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Градско веће града Суботице, на 39. седници одржаној дана 21.03.2017 године, донело 

је Решење о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу средстава из буџета 

Града Суботице за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2017. 

годину. Првом изменом Посебног програма о коришћењу средстава из буџета Града 

Суботице врши се усклађивање са обезбеђеним средствима у буџету Града Суботице за 

2017. годину, а у вези  са Трећом изменом плана коришћења апропријација –

финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину којом се 

планирају средства за набавку контејнера за одлагање споредних производа 

животињског порекла (на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и 

споредним производима животињског порекла на подручју града Суботице број III-352-

921/2015 од 04.09.2015. године) и са Одлуком   о изменама и допунама Одлуке о буџету 

Града Суботице за 2017. годину (Службени лист Града Суботице бр 21/2017 од 

06.07.2017. године). 

НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 

I УВОД 

 

Трећом изменом плана коришћења апропријација –финансијског плана Програма 5: 

развој пољопривреде за 2017. годину планирана су средства за набавку контејнера за 

одлагање споредних производа животињског порекла (на основу Одлуке о начину 

поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на 

подручју града Суботице број III-352-921/2015 од 04.09.2015. године) у износу од 

280.000,00 динара. У складу са наведеним капиталне субвенције за 2017. годину  

планирају се у укупном износу од 2.680.000,00 динара. 

Сходно наведеном, у Посебном програму о коришћењу средстава из буџета Града 

Суботице за 2017. годину мењају се тачкe:  II и III.  

 

II НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ 

1. Раздео IV 

      Глава 07 

      Програм 2- Комунална делатност,  функција 470– остале делатности 

      Програмска активност: 1102-П9 

      Пројекат 9: Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу  

      Економска класификација 4512 – капиталне субвенције 

      Износ средстава: 2.400.000,00 динара 

 

Образложење: 
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Средства у износу 2.400.000,00 динара су намењена за преузете а неисплаћене обавезе у 

2016.години у вези са Уговором о субвенцији број II- 401-30/2016 од 20.01.2016., а по 

нашем Захтеву за дознаку средстава- Реконструкција чистог дела прихватилишта за 

напуштене животиње – фаза II broj 6245/2016 od 15.12.2016 у износу 2.364.192,98 

динара (средства су уплаћена 31.01.2017. године). 

Према наведеном Уговору о субвенцији за реконструкцију прихватилишта за напуштене 

животиње – фаза II, уговорена капитална субвенција износи највише до 8.500.000,00 

динара (члан 2. тачка 2.)   

 Реконструкција чистог дела прихватилишта за животиње – фаза II  у улици 9. Нова број 

249 (Гањо шор број 134) обухватала је изградњу простора за изолацију болесних паса - 

36 боксова, три зидана објекта за смештај мачака, простор за изолацију болесних мачака 

– 14 боксова и изградњу помоћних објеката: објекат за купање, припрему хране и 

складиште за дезинфекциона средства и опрему,   а све у циљу: контроле и смањења 

популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог 

збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, 

здравствене заштите животиња, примене Закона о добробити животиња,  спречавања и 

сузбијање зооноза – болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и 

едукације власника и држаоца животиња. Радови на реконструкцији прихватилишта за 

напуштене животиње-  фаза II завршени су 30.12.2016. 

 

 

 

 

          2.  Раздео IV 

      Глава 06 

      Програм 5- Развој пољопривреде,  функција 420– пољопривреда, 

шумарство, лов и  риболов 

      Програмска активност: 0101-001 

      Назив капиталног пројекта: Набавка контејнера за одлагање СПЖП 

      Економска класификација 451291 – капиталне субвенције 

      Износ средстава: 280.000,00 динара 

 

Образложење: 

 

Средства у износу 280.000,00 динара су намењена за набавку контејнера за одлагање 

споредних производа животињског порекла у вези са Уговором о суфинансирању 

набавке контејнера за одлагање СПЖП број II-401-630/2017 од 12.06.2017. 
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