
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА 

ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“  СУБОТИЦА ЗА  

2019. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суботица, март 2019. године 



1 

 

ПРВА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“  

СУБОТИЦА ЗА  2019. ГОДИНУ 

 

   Скупштина Града Суботице је дала сагласност на Програм пословања ЈП „Суботица-транс“ за 

2019. годину дана 26. фебруара 2019. године (бр. I-00-022-69/2019), а који је усвојен од стране 

Надзорног одбора ЈП „Суботица-транс“ Суботица дана 11.01.2019. године.  

Како су Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број: II-401-304/2019 од 20. 

марта 2019. године, обезбеђена додатна средства за текуће субвенције, предузеће мења 

усвојени Посебан програм о коришћењу средстава из буџета Града Суботице за 2019. годину, 

у деловима програма на који додатна средства имају утицај. 

 

Програм у следећим деловима остаје непромењен: 

- 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

- 3.2. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

Делови Програм “2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ”, “3.1. 

ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ” и “4. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА У 2019. 

ГОДИНИ” се мењају и гласе: 

 

 

 

“2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Предузеће потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стиче: 

наплатом услуга превоза, финансирањем из буџета и приходима од осталих споредних 

делатности.  

Средства за функционисање и инвестирање предузећа из буџета Града Суботице за 

2019. годину, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину од 27. 

децембра 2018. године („Сл. лист Града Суботице“, бр 29/18), у оквиру одобрених 

апропријација за РАЗДЕО IV- ГЛАВА 07, ПРОГРАМ 7- Oрганизација саобраћаја и путна 

инфраструктура, функција 450-саобраћај:  

-ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 0701-0004 - ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 4511 - Текуће субвенције, у износу од 106.370.000,00 динара, 

- ПРОЈЕКАТ 0701-П10, ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 4512 – капиталне 

субвенције у јавном градском саобраћају, у износу од 30.000.000,00 динара, 

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 450 - САОБРАЋАЈ у износу од 136.370.000,00 динара.  
 

 

УКУПНЕ СУБВЕНЦИЈЕ У 2019. години                                                          Табела бр. 1 

 

Функција Економска 

класификација 

Опис: ПРОГРАМ 7 План за 

2019.годину 

1 2 3 4 
450 4511 Програмска активност 0004: Јавни 

градски и приградски превоз 

путника - Текуће субвенције јавном 

градском саобраћају 

 

85.370.000,00 
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450 4511 Програмска активност 0004: Јавни 

градски и приградски превоз 

путника – Текуће субвенције ЈП 

“Суботица-транс” 

21.000.000,00 

450 4512 Пројекат 10 Капиталне субвенције: 

Куповина аутобуса - Капиталне 

субвенције јавном градском 

саобраћају 

 

30.000.000,00 

   

УКУПНО  

 

136.370.000,00 

„ 

 

 

„3.1.ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

Текуће субвенције јавном градском саобраћају 

Предузеће потребан приход за покривање реалних трошкова функционисања стичЕ: 

наплатом услуга превоза, финансирањем из буџета и приходима од осталих споредних 

делатности.  

Према прорачунима рађеним од стране Саобраћајног факултета Универзитета у 

Београду у “Студији унапређења система јавног градског и приградског транспорта путника 

у Суботици“ и „Моделу уговора о производњи бруто транспортне услуге“ (2012. године), као 

и нашим ранијим прорачунима, комуналној области у ЈП „Суботица-транс“ за несметано 

функционисање недостајало је преко сто милиона динара прихода на годишњем нивоу. 

Подаци о прорачунатим процењеним јединичним трошковима производње транспортног 

рада у систему градског и приградског транспорта путника на територији града Суботице су: 

јединични трошкови производње транспортног рада у градском транспорту путника који 

тренутно износе 182 динара, а у приградском транспорту путника 123 динара. 

Елементи за израчунавање бруто транспортне услуге и износа субвенција: 

- обим превоза у километрима у комуналној делатности,  

- јединична цена трошкова по пређеном километру (која је израчуната од стране 

независне експертске институције – Института саобраћајног факултета, Саобраћајни факултет 

Београд у сарадњи са Градом Суботица и Превозником), која износи:  

Редни 

број 
Тип линије  цена километра / РСД 

1  Градска линија 182,00 

2  Приградска линија 123,00 

 

Основна цена покрива трошкове обављања уговореног обима транспортне услуге и у 

исту нису урачунате инвестиције. Уговорена вредност јединичних трошкова по пређеном 

километру се мења према евентуалним променама кључних елемента који утичу на цену 

(средње вредности евра, потрошачких цена, зарада у јавном сектору, цена погонског горива-

еуро дизела). 

