


 

1 

 

 
 

  

 

 

 

ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 
ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, 

УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ:   „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА,  
    УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ 
 

СЕДИШТЕ:     СУБОТИЦА, Трг Републике  бр. 16 
 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:  71.11 АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ 
 

МАТИЧНИ БРОЈ:    20064030 
 

ПИБ:      103967584 
 

ЈББК:      61510 
 

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ  
 
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ  
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:  СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦE 

 
 
 
 
 
 

Суботица, јануар 2019. године 

 



 

2 

 

 

С   А   Д   Р   Ж   А   J 

 
1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА ........................................................................................................ 3 

1.1. Оснивање предузећа, статус, правна форма и власничка структура ............................ 3 

1.2. Делатности од општег интереса поверене Предузећу .................................................... 4 

2. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА  ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, 
УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА ....................................... 5 

2.1. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ ............................................... 6 

2.2. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ ..................................................................................................... 8 

3. НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ „ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ 
СУБОТИЦА ................................................................................................................................. 13 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

 

 

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА 

 
1.1. Оснивање предузећа, статус, правна форма и власничка структура 

 
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 („Сл. гласник РС“ бр. 15/16). 
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Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању „Јавног предузећа за управљање 
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“ 
број 47/16) и Статутом  „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање“ Суботица број 193-19/16 од 15.11.2016. године. 
Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Суботица је једини власник 
предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.  
У складу са Одлуком о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко 
планирање и становање“ Суботица, предузеће се од 01.12.2016. године финансира путем 
субвенција из буџета Града и из сопствених прихода. 
 

1.2. Делатности од општег интереса поверене Предузећу 
 
Послови и задаци од општег интереса и од посебног значаја за Град Суботицу који су 
поверени Јавном предузећу су:  

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

 обезбеђивање јавног осветљења, 
 управљање локалним путевима на територији Града Суботице, према Закону о 

јавним путевима, 
 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, 
 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. 
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2. НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА  ИЗ 
БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА „ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА 

 

Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину („Службени лист Града Суботице“, 
број 29/18) планирана су средства у виду субвенција  у укупном износу од 576.217.000,00 
динара за „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање“ Суботица, у оквиру одобрених апропријација за: 

- раздео IV, глава 07, Програм 2 – Комуналне делатности, функција 470 – остале 
делатности  у износу од 65.530.000,00 динара за чишћење и уклањање снега и леда 
на територији Града, 4.800.000,00 динара за чишћење сливника и у износу од 
19.500.000,00 динара ради чишћења и одржавања отворених канала поред путева, 
односно у укупном износу од 89.830.000,00 динара; 

- раздео IV-глава 08, Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање, 
функција 620 – Развој заједнице, Програм 2 - Комуналне делатности, функција 640 
– Улична расвета, Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна 
инфраструктура, функција 451 – Друмски саобраћај, Програм 14 – Развој спорта и 
омладине, функција 860 – Рекреација, спорт, култура и вера,  у укупном износу 
486.387.000,00 динара. 

 
 
Опредељена средства користиће се у складу са овим Програмом и у складу са Програмом 
пословања "Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и 
становање" Суботица за 2019. годину. 
Распоред и намена коришћења опредељених средстава приказани су у табеларним 
прегледима који следе: 
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2.1. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 
 

Глава 07 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
Функција 470 - Остале делатности 
Програм 2 - Комунална делатност 
Програмска класификација 1102-0003  
Програмска активност 0003 
Економска класификација 451- Текуће субвенције – 451191 
 
Интерна 
ознака у 

предузећу 
Врста текућих субвенција Намена Износ 

Позиција Програм 2 

4. 
 

Текуће поправке и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 

 19.500.000,00 

 
4.1. 

Одржавање путних објеката за 
одвођење атмосферских вода 

Ископ канала и скидање надвишења 
банкина у циљу спречавања утицаја 
атмосферскихвода на коловозну 
конструкцију 

19.500.000,00 

8. 
 

