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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
1.1. 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
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Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Града Суботице" са Законом о јавним
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16).
Предузеће послује у складу са Одлуком о оснивању „Јавног предузећа за управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица („Сл. лист Града
Суботице“ број 29/21 - пречишћен текст) и Статутом „Јавног предузећа за управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање“ Суботица број 193-19/16, 32-38/17 и
32-59/21.
Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Суботица је једини
власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.
1.2.

Делатност од општег интереса

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 потребе Града.
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Јавно предузеће обавља и следеће послове на слободном тржишту:
 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;
 организовање инвестиционог и текућег одржавања заједничких делова зграда и
уређаја и пружање услуга стамбеним заједницама
 друге послове који произилазе из регистроване делатности Јавног предузећа за
остале наручиоце.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима („Сл. лист Града Суботице“ бр. 35/21) Јавном предузећу је
поверено, поред постојећих послова на одржавању општинских путева и улица и
пројектовање и изградња истих, почев од 1. јануара 2022. године. Даље, Одлуком о
изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења („Сл. лист Града
Суботице“ бр. 37/21) Јавном предузећу су, поред послова одржавања објеката и
инсталација јавног осветљења на територији Града, поверени и послови изградње
објеката и инсталација јавног осветљења на територији Града, почев од 1. јануара 2022.
године.
Почевши од 2022. године Јавно предузеће је променило начин функционисања и
организацију пословања. Наиме, до краја 2021. године преко 80% пословних прихода
се односило на приходе од субвенција. Усаглашавањем пословања са законским
оквирима и захтевом ревизије, Јавно предузеће је поверене послове од стране Оснивача
регулисало уговором и формирало ценовник за вршење услуга. Закључени уговори се
примењују од 01.01.2022. године и регулишу следеће:
1. Предмет првог уговора је регулисање међусобних односа уговорних страна у
вези са вршењем услуга организовања одржавања комуналних добара у општој
употреби, комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивања јавног осветљења и
управљања јавним путевима на територији града Суботице, као делатностима од
општег интереса за град Суботицу,
2. Предмет другог уговора је услуга обављања делатности од општег интереса
управљача општинских путева и улица на територији града Суботице у 2022. години, а
у циљу реализације програма радова Јавног предузећа за 2022. годину.
Овим Уговором регулишу се међусобни односи уговорних страна у вези са
поверавањем услуге обављања делатности од општег интереса и то: организовања
одржавања комуналних добара у општој употреби, комуналних објеката и урбане
опреме, обезбеђивања јавног осветљења и управљања јавним путевима на територији
града Суботице у 2022. години.
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Оваквим начином функционисања Јавног предузећа целокупни пословни приходи биће
евидентирани као сопствени приходи, док се износ субвенција дефинисан Одлуком о
буџету Града Суботице за 2022. годину односи на обавезе које се преносе у 2022.
годину, за пружене услуге и изведене радове закључно са 31.12.2021. године, а које
нису плаћене до 31.12.2021. године.

1.3. Право коришћења средстава у јавној својини, вредност укупног капитала,
вредност основног капитала
Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање
Суботица у оквиру обављања делатности управља локалним путевима на територији
Града Суботице у складу са Законом о јавним путевима. Одлуком о изменама и
допунама Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл.
лист Града Суботице“ бр. 35/21). Јавном предузећу је поверено, поред постојећих
послова на одржавању општинских путева и улица и пројектовање и изградња истих,
почев од 1. јануара 2022. године.
Сходно Закључку Градског већа Града Суботице од 09.08.2019. године, донетог у циљу
усаглашавања вредности основног капитала исказаног у пословним књигама код свих
јавних предузећа којима је Град Суботица оснивач и уписаног капитала код Агенције
за привредне регистре, предузеће је ангажовало проценитеља за израду Извештаја о
процени вредности имовине, обавеза и капитала са стањем на дан 31.12.2019. године.
Ефекат процене је усвојен од стране Надзорног одбора Одлуком број 185-86/20 од
24.02.2020. године на коју је Скупштина Града Суботице дала сагласност Решењем
број I-00-022-124/2020 од 28.05.2020. године. На основу поменутих одлука и Одлуке о
измени Одлуке о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко
планирање и пословање“ Суботица изршена је регистрација основног капитала у
Агенцији за привредне регистре у износу од 11.837 (000) динара.