Са циљем стварања стабилног финансирања делатности, потписан је у мају 2014. 

године, Уговор о регулисању права и обавеза града и превозника у вршењу комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији Града Суботице. 
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Имплементацијом транспарентног уговорног односа са загарантованом ценом услуге по 

километру, гарантује се одрживост система јавног превоза.  

Према Уговору превозник је одговоран за производњу уговореног обима транспортне 

услуге радним даном, суботом, недељом, празницима, на регистрованим линијама за градски 

и приградски превоз путника на територији града Суботице, а све у складу са регистрованим 

редовима вожње, са технички исправним возилима. 

Превозник је дужан да достави Граду Суботица месечни (до 15. у месецу за претходни 

месец) и годишњи извештај о реализацији произведеног обима транспортне услуге (подаци за 

децембар 2018. године и 11 месеци у 2019. години) до 31. јануара за претходну годину. Град 

Суботица се обавезује да плати Превознику произведени обим транспортне услуге, на начин 

који је дефинисан у Уговору. 

У 2018. години планирано је издвајање из буџета града за текуће субвенције, износ од 

85,37 милиона динара, што је и у потпуности реализовано. 

Планирана средства за покриће разлике између трошкова производње уговореног 

обима транспортне услуге и очекиваног прихода у комуналној делатности, износе 85,37 

милиона динара. 

 За 2019. годину издвајање из буџета за ове намене, на основу Одлуке о буџету Града 

Суботице од 27.12.2018. године, износи 85,37 милиона динара. 

 

 

ЛИНИЈЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

Опис 

Градски саобраћај   

Лин. 1А Келебија општина-Болница-Н.Насеље 

Лин. 2 Српски шор-Хала спортова-Пачирски пут 

Лин. 3 Макова седмица-Лифка-Бајски пут 

Лин. 4 Велики Радановац-Лифка 

Лин. 6 Мали Бајмок-Палић викенд насеље 

Лин. 6А и 6Б Калцедониа-Викенд насеље 

Лин 7 Лифка -Палиц-Викенд насеље 

Лин. 8 Жељез нас-Губо ђ-Александрово 

Лин. 8А Жељез нас-Губо ђ-Бајнатска 

Лин. 9 Српски шор-АТБ Север 

Лин. 10 Палић н-Лифка 

Лин. 16 Тесл.н-Александрово 

Приградски саобраћај    

Лин. 22 Келебија граница-Болница-Ново Насеље 

Лин. 19 Суботица-Стари Жедник-Нови Жедник 

Лин. 20 Суботица-Биково 

Лин. 23 Суботица-Жедник-Чантавир-Душаново 

Лин. 25 Суботица-Клиса-Душаново 

Лин. 26 Суботица-Бајмок Рата 

Лин. 28 Суботица-Љутово-Горњи Таванкут-Караула 

Лин. 30 Суботица-Стари Жедник-Ђурђин 
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Лин. 41 Суботица-Палић центар-Шупљак 

Лин. 91 Келебија др граница-ОШ Сечењи Иштван 

Лин. 92 Микићево-ОШ Свети Саво 

Лин. 93 Мали Палић-ОШ Свети Саво 

Лин. 94 Габић жељ станица-ОШ Свети Саво 

Лин. 95 Клиса-ОШ Свети Саво 

Лин. 96 А станица-Шупљак-Шамука-ОШ Мирослав Антић 

Лин. 99 Велики Радановац-ОШ Мирослав Антић 

 

 

Текуће субвенције ЈП „Суботица-транс“ 

На основу Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: II-401/304/2019 од 

20.03.2019. године, у износу од 21 милион динара, а намењене  су за: 

- трошкове студије саобраћаја неопходне за потписивање новог Уговора о регулисању права и 

обавеза града и превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза 

путника на територији Града Суботице у износу од 5 милиона динара,  

- исплату солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја 

запослених у износу од 15 милиона динара и  

- трошкове за издавање сертификата о стручној компететности и квалификационих картица 

возача у износу од 1 милион динара, због обавезе  на основу Закона о безбедности 

саобраћаја.“   

 

 

„4. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА у 2019. години 

 

 

4.1. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

Ред. 