Текуће одржавање сливника  4.800.000,00 

 
8. Чишћење сливника 

Чишћење сливника за одвођење 
атмосферских вода  

4.800.000,00 

УКУПНО: 24.300.000,00 
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Глава 07 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
Функција 450 - Саобраћај 
Програм 7 – Организација саобраћаја и путна инфраструктура 
Програмска класификација 0701-0002  
Програмска активност 0002 
Економска класификација 451- Текуће субвенције – 451191 
 
Интерна 
ознака у 

предузећу 
Врста текућих субвенција Намена Износ 

Позиција Програм 2 

4. 
 

Текуће поправке и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 

 59.830.000,00 

 
4.2. 

Одржавање саобраћајница у 
зимском периоду - зимска служба 

Уклањање снега и леда са коловоза у 
складу са Планом зимског 
одржавања саобраћајница 

58.180.000,00 

 
4.5. 

Набавка горива за приградске МЗ 
- зимска служба 

Гориво за организовање зимске 
службе у приградским месним 
заједницама 

1.650.000,00 

14. 
 

Хигијена на Палићу  5.700.000,00 

 
14.2. 

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

Уклањање снега и леда са коловоза у 
складу са Планом зимског 
одржавања саобраћајница 

5.700.000,00 

УКУПНО: 65.530.000,00 

 
Обавезе преузете из 2018. године и које се извршавају у првом тромесечју 2019. године износе 
12.904.000,00 динара. 
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2.2. НАМЕНА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ - СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 
ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ 

 
Глава 08 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ 
Функција 620 - Развој заједнице 
Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање 
Програмска класификација 1101-0002 
Програмска активност 0002 
Економска класификација 451 - Текуће субвенције –451191 

 
Интерна 
ознака у 

предузећу 
Врста текућих субвенција Износ 

Позиција Програм 1 

7. 
 

Стални трошкови 100.000,00 

 
7.1. Трошкови платног промета 100.000,00 

12. 
 

Остале дотације и трансфери 2.450.000,00 

 
12.2. Остале текуће дотације и трансфери 2.450.000,00 

13. 
 

Порези, обавезне таксе, казне и пенали  850.000,00 

 
13.2. Трошкови чланарине 50.000,00 

 
13.5. Судске таксе 300.000,00 

 
13.6. Накнада штете трећим лицима 500.000,00 

16. 
 

Геодетске услуге  2.290.000,00 

 
16.1. Геодетске услуге катастра 595.000,00 

 
16.2. Остале стручне геодетске услуге 595.000,00 

 
16.3. Трошкови за израду планова 1.100.000,00 

17. 
 

Трошкови по основу пресуда судова 10.000.000,00 

 
17. Расходи по основу пресуда судова 10.000.000,00 

УКУПНО: 15.690.000.00 
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Глава 08 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ 
Функција 640 - Улична расвета 
Програм 2-Комунална делатност 
Програмска класификација 1102-0001  
Програмска активност 0001 
Економска класификација 451- Текуће субвенције – 451191 
 

 
Интерна 
ознака у 

предузећу 
Врста текућих субвенција Намена Износ 

Позиција Програм 2 

12. 
 

Одржавање и реконструкција 
јавне расвете 

 92.500.000,00 

 
12.1. Одржавање јавне расвете 

Одржавање  светиљки, носећих 
елемената, проводника,  заштитно-
управљачих елемената и радови на 
повећању енергетске ефикасности и 
равномерности  просторне  
конфигурације 

86.000.000,00 

 
12.5. 

Новогодишње и божићно 
украшавање града 

Поправка  божићно новогодишњих 
украса набављених претходних 
година. Од преосталог новца 
набавиће се нови украси 

6.500.000,00 

УКУПНО: 92.500.000,00 

 
Обавезе преузете из 2018. године и које се извршавају у првом тромесечју 2019. године износе 
4.574.000,00 динара. 
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Глава 08 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ 
Функција 451 - Друмски саобраћај 
Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 
Програмска класификација 0701-0002 
Програмска активност 0002 
Економска класификација 451 - Текуће субвенције –451191 

 
Интерна 
ознака у 

предузећу 
Врста текућих субвенција Износ 

Позиција Програм 1 

1. 
 