1.4. Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“
Суботица у свом пословању примењује следећа законска, подзаконска и интерна акта:










Закон о јавним предузећима
Закон о комуналним делатностима
Закон о путевима
Закон о планирању и изградњи
Закон о становању и одржавању зграда
Закон о јавним набавкама
Закон о рачуноводству
Закон о ревизији
Закон о накнадама за коришћење јавних добара
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Закон о порезу на додату вредност
Закон о заштити животне средине
Закон о безбедности и здрављу на раду
Закон о раду
Закон о буџетском систему
Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно
радно ангажовање код корисника јавних средстава
Правилник о начину и поступку регистровања за приступ систему електронски
фактура, начину приступања и коришћења система електронских фактура и начину
коришћења података који су доступни у систему електронских фактура
Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно
трогодишњег програма пословања јавних предузећа
Генерални план Суботица – Палић до 2030. године
Просторни план Града Суботице
Просторни план подручја посебене намене „Суботичке пустаре и језера“
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке
пруге Београд – Нови Сад – Суботица – Келебија (државна граница)
Одлука о комуналном реду
Oдлука о општинским путевима и улицама
Одлукa о накнадама за коришћење општинских путева и улица
Одлука о оснивању „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко
планирање и становање“ Суботица
Статут „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и
становање“ Суботица бр. 193-19/16, 32-38/17 и 32-59/21
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у „Јавном
предузећу за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“
Суботица
Правилник о набавкама у „Јавном предузећу за управљање путевима,
урбанистичко планирање и становање“ Суботица.
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2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА
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.
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 финансирало из сопствених прихода и путем субвенција из
буџета Града Суботице, а почев од 01.01.2022. године променом начина пословања
искључиво сви приходи се евидентирају као сопствени који се остварују на тржишту и
од Града на основу уговора закључених за обављање услуга из делатности од општег
интереса.
Планира се да ће и у наредном периоду предузеће остваривати сопствене приходе
путем тржишта пружањем услуга израде просторних и урбанистичких планова и
пројеката за правна и физичка лица, као и за потребе Града. Поред ових, предузеће ће
остваривати и приходе од вршења услуга организовања послова на одржавању
стамбених и пословних зграда, као и инвестиционих радова, а на основу уговора
закључених са скупштинама стамбених заједница (етажна надокнада). Предузеће
планира остваривање прихода и од накнада за коришћење локалних путева на
територији Града Суботице, у складу са позитивним прописима који дефинишу ову
област.
Визија „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и
становање“ Суботица је да буде успешно и угледно предузеће, у делу:









обезбеђивања безбедних услова коришћења општинских путева и улица;
ефикасности пружања услуга из области управљања путева које испуњавају
захтеве и очекивања корисника;
постављања виших стандарда у области пословања и планирања;
урбанистичког и просторног планирања и уређења простора и насеља и то како
на нама приоритетном подручју Града Суботице, тако и ближем и ширем
окружењу, а све у циљу стварања бољих услова живљења становника и
задовољења њихових основних и посебних потреба водећи рачуна о
рационалном и одрживом коришћењу простора, односно грађевинског
земљишта;
унапређења и развоја урбанистичке струке, јер предузеће преузима обавезу да
настави континуитет и традицију признате и респектабилне установе и у
области урбанизма, на нивоу државе Србије која је стварана и развијана у
периоду од преко 50 година;
oдрживог развоја становања као јавног интереса, којим ће се у крајњој инстанци
омогућити и осигурати како садашњим генерацијама, с једне стране, тако и
будућим генерацијама, с друге стране, задовољавање њихових потреба односно
побољшање квалитета живота становништва на територији Града Суботице;
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побољшања квалитета живота становништва у сфери одрживог развоја становања
који подразумева побољшане услове становања грађана, спречавање даљег
урушавања и смањивања вредности стамбеног фонда, одржавање истог те
потенцијално повећавање поменуте вредности, смањење потрошње енергије у
зградама путем реализације пројеката у области енергетске ефикасности и
очувања животне средине, јасније дефинисање обавеза власника зграда, као и
механизама за управљање и одржавање истих.
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3. СТРАТЕГИЈСКИ ЦИЉЕВИ
У наредном дугорочном плану пословне стратегије и развоја предузећа, планира се
унапређење и развој поверених послова како следи.
3.1. Развој и унапређење основне делатности предузећа
Показатељи и индикатори развоја основне делатности предузећа
Управљање путевима
јединица
мере

