






















































                                     Образац 12 

 

 

 

JP “SUBOTICA-TRANS” SUBOTICA 

     

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ 

АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

Суботица, 29.07.2019. 

 I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име:    ЈП“Суботица-транс” 

Седиште:   Суботица 

Претежна делатност:   Градски и приградски копнени превоз путника  49.31 

Матични број:   08049548 

ПИБ:   100960042 

Надлежно министарство:   Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре 

 

 

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  

 

Претежна делатност Јавног предузећа”Суботица-транс” је градски и приградски 

копнени превоз путника (шифра 49.31), коју представљају активности које се односе на 

обављање градског, приградског и међуградског превоза путника аутобусима, са тачно 

утврђеним редом вожње на одређеним релацијама и са укрцавањем и са искрцавањем 

путника на одређеним аутобуским стајалиштима. 

 

             Предузеће је поред своје претежне делатности - градски и приградски копнени 

превоз путника – регистровано и за обављање следећих делатности: превоз путника у 

друмском саобраћају (превоз путника у линијском и ванлинијском међународном и 

унутрашњем саобраћају), делатност путничких агенција, одржавање и оправка моторних 

возила, техничко испитивање и анализа (технички преглед возила), услуге у друмском 

саобраћају (рад станичних објеката - аутобуске станице), услуге рекламе и пропаганде и 

друго. 

 

              Предузеће обавља превоз на 10 градских, 9 приградских, 7 приг. ђачких, 11 

међумесних и 2 међународне регистроване линије. Обим превоза који обављамо, 

прилагођен је потребама грађана, и што се тиче покривености територије града, и што се 

тиче учесталости, односно броја полазака на свим регистрованим линијама. 
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26.02.2019. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на 

Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2019. годину ( „Сл.л. Града Суботице“  бр. 4 

од 26.02.2019. године.). 

02.04.2019. године, Скупштина града Суботице, доноси Решење о давању сагласности на 

прву измену Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 2019. годину („Сл.л. Града 

Суботице“  бр. 8 од 02.04.2019. године.) 

 

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

1. БИЛАНС УСПЕХА 

У посматраном периоду јануар-јун 2019. године, следеће позиције су одступиле од 

планираних вредности: 

 

Приходи: 

- АОП 1014 - Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су на нивоу 

планираног обима прихода. 

- АОП 1015 -  Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту, већи су за 

6%. Линија Суботица-Сегедин, саобраћала је по важећем реду вожње.У претходној 

години, услед недовољног броја возача, нису обављени сви поласци, што је била полазна 

основа за план текуће године. 

- АОП 1016 - Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. су за 40% мањи 

од планираних, услед нереализованих прихода од рефакција акцизе на нафтне деривате и 

мањег обима субвенција у односу на план. 

- АОП 1038 - Приходи од камата  од трећих лица, већи су од планираног износа за 44%, 

због више орочених средстава у пословној банци. 

- AOП 1052 - Oстали приходи су већи за 18%,  због веће наплате одштетних захтева од 

планираног обима наплате у истом периоду претходне године. 

Расходи: 

- АОП 1024 – Трошкови горива и енергије су за 3% мањи од плана за исти период, као 

последица стабилне цене нафтних деривата на тржишту. 

- АОП 1025 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су за 2% мањи, 

због мањег броја запослених радника у односу на исти период претходне године. 

- АОП 1026 – Трошкови производних услуга су нижи од плана за 14%, због мањег 

ангажовања трећих лица за услуге око поправке аутобуса. 

- АОП 1045 – Остали финансијски расходи су мањи за 54%, услед мањег обима 

непризнатих штета од осигуравајућих компанија. 

- АОП 1046 -  Расходи камата (према трећим лицима) су знатно испод планираног износа, 

као последица измирења обавеза у законским роковима према добављачима. 

- АОП 1047 – Негативне курсне разлике су веће 6 пута у односу на план, као последица 

веће количине купљених девиза код пословне банке због уплата резервација за туристичка 

путовања у иностранству.  

- АОП 1053 - Остали расходи су већи за 13%, као последица расходованог аутобуса  

који није био у плану за расход, а има значајну књиговодствену вредност. 
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Последица динамике прихода (мања реализација субвенција и рефакције) и расхода 

(негативне курсне разлике и остали расходи) су утицали на смањење добити у односу на 

план седам пута. Планирана добит је износила 15.509 (000) динара, а реализована износи 

2.291 (000) динара. 

 

 

2. БИЛАНС СТАЊА 

- AOП 007 -  Остала нематеријална имовина је већа за 69% од планиране. Разлог за овај 
обим повећања је чињеница да је предузеће изградило пумпну станицу која је инвестирана 
из сопствених средстава, чије се улагање књижило на конту Улагања у туђа основна 
средства, пошто се пумпа води као основно средство у књигама оснивача. Пумпна станица 
је од стране оснивача дата предузећу на коришћење, па је обавеза да се позиција књижи на 
конту-остала нематеријална имовина. 

