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ДРУГА ИЗМЕНА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ 

БУЏЕТА ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“  

СУБОТИЦА ЗА  2022. ГОДИНУ 

 

    На Посебан програм о коришћењу средстава из буџета града Суботице за ЈП 

„Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину, усвојеног од стране Надзорног одбора ЈП 

„Суботица-транс“ Суботица дана 31.12.2021. године, добијена је сагласност Решењем о 

давању сагласности на Посебан програм за 2022. годину (бр. III-022-21/2022) од 13.01.2022. 

године од стране Градског већа.  

 

    На Прву измену посебног програма о коришћењу средстава из буџета града Суботице 

за ЈП „Суботица-транс“ Суботица за 2022. годину, усвојеног од стране Надзорног одбора ЈП 

„Суботица-транс“ Суботица дана 21.03.2022. године, добијена је сагласност Решењем о 

давању сагласности на Прву измену посебног програма за 2022. годину (бр. III-022-129/2022) 

од 31.03.2022. године од стране Градског већа.  

 

Због додатно обезбеђених средства у буџету Града по Решењу о употреби средстава 

текуће буџетске резерве (са променом апропријација) број II-401-1161/2022 од 15.08.2022. 

године, промењен је планирани износ средстава текућих субвенција у циљу обезбеђивања 

недостајућих средстава, предузеће доноси другу измену посебног програма о коришћењу 

средстава из буџета Града Суботице за 2022. годину. 

 

 

Посебан програма се мења у делу: 

 

- 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ у делу: Органи 

предузећа“(Директор Предузећа-именовано лице-пословодни орган) 

- 2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

- 3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

3.1.ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ, у делу: Текуће субвенције ЈП „Суботица-

транс“(став 8. и додаје се један нови став) 

- 4. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА у 2022. години  у делу 

4.1. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА у 2022. години: ТЕКУЋЕ 

СУБВЕНЦИЈЕ 

4.3. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА у 2022. години: УКУПНО 

СРЕДСТАВА У 2022.  

 

 

на следећи начин: 
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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

…“ 

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА: 

2. Директор предузећа - именовано лице - пословодни орган, 

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ОБАВЉА: 

Дејан Љубисављевић дипл.екон. Директор предузећа (Решење о именовању директора 

ЈП„Суботица-транс“ Суботица бр I-00-022-141/2022, од 07.04.2022, на мандатни период од 

четири године почев од дана ступања на рад именованог односно од 29.04.2022. године када 

је потписан Уговор о раду) 

…“ 

2. РАСПОРЕД И КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Наше 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 

2022. годину, се мењају због додатно обезбеђених средства у буџету Града по Решењу о 

употреби средстава текуће буџетске резерве (са променом апропријација) број II-401-

1161/2022 од 15.08.2022. године, јер је промењен планирани износ средстава текућих 

субвенција у циљу обезбеђивања недостајућих средстава, за потребе обављања делатности 

градског и приградског превоза путника за РАЗДЕО IV -СЕКРЕТАРИЈАТ 07, ПРОГРАМ 7 - 

Oрганизација саобраћаја и путна инфраструктура, функција 450 - САОБРАЋАЈ:  

- ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 0701-0004 – ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 4511 - Текуће субвенције јавном градском саобраћају са 170.680.000,00 

динара на 215.180.000,00 динара, 

- ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 0701-0004, ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 4512 – капиталне субвенције јавном градском саобраћају остају 

непромењене у износу од 45.100.000,00 динара. 

УКУПНО ЗА САОБРАЋАЈ са износа 215.780.000,00 динара на износ од 

260.280.000,00 динара.  

УКУПНЕ СУБВЕНЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ                                                          Табела бр 1 

Функција Економска 

класификација 

Опис: ПРОГРАМ 7- Организација 

саобраћаја и путна инфраструктура 

План за 

2022.годину 
1 2 3 4 

450 4511 Програмска активност 0004 - Текуће 

субвенције 4511: -451191 Текуће 

субвенције јавном градском саобраћају 

за обављање делатности градског и 

приградског превоза путника 

 

       200.500.000,00 

450 4511 Програмска активност 0004 - Текуће 

субвенције 4511: -451191 Остале текуће 

субвенције за ЈП„Суботица-транс“- 

солидарна помоћ 

 

     14.680.000,00 

450 4512 Програмска активност 0004 - 

Капиталне субвенције 4512:-451291 

Капиталне субвенције јавном градском 

саобраћају за отплату кредита за 

аутобусе 

 