2022

2027

2031

Број насељених места покривених
јавном расветом

број

19

19

19

Број становника покривен услугом
јавне расвете

број

141.554

Број интервенција санираних локалних
саобраћајница

број

275

280

300

Површина реконструисаних локалних
саобраћајница

км2

8,0

8,8

10,2

Број раскрсница покривених
семафорском сигнализацијом

број

34

35

35

Број саобраћајних знакова постављених
и замењених у току године

број

1000

1000

1000

км

810

830

850

број

1471

1560

1630

Дужина градских саобраћајница
који су у плану зимске службе

км

127

127

127

Дужина канала за прихват
атмосферских вода

км

40,2

41,2

42,0

Дужина атарских путева који се
насипају дробљеним каменим
агрегатом

км

19,1

29,1

35,1

јединица
мере

2022

2027

2031

ком

0

0

1

ПОКАЗАТЕЉ

Дужина локалних путева

Број очишћених сливника

137.804

134.054

Урбанистичко планирање
ПОКАЗАТЕЉ
Генерални урбанистички план

10

Просторни план

ком

0

1

0

План генералне регулације

ком

2

2

2

План детаљне регулације

ком

4

4

6

Урбанистички пројекти и пројекти
парцелације и препарцелације

ком

40

50

55

Правила грађења у склопу локацијских
услова

ком

250

260

270

Планови за постављање објеката и
опреме на јавним површинама

ком

2

3

3

Студије

ком

0

1

0

јединица
мере

2022

2027

2031

Број стамбених заједница

број

360

400

420

Број лифтова

број

127

140

150

Број зграда које плаћају цену етажа
нижу од 15 динара/м2

број

119

140

140

Број зграда које плаћају цену етажа
15 и више динара/м2

број

191

260

280

Број реализованих већих
инвестиција (нпр. санирање
кровова)

број

10

14

15

%

80

85

86

Становање
ПОКАЗАТЕЉ

Степен наплате у текућој години
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3.2.

Обезбеђење континуитета функционисања предузећа

Предузеће је свесно свих ризика који могу зауставити пословање и правовремено се
прописују процедуре које омогућавају одржавање основних виталних функција које су
неопходне да би оно наставило континуитет у функционисању.
Обезбеђењем континуитета функционисања Предузећа подразумева све активности
везане за превенцију губитка, одговора на кризу и опоравка од нежељеног догађаја.
3.3.

Обезбеђење континуираног наставка жељеног развоја предузећа

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима („Сл. лист Града Суботице“ бр. 35/21) Јавном предузећу је
поверено, поред постојећих послова на одржавању општинских путева и улица и
пројектовање и изградња истих, почев од 1. јануара 2022. године.
Даље, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења („Сл.
лист Града Суботице“ бр. 37/21) Јавном предузећу су, поред послова одржавања
објеката и инсталација јавног осветљења на територији Града, поверени и послови
изградње објеката и инсталација јавног осветљења на територији Града, почев од 1.
јануара 2022. године.
Дакле, осим активности које је Предузеће обављало до сада, почевши од 2022. године
проширује обим пружања услуга, а све у циљу што квалитетнијег обављања
делатности од општег интереса за Град Суботицу.
3.4.

