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Јавнп предузеће за управљеое путевима, урбанистишкп планираое и станпваое је насталп у
пктпбру прпщле гпдине, репрганизацијпм ЈП "Дирекција за изградоу града", а на пснпву
Закпна п бучетскпм систему, где је између псталпг, прпписанп да јавна предузећа не мпгу
вище бити индиректни кприсници бучетских средстава.

Иакп "најмлађе" у субптишкпм јавнпм сектпру, предузеће на шијем је шелу директпр Предраг
Радивпјевић пред спбпм има важне задатке и брпјне планпве. Какп бисмп приближили
грађанима кпји су планпви пвпг предузећа у нареднпм перипду и кпји ће тп прпјекти и
активнпсти пбележити 2017. гпдину, пбавили смп разгпвпр са директпрпм пвпг предузећа.
Какп је дпщлп дп фпрмираоа нпвпг јавнпг предузећа?
- Нпвп јавнп предузеће насталп је на пснпву трансфпрмације индиректних бучетских
кприсника. Закпн је предвиђап да се тај прпцес заврщи дп 1. децембра претхпдне гпдине и ми
смп фпрмирали радну групу, кпја је дпбила задатак да тп и уради. Делпвали смп према
преппрукама Сталне кпнференције градпва и ппщтина и у складу са закпнпм. Према Закпну п
јавним путевима направили смп "Управљаша пута", а пнда смп у тп предузеће уврстили и
урбанизам и станпваое. Фпрмираоем једнпг, уместп два предузећа, ушинили смп знашајне
ущтеде јер имамп једну ппщту службу маое. Са друге стране, у пквиру Градске управе
фпрмиран је Секретаријат за инвестиције и развпј, какп би се са једнпг места у граду
планирале инвестиције и оима управљалп. Нпвп предузеће има 29 радних места, а важнп је
наппменути да су сви заппслени из Дирекције раппређени у нпвп предузеће, нпви
секретаријат и пстале секретаријате где је ппстпјала пптреба. У тпј трансфпрмацији у
ликвидацију је птищлп предузеће „Привреднп-технплпщки паркпви“, али ни оихпви
заппслени нису пстали на улици, већ су и пни расппређени. Ппред знашајних ущтеда, пва
рефпрма индиректних бучетских кприсника има и спцијалну димензију, јер никп није пстап без
ппсла.
Кпје све службе има нпвп јавнп предузеће и щта је све у оегпвпј надлежнпсти?
- У надлежнпсти Службе за управљаое путевима је пбављаое струшних ппслпва и надзпра над
радпвима на рекпнструкцији, пдржаваоу и защтити ппщтинских путева и улица и уступаое
радпва на оихпвпм пдржаваоу. Ту пре свега мислимп на пдржаоу кплпвпза, трптпара,
бициклистишких стаза, хпризпнталне и вертикалне сапбраћајне сигнализације, пдржаваое
улишне јавне расвете, видеп начпра, дешјих игралищта, спртпских терена... - каже за нащ сајт
директпр Предраг Радивпјевић.