- АОП 017 – Изградња пумпне станице је финансирана из сопствених средстава 

предузећа. Пошто се пумпа води у књигама оснивача, препорука ревизора је била да се 

књижи на конту Улагања на туђим некретнинама, постројењима, те је тако и планирано.  

Међутим, пумпна станица је предузећу дата на коришћење, па се позиција пренела на 

осталу нематеријалну имовину. 

- АОП 018 - Плаћени аванси за некретнине, постројења и опрему су мањи за 33% од 

плана, пошто у извештајном периоду није реализована планирана набавка аутобуса. 

- АОП 033 – Остали дугорочни финансијски пласмани се односе на позајмице радницима 

за адаптацију својих некретнина. Салдо у извештајном периоду је мањи од плана за 44%, 

као последица већег обима наплате потраживања. 

- АОП 045 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су набављени у мањем 

обиму од планираног, за 18%. У извештајном периоду није било потребе за већом 

набавком. 

- АОП 050 - Плаћени аванси за залихе и услуге су већи за 95%  од планираног износа, због 

више уплаћених аванса за туристичке аранжмане. 

- АОП 056 – Салдо купаца у земљи је мањи од плана за 8%, због веће наплате 

потраживања. 

- АОП 057 – Салдо купаца у иностранству је већи за 54% од планираног салда 

потраживања, због нереализоване планиране наплате од страних превозника у 

извештајном периоду, која ће бити наплаћена у наредном периоду. 

- АОП 060 - Друга потраживања су већа од плана два пута, због претплате пореза на 

добит. Порез на добит се аконтативно плаћао на основу добити из претходног периода, 

која је била већа од реализоване. 

- АОП 065 – Краткорочни кредити су за 6% мањи пошто је наплаћено више по основу 

датих  позајмица  радницима. 

- АОП 067 – Остали краткорочни финансијски пласмани су мањи за 40%, као последица 

мањег салда орочених средстава у пословној банци, у односу на план. 

- АОП 068 - Стање готовинских еквивалената у посматраном периоду је на дан 

30.06.2019.год. мање од планираног за 36%, као резултат више измирених обавеза 

добављачима од планираног, као и мање наплате од купаца из иностранства. 
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- АОП 069 – Салдо пореза на додату вредност је је 3 пута мањи, због неиспорученог 

аутобуса, чиме је и одбитна ставка ПДВ мања. 

- АОП 070 - Активна временска разграничења су мања за 22%, пошто су унапред 

уплаћени трошкови (нпр.осигурања) мањи од планираних вредности. 

- AOП 0406 – Стање на конту Државни капитал је мањи од планиране вредности за 14%, 

као последица званичне процене имовине предузећа од стране лиценцираног 

проценитеља, као и усклађивања са вредношћу капитала у АПР. 

- АОП 0413 – Салдо на резервама на дан 30.06.2019.године је нула као последица 

званичне процене имовине од стране лиценцираног проценитеља. 

- АОП 0418 – Нераспоређени добитак ранијих година је три пута већи од планираног, као 

последица рационализације пословања. 

- АОП 0419 – Нераспоређени добитак текуће године је за 63% већи од плана, због 

рационализације пословања. 

- АОП 0429 – Салдо конта Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених је за 

4% већи од плана, услед израде Актуарског обрачуна за јубиларне награде и отпремнине 

запослених. 

- АОП 0437 – Дугорочни кредити и зајмови у земљи , за куповину 10 нових аутобуса нису 

реализовани у извештајном периоду, као што су планирани. 

- АОП 0441 – Одложене пореске обавезе су десет пута веће због извршене процене 

имовине.Процењене вредности основних средстава, од стране овлашћеног проценитеља 

су, као књиговодствене вредности, веће од вредности основних средстава по пореским 

групама у пореском билансу, што утиче на веће одложене пореске обавезе. 

- АОП 0450 – Салдо конта Примљени аванси нису планирани у извештајном периоду, док 
је реализација у износу од 1.049 (000) динара последица авансних уплата за делатност 
туристичке агенције. 
- АОП 0456 – Стање конта Добављачи у земљи су већи за 25%, због мањег обима 
измирених обавеза него што смо планирали. 
- АОП 0461 – Салдо обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине су мање за 10% 
као последица мање уплате у буџет РС (5%) по основу зарада (мањи број запослених 
радника) и претплате за порез на добит. 

- АОП 0465 – Салдо ванбилансне пасиве је нула, иако је планиран, пошто салдо 

ванбилансе активе обухвата вредност пумпне станице, као и пословног простора, који су у 

власништву Града.  

 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

- АОП 3002 -Продаја и примљени авнси су за 3% већи од плана, због више наплаћених 

аванса из  делатности туристичке агенције. 

- АОП 3003 - Примљене камате из пословних активности су за 48% ниже, због мањег 

обима  орочених средстава од планираних у Програму пословања.  