Развојни пројекти предузећа

Јавно предузеће у оквиру својих активности, а сходно дугогодишњем искуству и
постигнутим резултатима, континуирано ради на унапређењу постојећих и
успостављању нових партнерстава са другим организацијама, подршци и спровођењу
бројних пројеката, као и реализацији пројеката.
Заједнички циљ свих програма и пројеката јесте подршка развоју и унапређењу
инфраструктуре Града Суботице.
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4. ПОЛИТИКА ЦЕНА УСЛУГА ПРЕДУЗЕЋА
На основу члана 17. став 1. тачка 17) Одлуке о основању "Јавног предузећа за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица (Сл. лист Града
Суботице“, бр. 29/2021) и члана 24. став 1. тачка 17. Статута "Јавног предузећа за
управљање путевима, урбанистичко планирање и становање" Суботица број 193-19/16,
32-38/17 и 32-59/21 на 74. седници Надзорнног одбора одржаној 29.11.2021. године
усвојен је ценовник и измена ценовника услуга "Јавног предузећа за управљање
путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица" број 32-74/21 и 32-75/21.
На ценовник и на измену ценовника је решењима бр. III-38-19/2021и III-38-20/2021 од
дана 24.12.2021. дата сагласност од стране Градског већа Града Суботице.
Ценовником су обухваћене услуге које пружају:
-

Служба за управљање путевима


издавање услова за израду техничке документације за изградњу и
реконструкцију саобраћајног прикључка на јавни пут

издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање
линијског инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута

издавње сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу;

издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају
обављања радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута

израда пројекта саобраћајне сигнализације
-

Служба за урбанистичко планирање

Цене услуга "Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и
становање" Суботица које пружа служба за урбанистичко планирање утвђене су према
класификацији (подели) докумената просторног и урбанистичког планирања и
урбанистичко-техничких докумената дефинисаних Законом о планирању и изградњи

Израда Просторних планова јединице локалне самоуправе

Израда урбанистичких планова

Израда урабистистичко-техничких докумената (урбанистичких пројеката,
пројекти парцелације и препарцелације)

Израда урбанистичких услова – правила грађења у склопу Локацијских услова
Цена за појединачне услуге утврђује се применом вредности норма часа коју чини
сатница помножена са корекционим фактором. Утврђени елементи цена услуга
примењују се на утврђену методологију и нормативе израде свих врста послова и на тај
начин се утврђује цена сваког поједничаног посла.
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-

Служба становања


Услуга утврђивања откупне цене стана према одредбама Закона о становању

Услуга утврђивања остатка дуга по закљученом уговору о откупу стана

Услуга ревалоризације отплатних рата по основу уговора о откупу стана

Услуга за одржавање заједничких делова стамбених зграда на основу
закључених Уговора са стамбеним зградама
Цене услуга у дугорочном периоду ће се усклађивати са стварним растом трошкова
који непосредно учествују у калкулацији предметних услуга.
4.1. Оптималне јединице мере за извршену услугу
Управљање путевима
РБ

Једница
мере

Врста услуге

Начин мерења

1.

Издавање услова за израду техничке
документације за изградњу и реконструкцију
саобраћајног прикључка на јавни пут

број

Евидентирање
према броју
издатих услова

2.

Издавање услова за израду техничке
документације, односно за постављање
линијског инфраструктурног објекта на јавном
путу и заштитном појасу јавног пута

број

Евидентирање
према броју
издатих услова

3.

Издавње сагласности за одржавање спортске
или друге приредбе на јавном путу

број

Евидентирање
према броју
издатих
сагласности

4.

Издавање сагласности за преусмеравање
саобраћаја на јавни пут у случају обављања
радова на изградњи, реконструкцији,
одржавању и заштити јавног пута

број

Евидентирање
према броју
издатих
сагласности

број

Евидентирање
према броју
израђених
пројеката

5.

Израда пројекта саобраћајне сигнализације

Урбанистичко планирање
РБ

Једница
мере

Врста услуге

1.

Израда просторних и урбанистичких планова
(Просторни планови, ГУП, ПГР и ПДР)

ком

2.

Израда урбанистичко-техничких докумената
(Урбанистички пројекти и Пројекти
парцелације и препарцелације)

ком
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Начин
евиденције
Евидентирање
према броју
израђених планова
Евидентирање
према броју
израђених
пројеката

3.

4.

Израда правила грађења у склопу издавања
локацијских услова
Остале урбанистичке активности (студије,
стручна мишљења, ажурирање геодетских
подлога и др.)

