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 На основу Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 29/2007, члан 44, 
став 1, тачка 6), члана  51.  Статута Града Суботица («Службени лист Града Суботица», бр. 
26/08, 27/08-исправка, 46/11-изм. и допуна) и Одлуке о покретању процеса израде 
Стратегије локалног одрживог развоја Града Суботице за период 2012-2021. године 
(«Службени лист Града Суботица», бр.32/11),  
 

позивамо Вас на   
СЕДНИЦУ ПАРТНЕРСКЕ  СКУПШТИНЕ ГРАДА СУБОТИЦЕ 

 
kоја ће се одржати дана 8.11.2011. године (уторак), са почетком у 10,00 часова у 

Великој већници Градске куће, Трг слободе 1, Суботица.  
 
Партнерска скупштина заседа са циљем информисања шире јавности о 

могућностима укључивања свих компетентних субјеката у процес израде Стратегије 
локалног одрживог развоја Града Суботице за период 2012-2021. 
 
 Скупштина града Суботице је одлуком од 15.6.2011. године покренула процес 
стратешког планирања. Сама израда стратешког плана реализује се уз финансијску помоћ 
Европске уније кроз техничку подршку у оквиру програма Еxцханге 3, којим руководи 
Делегација Европске уније у Србији, а спроводи Стална конференција градова и општина. 
 У циљу реализације, именован је Координациони тим састављен од представника 
локалне управе. Процес стратешког планирања се завршава усвајањем Стратегије локалног 
одрживог развоја од стране Скупштине града. 
   
 Методологија израде стратешког плана, заснована је на партиципативном приступу,  
укључивањем локалних партнера од значаја за развој града, кроз формирање три тематске 
радне групе:   

1. Економски развој 
2. Друштвени развој 
3. Заштита животне средине 

 
 Ангажовањем у радним групама, локални партнери су у могућности да директно 
учествују у изради Стратегије одрживог развоја града Суботице и тиме утичу на  развој 
локалне заједнице. 

 
У циљу  разраде смерница за свеобухватни развој заједнице и Града Суботица, уколико 

желите да учествовујете у раду одређене радне групе, молимо Вас да попуните пријавни 
формулар и својим учешћем допринесете успешности израде стратешког плана. 
 

Уколико Вам буду потребне додатне информације у вези са процесом израде 
Стратегије одрживог развоја, будите слободни да контактирате Канцеларију за локлани 
економски развој,  телефоном: 024/626-876 или електронским путем: ler@subotica.rs     
 
 

 
  Председник СГ    Градоначелник  
 
   Славко Параћ     Саша Вучинић  

 


