ ПОСТУПИО/ није 
поступио у целости/ ПО ЗАХТЕВУ ТРАЖИОЦА У ЗАКОНСКОМ 

РОКУ (ЋУТАЊЕ УПРАВЕ) 
Повереникy за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 
 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносим: 
Ж А Л Б У 

против 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

( навести назив органа) 
 

због тога што орган власти: 
није поступио / није поступио у целости / у законском року 

(подвући због чега се изјављује жалба) 
 

по мом захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео том органу 
дана ….................... године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који садржи информације 
о /у вези са : 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
(навести податке о захтеву и информацији/ама) 
 
На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ траженој/им 
информацији/ма. 
Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 
Напомена: Код жалбе због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и добијени одговор 
органа власти. 
 
       ............................................................. 
       Подносилац жалбе / Име и презиме 
     
       ................................................................. 
       потпис 
 
       .............................................................. 
       адреса 
        
       .............................................................. 
       други подаци за контакт 
 
       ............................................................ 
       Потпис 
У................................., дана ............ 20....године 
 