ком

Евидентирање
према броју
израђених правила

ком

Евидентирање
према броју
израђених
докумената

Становање
Једница
мере

Начин
евиденције

1.

Услуга утрвђивања откупне цене стана према
одредбама Закона о становању

број

Евидентирање
према броју издатих
рачуна

2.

Услуга израчунавања закупнине (бодовање
стана)

број

Евидентирање
према броју издатих
рачуна

3.

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

број

Евидентирање
према броју издатих
рачуна

РБ

Врста услуге
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5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ
5.1.

Оптимална структура запослених и број радника

Пословна година

Број запослених на дан 31. децембар

2022

34

2027

36

2031

38

Запошљавање ће се реализовати у складу са позитивним прописима који регулишу
област запошљавања у јавном сектору.
Предузеће планира у наредном периоду да повећа број запослених у Служби
урбанистичког планирања превасходно због потреба за усклађивањем постојеће
планске и урбанистичке документације на читавом административном подручју Града
Суботице и због израда новог (усклађеног) Просторног плана Града Суботице, затим
како би повећало учешће на тржишту у делу израде планских докумената, припреме и
израде урбанистичких пројеката, као и израде техничке документације за остале
наручиоце.
5.2. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим
пословима
Из разлога планираног повећања броја закључених уговора о вођењу евиденције
трошкова са стамбеним заједницама које је проистекло доношењем Закона о
становању, планира се у наредном периоду ангажовање физичких лица по основу
уговора о привременим и повременим пословима. Закључивање уговора с физичким
лицима вршиће се у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за
прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код
корисника јавних средстава, са могућношћу уговарања до 120 радних дана у току
календарске године јер тренутно предузеће није у могућности да процени да ли ће
систематизовани број извршилаца у служби становања бити и довољан ради обављања
уговорених обавеза и послова.
5.3. Стручно оспособљавање кадрова
Предузеће планира стручно оспособљавање у наредном дугорочном периоду 2022. –
2031. године из следећих области:
 Јавне набавке,
 Планирање и изградња објеката,
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Припрема, планирање и извршење буџета,
Праћење система финансијског управљања и контроле,
Обуке и лиценце за дипломиране инжењере и
Радни односи.

