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Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за
обављање комуналних делатности, осигурава континуирано и квалитетно обављање
истих, уз поштовање заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз
сталну бригу о задовољству корисника услуга у процесу вршења делатности, третману
комуналног отпада и његовог збрињавања.
Циљ предузећа је континуирано пружање квалитетних комуналних услуга уз
стално унапређивање властитих техничко-технолоших и људских ресурса, заснованих
на принципима еколошке заштите животне средине, као и континуирана едукација
грађана Суботице о заштити животне средине и њиховом доприносу стварању услова
за живот у чистој средини.
Предузеће је организовано као јединствена организација, а рад се обавља у оквиру
сектора, радних јединица и служби. Органи предузећа су Надзорни одбор и директор.
НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА
ИЗ БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ
I.

УВОД

Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину
(“Службени лист Града Суботице” број. 16/18) планиране су капиталне субвенције за
Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица у укупној вредности
16.000.000,00 динара.

II.
1.

НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

Раздео IV
Глава 07
Програм 2- Комунална делатност, функција 470– остале делатности
Шифра програма: 1102
Шифра програмске активности: 1102-0003
Економска класификација 4512 – капиталне субвенције
Назив капиталнe субвенције: Набавка чистилице за улице
Износ средстава: 16.000.000,00 динара

Образложење:
Средства у износу 16.000.000,00 динара су намењена за набавку чистилице за улице у
2018. години ради потребе за ефикаснијим и економичнијим чишћењем улица, што
значи да оваква радна машина замењује мануелни рад и то чак неколико извршилаца, а
самим тим обезбеђује веће остварење норми рада у току радног времена. Потреба за
набавком произилази и из претходне позитивне праксе набавке и употребе радних
машина исте категорије. Оваква радна машина је веома ефикасна код чишћења
неприступачних површина и уских пролаза тј. површина које су константне, а
предвиђене су Програмом одржавања чистоће на јавним површинама на територији
града Суботице.
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