Служба урбанистишкпг планираоа пбавља ппслпве израде планских дпкумената,
урбанистишких прпјеката и правила грађеоа за пптребе израде Лпкацијских услпва.
Служба станпваоа се бави пдржаваоем, пбнпвпм и рекпнсрукцијпм пбјеката вищеппрпдишнпг
станпваоа. Угпвпр п пдржаваоу заједнишких делпва стамбених и стамбенп-ппслпвних пбјеката
предузеће је пптписалп са 310 скупщтина станара, са вище пд 9.000 власника станпва,
ппслпвних прпстпра и гаража и за пдржаваое 162 лифта. У радпве текућег пдржаваоа спадају
месешни сервис и гпдищоа кпнтрпла лифтпва, ппправке заједнишких електрпинсталација,
дератизација, дезинсекција... У инвестиципнп пдржаваое спадају већи грађевински радпви,
кап щтп су изградоа и санација крпва, фасаде, ремпнт и веће ппправке лифтпва, уградоа
интерфпна... Ту су и хитне интервенције кпјима се уклаоа неппсредна ппаснпст пп живпт и
здравље људи.
У тпку је израда Прпјекта технишке регулације сапбраћаја за Град Субптицу, щта ће све пн
садржати?
- Израда тпг прпјекта је закпнска пбавеза кпју прпписује Закпн п безбеднпсти у сапбраћају. Он
треба да ппбпљща нашин евиденције сапбраћајне сигнализације на теритприји града. На тај
нашин дпбићемп катастар сапбраћајне сигнализације и такп ће се управљаое сапбраћајнпм
сигнализацијпм и критишним местима са станпвищта безбеднпсти у сапбраћају ппдићи на
вищи нивп. Нащи инжеоери ће имати прецизне улазне параметре и на бази тпга ће радити
квалитетније планираое и припрему будућих прпјеката.
Да ли тп знаши да се планира прпщиреое Привредне зпне или фпрмираое нпве?
- Идеје ппстпје, али ће пне бити прилагпђене пптребама и пкплнпстима у зависнпсти пд
заинтереспваних привредника.
Планира се изградоа најсавременијег железнишкпг кпридпра, кпји ће прплазити и крпз нащ
град; да ли смп ми урбанистишки спремни за тп?
- Са станпвищта урбанизма вепма је знашајнп планираое кпридпра брзе пруге, шији је
защтитни ппјас мнпгп щири негп кпд класишних пруга и ппстпји велика ппаснпст пд цепаоа
града на два дела. Нащ задатак је да се избпримп за щтп већи брпј пружних прелаза, а ппщтп
је тај кпридпр щирпк пппут реке тп су пнда мпстпвске кпнструкције. Ми ћемп се трудити да се
избпримп за щтп већи брпј прелаза и затп смп направили један елебпрат у кпме смп изнели
све свпје примедбе и сугестије и упутили их кпмисији струшоака Сапбраћајнпг института ЦИП у
Бепграду, кпја ради израду прпстпрнпг плана за брзу пругу. Задпвпљствп ми је да кажем да је
цеп нащ елабпрат прихваћен и да ће бити уврщћен у деп прпстпрнпг плана. Тиме смп
дппринели да град не трпи ппследице брзе пруге, већ да псети самп пнп ппзитивнп щтп пна
дпнпси а тп је ппвећаое прпмета људи и рпбе, щтп ће итекакп утицати на развпј града.
Субптица дпбија нпви кружни тпк на улазу у град?

- Један пд планпва је изградоа кружнпг тпга на улазу у град из правца Жедника, на месту где
се сада налази НИС-пва пумпа. Збпг рещаваоа питаоа вепма кпмпликпване раскрснице у
сапбраћајнпм смислу, кружни тпк се наметнуп кап пптималнп рещеое. Игрпм слушаја, нама се
НИС пбратип са намерпм да ту пумпу измести и мпдернизује. Такп да смп се дпгпварали да
НИС-у дпделимп земљищте у близини, а да на тпм месту изградимп кружни тпк.
Нпви пбјекат Службе хитне медицинске ппмпћи?
- Са станпвищта сапбраћаја пдабрали смп три лпкације, а тп су Бајнатска улица, кпд
некадащоег „Туща“, лпкација у близини вртића „Шумице“ и лпкација кпд кружнпг тпка у
Партизанских база. Оне су најппвпљније, јер се гледа мпгућнпст и време изласка на брзе
градске сапбраћајнице. Сада следе дпгпвпри са кплегама медицинске струке са кпјима ћемп
прпнаћи најппгпдније рещеое.
Временске прилике пве зиме нису бащ ищле на руку путарима, какп је функципнисала наща
Зимска служба?

- Тпкпм децембра и јануара реализпванп је укупнп 46 акција шищћеоа на путевима (9),
пещашким и бисиклистишким стазама (21) и натпутоацима (16). За све те акције утрпщенп је
326 тпна спли и 626 тпна ризле. Зимска служба је функципнисала на завиднпм нивпу и
прпблема је билп у најмаопј мпгућпј мери. Ради щтп бпље инфпрмисанпсти суграђана
направили смп карту на кпјпј се виде улице п кпјима брине град и оих пдржавају ЈКП „Чистпћа
и зеленилп“ и ЈКП „Палић-Лудащ“, кап и пне кпје су у надлежнпсти ЈП „Путеви Србије“ и кпје
шисти „Впјпут“.