- АОП 3004 – Остали приливи из редовног пословања су за 27% нижи, због мањег обима 

реализованог прилива за рефакцију акциза на нафтне деривате. 
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- АОП 3016 – Остали финансијски пласмани нису планирани на овој позицији, а 
реализовани су на име субвенција по основу солидарне помоћи, саобраћајне студије и 
трошка за издавање сертификата за возаче. 
- АОП 3017 – Примљене камате из активности инвестирања нису планиране, док је 
реализација у извештајном периоду 656 (000) динара, због наплате затезних камата за 
неиспоручен аутобус. 
- АОП 3021 - Куповина нематеријалне имовине је мања за 12%, због нереализованог 
обима куповине основних средстава у односу на планиране инвестиције. 
- АОП 3027 – Дугорочни кредити (нето прилив) су планирани у износу од 36.000 (000) 
динара, али нису реализовани у извештајном периоду, односно није дошло до повлачења 
финансијских средстава. 
- АОП 3033 – Дугорочни кредити (нето одлив), односно камата на кредит је планирана у 
износу од 1.100 (000) динара, али пошто кредит није реализован, није било ни одлива по 
основу камата.  
 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

- Исплаћене зараде запослених су у оквиру планираног износа. Зараде су сразмерно мање 

са мањим бројем радника него што је у плану (14 радника мање). 

- Исплаћене накнаде по уговору о делу, веће су у односу на план за 2%,  због потребе за 

ангажовањем преводилаца за Прву измену Програма пословања, која није била у плану. 

Што се тиче броја ангажованих особа по уговору о делу је мања за 2 особе, с обзиром на 

ангажовање водича за туристичке аранжмане. 

- Накнаде по уговору о привр.повр.пословима су много мањи од плана (план 800.000,00, 

реализација 48.834,00 динара). Број извршилаца такође мањи за 15 особа. Разлог је 

следећи: трошкови се планирају због смањеног броја возача у предузећу и  потребног 

ангажовања нових. Возачи се ангажују по уговору на привр.повр. пословима, у смислу 

пробног рада, након чега се доноси одлука о њиховом будућем статусу, односно, да ли ће 

бити примљени у радни однос. У извештајном периоду, није било заинтересованих 

кандидата за овакав вид ангажовања. 

- Дневнице за службена путовања су веће од планираног износа за 24% због већег обима 

реализације планираних туристичких аранжмана. 

- Трошкови на име накнаде на службеном путу су у односу на планирани износ остварени 

са 3%, као резултат  уговарања ванредних вожњи са укалкулисаним трошковима смештаја 

и исхране возача. Наведени трошкови представљају обавезу наручиоца превоза.  

- Трошкови отпремнина за одлазак у пензију у извештајном периоду су већи од плана за 

55%.У току извештајног периода се указала потреба да се исплате отпремнине за два 

радника која нису била на кадровској евиденцији приликом израде плана. 

- Јубиларне награде су у посматраном периоду ниже од плана за исти период за 10%. 

Износ по раднику је мањи али је број извршилаца на планираном нивоу. 

- Помоћ радницима и породици радника је мања за 32% од планираног износа, јер није 

било молби запослених у планираном обиму. 

- Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, је 

мања за 10%, сразмерно броју запослених радника који су стекли право на исплату 

новчане накнаде, којих  је мање од планираног броја. 
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5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

- Број запослених на неодређено време  на дан 31.12.2018.године био је 275, одлив 23, 

прилив 4. Стање на дан 30.06.2019. године је 256 радника. 2 запосленa  су отишла у 

старосну пензију, 20 је напустило предузеће по основу отказа од стране запосленог, док је 

1 радик напустио предузеће споразумним престанком радног односа. У радни однос су 

примљена 4 радника. Највећи број радника који су напустили предузеће су возачи 

аутобуса. 

- Број запослених на одређено време на дан 31.12.2018.године, био је 35, одлив кадрова 9, 

прилив 23. Стање на дан 30.06.2019.године је 49 радника. По основу отказа од стране 

запослених, предузеће је напустило 6 запослених радника и 3 по истеку уговора на 

одређено време, а 23 их је примљено у радни однос на одређено радно време. На место 

возача који су напустили предузеће, примљени су возачи као замена на радна места која 

су упражњена. 

- Укупан број радника на дан 30.06.2019. је 305 радника. 

- У току извештајног периода, по основу уговора о привремено повременим пословима 

(рад ван радног односа), ангажована су 4 радника, што је и стање на дан 30.06.2019.године  

 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

Предузеће у извештајном периоду није извршило корекцију цена услуга у комуналној 

делатности.  

 

 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

У извештајном периоду, приходи од субвенција су планирани у износу од 76.416.500 

динара. Реализација је мања од плана за 41% и износи 31.163.077 динара, као последица 

мањег износа у захтевима за субвенције. 

 

 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

- Издаци за хуманитарне активности су у извештајном периоду исплаћене у целости, 

односно исплаћен је укупан планирани износ за 2019.годину. Прималац је Општа болница 

Суботица, ради унапређења услова лечења пацијената. До краја текуће године неће више 

бити издатака по основу хуманитарних активности. 

- Реализована средства за спортске активности износе 353.400,00 динара, што је  у 

оквирима планираног износа. 

- Трошкови репрезентације износе 148.055,81 динара и у односу на тромесечни план су 

већи, али ће средства за ове намене ће бити утрошена у оквирима плана за текућу годину. 