Циљ стручног оспособљавања је стицање и обнављање теоретског и практичног знања
у области спровођења поступка јавних набавки, унапређивање знања запослених у
погледу прописа везаних за планирање и изградњу, унапређивање знања запослених у
погледу припреме, планирања и извршења буџета, израде годишњих финансијских
извештаја за предузеће, ефикасно успостављање система финансијског управљања и
контроле у циљу потпуног управљања ризицима који се јављају у пословању јавног
предузећа, оспособљавање запослених за ефикасно вршење послова који произилазе из
основне делатности јавног предузећа.
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6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ПРЕДУЗЕЋА
У предузећу је успостављен систем финансијског управљања и контроле – све у циљу
идентификовања и лоцирања ризика у појединим процесима пословања као и у самим
интерним процедурама појединих сегмената пословања. („Система финансијског
управљања и контроле“ (дел. број I-06-6/2020-34) донет је у Јавном предузећу од
стране Директора 30. новембра 2020. године). У оквиру Система финансијског
управљања и контроле образована је „Књига процедура“ и „Регистар ризика“.
Књига процедура садржи: писане описе и попис процедура и активности које се
обављају у организационим деловима јавног предузећа, док Регистар ризика је сам по
себи комплекснији због процеса идентификовања – лоцирања – утврђивања и
отклањања ризика по свим процедурама и пословним активностима које се обављају у
јавном предузећу.
„Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“
Суботица планира да у посматраном периоду изврши преиспитивање и усклађивање
свих својих интерних аката (доношење нових, допуна и измена постојећих) у циљу
постизања таквог нивоа интерних процедура, које у сваком сегменту омогућавају
квалитетно обављање послова за које је ово предузеће основано.
У оквиру система финансијског управљања и контроле успостављеног у 2020. години у
предузећу је донета нова „Стратегија управљања ризицима“. Стратегија оцртава
циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима, те
даје преглед оквира који се успостављају како би се успешно управљало ризицима.
Стратегија такође представља свеобухватни оквир за подршку одговорним
запосленима за спровођење стратешких планова и циљева.
 Већи део пословања службе за урбанистичко планирање ће бити оријентисан на
израду планске документације и других урбанистичко-техничких докумената за
потребе Града Суботица. Сходно средствима опредељеним Одлуком о буџету за ову
сврху и намену, превасходни циљ је да се одговори захтевима Града Суботице као
оснивача нашег предузећа. Други циљ који је зацртан у служби за урбанистичко
планирање је повећање процента учешћа у вршењу услуга за „трећа лица“ из
претходне пословне године, односно повећање нивоа конкуретности на тржишту на
коме се појављује све већи број приватних фирми које се баве овом делатношћу.
У складу са наведеним, планирани су приходи и расходи за потребе функционисања
предузећа као сопствени извор финансирања. У случају већег одступања у
остваривању ових планираних прихода, јавио би се ризик у вези солвентности
предузећа, а директан утицај би био и на процењени резултат предузећа.
 У служби за управљање путевима приликом планирања прихода који се
остварују од накнада за коришћење јавних путева, исте није могуће прецизно
предвидети с обзиром да се решења којима се утврђује висина накнаде издају на
основу поднетих захтева комитената.
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У том смислу постоји ризик од реализације планираних расхода чији су планирани
извор финансирања приходи од накнада за коришћење јавних путева.
У служби за управљање путевима јавља се ризик и у вези процене оријентационе
вредности за покретање поступака јавних набавки за оне послове за које је потребно
спровести тај поступак, односно приближно тачна израда предмера и процена
предрачуна радова. Како би предмер и предрачун били што прецизније и тачније
урађени, потребно је познавање тржишних вредности материјала и услуга које су
потребне за извршење одређених послова који су у надлежности предузећа. У сарадњи
са Месним заједницама на територији Града Суботице, које достављају своје
приоритете, израђује се план физичког обима који је саставни део Програма
пословања предузећа. Због овога је потребно утврдити реалне потребе сваке месне
заједнице. Свака месна заједница посматра своје подручје, а потребно је сагледати и
шире окружење како би се утврдиле стварне потребе за извођењем одређених радова.
У складу са наведеним, планирани су расходи за које је финансирање обезбеђено из
буџета.
 У служби становања ризици у посматраном периоду односе се на појаву све
веће конкуренције у области одржавања заједничких делова стамбених заједница и
прилагођавање службе становања новонасталој ситуацији. У складу са наведеним,
планирани су приходи и расходи за потребе функционисања предузећа као сопствени
извор финансирања. У случају већег одступања у остваривању ових планираних
прихода, јавио би се ризик у вези солвентности предузећа, а директан утицај би био и
на процењени резултат предузећа.
 У служби за финансије и рачуноводство један од највећих ризика се јавља код
послова планирања потребних средстава из буџета Града Суботице на годишњем
нивоу. У складу са наведеним, обавезно је константно праћење реализације по
појединачно закљученим уговорима с добављачима / извођачима, да би се у
потпуности и исправно могао применити Закон о буџетском систему, односно да би се
избегле санкције које су изузетно рестриктивне за овај извор финансирања предузећа.
 У служби за правне и опште послове значајни ризици се јављају код вођења
извршних поступака.
У случају да се не испоштују законски рокови, поступак се обуставља, што доводи до
поновног покретања поступка и додатних трошкова.
Приликом спровођења поступака јавних набавки потребно је прецизно дефинисати
податке у налогу за покретање јавне набавке, да би и конкурсна документација била
прецизно израђена. Ризик настаје и услед поднетог захтева за заштиту права понуђача,
који доводи до застоја у спровођењу поступaка јавних набавки.
У току целог дугорочног планског периода 2022. – 2031. године, предузеће ће се
континуирано бавити ажурирањем процедура за вршење послова и активности из
делокруга поверених надлежности, с циљем утврђивања, смањивања и отклањања
лоцираних ризика.
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7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7.1.
Редни
број