бр. 

ИЗВОР СРЕДСТАВА/ 

НАМЕНА  

План 01.01.-

31.03.2019. 

План 01.01.-

30.06.2019. 

План 01.01.-

30.09.2019. 

План 01.01-

31.12.2019. 

1. 
Планиране текуће 

субвенције 
17.927.700,00 46.416.500,00 77.009.000,00 106.370.000,00 

  УКУПНО 17.927.700,00 46.416.500,00 77.009.000,00 106.370.000,00 

 

Динамика планираних текућих субвенција јавном градском саобраћају у износу од 

85.370.000,00 динара: 

Јануар – март    21 % 

Јанура – јун    45 % 

Јануар – септембар    70 % 

Јануар – децембар 100 %  

 

Диманика планираних текућих субвенција предузећу у износу од 21.000.000,00 динара 

Други квартал  

- 500.000,00 динара за трошкове за издавање сертификата о стручној компететности и 

квалификационе картице возача и 

- 7.500.000,00 динара за исплату солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног 

материјалног положаја. 
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Tpehn KBapran
- 500.000,00 4unapa 3a rporrrKoBe 3a r43AaBarbe cep'ru$raxara o crpyqnoj rounererHocrl'I n

xraru$uxaquoHe KaprI4IIe Bo3aqa,

- 3.750.000,00 4unapa 3a Hcnnary conuAapHe nouohu paAHIIIII,IMa pa.4u y6naNaBar$a HenoBoJbHor

rvrarepuj amror noroxaj a n
- 5.000.000,00 gnuapa 3acryAlrje cao6pahaja ueonxo4He 3a norllucrBame HoBor Yroropa o

perynucarby npaBa u o6asesa rpaAa r4 npeBo3Hllra y BpIIIeBy KoMyHanHe AerarHocru fpaAcKor 14

rpurpaAcKor rlpeBo3a ryrH I4Ka Ha repplrop vlv f pap Cy6oruqe.

9erepru KBapran
- 3.750.000,00 4uHapa 3a r4crrnary conr.rAapHe nouohn paAHI,IIII4Ma pa4ra y6laxaBalba HeroBoJbHor

uarepuj a:rror noloxaj a 3arIocJIeHI4x.

4.2.RNIW:TAJIHE CYET IEH

P.6p
r43BOP CPEICTABA/
HAMEHA

Il"ran 01.01.-
31.03.2019.

[,ran 01.01.-
30.06.2019.

[,ran 01.01.-
30.09.2019.

Ilran 01.01-
31.12.20189

1.
Yqeruhe y na6arqu
avro6yca

0 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

YKYTIHO 0 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00

O6es6elena cpe.{crBa rcoprzcruhe ce y cKnaAy ca O.4nyronr o 6yryery lpa4a Cy6o:rraUe sa 2019.

roAlrHy, Peurerrerra o ynorpe6r,r cpe.qcraBa sa :rer<yhe 6yuercxe pe3epBe, 6poj II-401-30412019 ol,
20.03.2019. roAr4He, flporparraona rj. Ilpnou r43MeHoM flporpalaa rocrloBarba sa2019. to4ltHy. oo

Ilpra usueua lloce6nor ilporpaMa o Kopr4rrrherry cpe4craBa ns 6yqera rpaAa Cy6o'ruqe sa JII
'oCy6oruqa-TpaHc" sa2019. roAprHy AoHocr4 Ha4:opna o46op JfI "Cy6oruqa-tpanc", a carulacHocr

4aje lpa4crco nehe fpaga Cy6otuqe.

4.3. yKyIIHO C CTABA v 2019. t4

P.6p
II3BOP CPEACTABA/
TIAMEHA

Ilran 01.01.-
31.03.2019.

Ihas 01.01.-
30.06.2019.

Ikau 01.01.-
30.09.2019.

Ihas 01.01-
31.12.2019.

1. YKYTIHO 17.927.700,00 76.416.500,00 107.009.000,00 136.370.000,00

fl lh; r1!i i i'r r I ..ilit*"si,t 
,.lil l.rt