Плате и додаци запослених 22.050.000,00 

 
1.1. Плате по основу цене рада 22.050.000,00 

2. 
 

Социјални доприноси на терет послодавца 3.947.000,00 

 
2.1. Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 3.947.000,00 

СВЕГА: 25.997.000,00 

Позиција Програм 2 

3. 
 

Одржавање аутобуских стајалишта 
 

3.700.000,00 

 
3. Одржавање аутобуских стајалишта 

Одржавање аутобуских 
стајалишта у хигијенски и 
функционално исправном стању 

3.700.000,00 

10. 
 

Одржавање и обнављање комуналне 
и урбане опреме  

 8.800.000,00 

 
10.1. 

Одржавање и поправка комуналне и 
урбане опреме 

Одржавање клупа, баријера и 
канти за отпатке у 
функционалном стању 

5.300.000,00 

 
10.3. 

Одржавање споменика и спомен 
обележја 

Уклањање маховина и нечистоћа 
са споменика 

2.000.000,00 

 
10.4. 

Чишћење јавних површина од 
графита и других обележја 

Уклањање графита са јавних 
објеката 

1.500.000,00 

СВЕГА: 12.500.000,00 

Позиција Програм 7 

1. 
 

Одржавање и рехабилитација 
тротоара, јавних пешачких и др. 
површина  

 15.000.000,00 

 
1.5. 

Одржавање и рехабилитација 
тротоара, јавних пешачких и других 
површина 

Обезбеђивање безбедне пешачке 
комуникације 

15.000.000,00 
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2. 
 

Одржавање, рехабилитација и 
ревитализација саобраћајница 

 40.000.000,00 

 
2.5. 

Одржавање и рехабилитација 
саобраћајница 

Поправка улица које су у 
девастираном стању у циљу 
очувања од даљег пропадања 
конструкције 

40.000.000,00 

4. 
 

Текуће поправке и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре 

 57.000.000,00 

 
4.1. 

Планске поправке саобраћајних 
површина 

Обезбеђивање безбедног 
одвијања колског и 
бициклистичког саобраћаја 

40.000.000,00 

 
4.2. 

Интервентно крпљење у зимском 
периоду 

Крпљење ударних рупа на 
коловозима у зимском периоду у 
циљу повећања безбедности 
саобраћаја 

8.500.000,00 

 
4.4. 

Суфинансирање одржавања опреме за 
јавну безбедност на пружним 
прелазима 

Поправке на пружним прелазима 
у циљу повећања безбедности 
одвијања саобраћаја 

8.500.000,00 

5. 
 

Одржавање техничких средстава за 
успорење саобраћаја 

 3.200.000,00 

 
5.2. 

Радови на одржавању техничких 
средстава за успорење саобраћаја 

Поправке успоривача саобраћаја 
који се оштете у току трајања 
зимске службе 

3.200.000,00 

6. 
 

Одржавање вертикалне сигнализације  17.000.000,00 

 
6.2. 

Услуге одржавања вертикалне 
сигнализације 

Замена и поправка саобраћајних 
знакова и саобраћајне опреме у 
циљу безбедног одвијања 
саобраћаја 

17.000.000,00 

7. 
 

Одржавање хоризонталне 
сигнализације 

 18.000.000,00 

 
7.1. Хоризонтална сигнализација 

Обнова хоризонталне 
сигнализације 

18.000.000,00 

9. 
 

Санација земљаних путева  99.000.000,00 

 
9.1. Санација земљаних путева 

Санација земљаних путева 
подразумева насипање туцаником 
улица које нису асфалтиране и 
равнање земљаних путева 

12.000.000,00 

 
9.2. 