Инвестирање у возила и опрему

НАМЕНА

2022.
ГОДИНА

2023.
ГОДИНА

2024.
ГДИНА

2025.
2026.
ГОДИНА ГОДИНА

Добра
1

Путничка возила

2

3

0

0

0

2

Софтвер

1

1

2

2

2

3

Софтвер –
годишње
лиценце

55

60

65

65

65

4

Рачунарска
опрема

10

7

12

11

12

 Путничка возила:
У табеларном прегледу приказан је план набавке путничких возила по годинама ради
обезбеђивања функционалног обављања послова из делокруга рада предузећа у свим
службама предузећа а по приоритетима.
 Софтвер:
У наредном периоду планира се инвестирање у софтвер Adobe professional и Photoshop
у служби урбанистичког планирања, оперативни систем Windows server и набавка
годишњих лиценци за коришћење софтвера Office 19, Autocad и антивирус програма;
 Рачунарска опрема:
У табеларном прегледу приказан је план набавке рачунарске опреме по годинама ради
обезбеђивања функционалног обављања послова из делокруга рада предузећа. Планира
се набавка сервера, рачунара са мониторима, штампача и мултифункционалних уређаја
великог капацитета.
Приказана потреба за инвестирањем у возила и опрему је оријентациона. Предузеће ће
у складу са обавезом из Закона о јавним предузећима, потребе за инвестиционим
улагањима планирати детаљно у оквиру годишњих програма пословања предузећа.
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7.2. Остале инвестиције
Почевши од 1. јануара 2022. године Јавном предузећу су поверени и послови
пројектовања и изградње општинских путева и улица, као и послови изградње објеката
и инсталација јавног осветљења на територији Града. У наредном периоду је
првобитно планирана израда пројектне документације, на основу које би Јавно
предузеће конкурисало за средства, како би се до краја посматраног средњорочног
периода и приступило овим врстама инвестиција.
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8.
КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ДОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА И
МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА
Циљ предузећа у наредном дугорочном периоду, је развој и унапређивање трајног
обављања послова делатности од општег интереса и од посебног значаја за Град,
посебно имајући у виду:
 усаглашеност са политикама, плановима, процедурама, законима и регулативом,
праћење и примена законске регулативе из области делатности;
 поузданост и исправност информација - приступ поузданим и битним
финансијским информацијама, као и благовремено објављивање истих кроз
извештаје упућене интерним и екстерним интересним странама;
 побољшање и јачање финансијског положаја предузећа;
 спречавање пропадања путева, очување вредности мреже путева и њено
побољшање;
 улагање у одржавање, рехабилитацију и реконструкцију мреже локалних путева,
побољшање безбедности саобраћаја, односно отклањање опасних места ради
обезбеђивања оптималног нивоа услуга, уз обезбеђење прихватљивог нивоа
безбедности учесника у саобраћају и минималног негативног утицаја на животну
средину;
 улагање у одржавање уличне јавне расвете, семафора и комуналне и урбане
опреме;
 примена нове технологије приликом израде просторно планске и урбанистичке
документације;
 јачање ресурса за тржишно пословање и конкурентност;
 ефикасност - остваривање максималних резултата;
 унапређење пословних процеса чији би резултат био подизање квалитета услуга;
 квалитетно текуће и инвестиционо одржавање стамбених и стамбено-пословних
зграда ради задовољавања потреба корисника услуга;
 унапређење организације управљања у зградама кроз пружање помоћи приликом
успостављања стамбене заједнице као правног лица у складу са Законом, односно
регистрације зграде у јединици локалне самоуправе, пружање помоћи приликом
формирања (избора) органа управљања зграде (управника) и пружање помоћи којом
се прецизирају радови на одржавању заједничких делова зграде.
Јавном предузећу додељено је искључиво право за обављање делатности од општег
интереса везано за организовање одржавања комуналних добара у општој употреби,
комуналних објеката и урбане опреме, обезбеђивање јавног осветљења и управљања
јавним путевима на територији града Суботице.
У делу пружања услуга које Јавно предузеће обавља на слободном тржишту за остале
наручиоце, извршена је анализа тржишта и на основу исте су планиране активности за
достизање постављених циљева.
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