Одржавање санираних земљаних 
путева 

Санација путева се врши 
туцаником који су претходних 
година насипани туцаником, а у 
међувремену је дошло до 
оштећења 

2.000.000,00 
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9.3. Санација атарских путева 

Написање атарских путева 
туцаником 

85.000.000,00 

10. 
 

Одржавање пружних прелаза 
 

28.400.000,00 

 
10. Одржавање пружних прелаза 

Одржавање путних прелаза у 
циљу повећања безбедности 
одвијања саобраћаја, 

28.400.000,00 

11. 
 

Обезбеђење и текуће поправке 
сливника 

 5.500.000,00 

 
11.2. Радови на поправци сливника 

Поправке сливника који су 
оштећени.а налазе се у коловозу у 
циљу повећања безбедности 
саобраћаја. Стање на постојећим 
сливницима зависи од 
оптерећења које трпе услед 
експлоатације пута. 

5.500.000,00 

14. 
 

Одржавање и санација путева по 
инспекцијским налозима 

 11.800.000,00 

 
14.1. 

Одржавање и санација путева по 
инспекцијским налозима 

Крпљење ударних рупа на разним 
локацијама по налозима 
инспекције 

5.500.000,00 

 
14.2. 

Санација путева, тротоара и јавних 
површина услед инсталацијских 
слегања и слично 

Отклањање слегања на коловозу 
насталих услед хаварије на 
инсталацијама чији су власници 
непознати 

6.300.000,00 

15. 
 

Услуга израде анализа саобраћајница  500.000,00 

 
15. Услуга израде анализа саобраћајница Анализа саобраћајница 500.000,00 

17. 
 

Остали непоменути трошкови  500.000,00 

 
17. Остали непоменути трошкови Накнаде, таксе 500.000,00 

18. 
 

Одржавање семафора   30.000.000,00 

 
18.1. Одржавање и поправке семафора  

Одржавање семафора у 
функционалном и исправном 
стању са модернизацијом 
постојећих семафора 

30.000.000,00 

20. 
  

Одржавање видео надзора на 
територији града 

 
2.500.000,00 

  

20.6. Одржавање видео надзора 

Одржавање система  видео 
надзора на територији Града 
Суботице према пројектној 
документацији 

2.500.000,00 
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21. 
 

Новчане штете у саобраћају 
 

5.000.000,00 

 
21.1. Судске таксе Судске таксе у поступцима 500.000,00 

 
21.2. Новчане штете у саобраћају Новчане штете трећим лицима 4.500.000,00 

СВЕГА: 332.400.000,00 

УКУПНО: 370.897.000,00 

 
Обавезе преузете из 2018. године и које се извршавају у првом тромесечју 2019. године износе 
5.148.000,00 динара. 

 
 

 

Глава 08 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ 
Функција 860 - Рекреација, спорт, култура и вера 
Програм 14 - Развој спорта и омладине 
Програмска класификација 1301-0003  
Програмска активност 0003 
Економска класификација 451- Текуће субвенције - 451191 

 
Интерна 
ознака у 

предузећу 
Врста текућих субвенција Намена Износ 

Позиција Програм 14 

1.   

Одржавање и обнављање дечијих 
игралишта и спортских терена 

 
7.300.000,00 

  
1.5. Одржавање спортских терена 

Поправке опреме на теренима за 
спорт 7.300.000,00 

УКУПНО: 7.300.000,00 

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА: 
 

Износ укупних субвенција – Секретаријат за комуналне послове, енергетику и 
саобраћај 

89.830.000,00  

Износ укупних субвенција – Секретаријат за инвестиције и развој 486.387.000,00  

УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ: 576.217.000,00  




	1.Resenje o davanju saglasnosti na Program subvencija 2019
	2.Poseban program o koriscenju sredstava iz budzeta grada za 2019
	Program sub
	Potpis