 25.100.000,00 
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450 4512 Програмска активност 0004 - 

Капиталне субвенције 4512:-451291 

Капиталне субвенције за набавку два 

половна аутобуса 

 

20.000.000,00 

   

УКУПНО ТРАНСПОРТ 

 

      260.280.000,00 

 

3. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

3.1.ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

Ставови од 1.-7. остају непромењени, а мења се став 8 који гласи: 

…“ 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  од 05.07.2022. године у сарадњи са Градом Суботица и Превозником), која износи:  

 

Редни 

број 
Тип линије  цена километра / РСД 

1  Градска линија 240,08 

2  Приградска линија 192,69 

…“ 

Ставови од 9.-15. стају непромењени, а додаје се нови став који гласи: 

Анексом бр. 3 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања 

обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 01.08.2022. 

године, измењен је члан 19. Уговора где се Град обавезује да надокнади удео од 100% у  

разлици између укупних трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и 

оствареног прихода Превозника од обављање комуналне делатности, као и члан 24. Уговора 

где је утврђена нова вредност јединичних трошкова производње транспортног рада 

израчуната од стране независне експертске институције-Универзитета у Београду, 

Саобраћајни факулет Београд у складу са Пројектом (Сажетак Пројекта број 856/2 од 

05.07.2022. године).  

…“ 

Ставови од 16.-18. остају непромењени, као и Прилог – линије градског и приградског 

превоза. 

…“ 

4. ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА у 2022. години   

 

4.1. ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

Р 

бр 

ИЗВОР СРЕДСТАВА/ 

НАМЕНА  

План 01.01.-

31.03.2022.  

План 01.01.-

30.06.2022. 

План 01.01.-

30.09.2022. 

План 01.01-

31.12.2022. 

1. 
Планиране текуће 

субвенције 
44.670.543 80.850.110 173.643.965 215.180.000 

  УКУПНО 44.670.543 80.850.110 173.643.965 215.180.000 

 

 

 



4

,{uHaunra nJraHupaHr4x reKyhux cy6nenur.rja npeay:ehy y H3Hocy oa 215.180.000,00 gnuapa:

IIpnn mnapra,'r
- 40.526.543,00 4uHapa sa reryhe cy6eenqraje no Vronopy,
- 4.144.000,00 Au:eapa 3a uc[nary conr,IAapHe nouohu paguuquua pann y6laxaBarLa HenoBoJbHor

uarepuj a,rHor noloNaja,
.[pyru rcnaprar
- 32.667 .567 ,00 4uuapa ra rexyhe cy6aenrluje no Yronopy,
- 3.512.000,00 AHHapa 3a Ircnnary connAapHe nouohu paguuquua palra y6,raxaBaH,a HenoBoJbHor

uarepuj a,rHor noroxaja,
Tpehu rnapra.r
- 89.281.855,00 4uuapa:a renyhe cy6neHqnje no Yroeopy,
- 3.512.000,00 rt4*apa 3a ucflnary conri.{apHe novohu pa4HHIlnua pagu y6,raNaBarba HenoBoJrHor

naarepuj aluor no,roNaj a,
rlernprn KBapraJr
- 38.024.035,00 4uHapa sa reryhe cy6eeuquje no Yroeopy,
- 3.512.000,00 ruHapa sa Hcnnary conHAapse nouohn paaHl4r\t4Ma pa4ll y6laxanan a HenoBoJbHor

uarepuja:ruor no.noNaja.

4.3. yKyIIHO CPEICTABA y 2O22. ro1*ttttt

lpyry u:ueHy lloce6nor flporpaMa o xopuurhersy cpeAcraBa ua 6yuera rpa4a Cy6orl,lqe sa

Jfl"Cy6oruqa-rpaHc" Cy6oruqa sa 2022. roar.rHy AoHocl4 HaA:opHu o,q6op Jfl"Cy6oruqa-rpauc"
Cy6ornua.

Cauaorocr Ha Apyry usueHy floce6uor nporpaMa o xopraurhen y cpeAcraBa ns 6yqera rpa4a
Cy6orr.rqe :a JII"Cy6orrrua-rpaHc"Cy6oruqa sa fpagcxo eehe lpaga Cy6oruqe.

npe4yreha

P.6p II3BOP
CPEACTABA/HAMEHA

ILran
01.01.-
31.03.2022.

II.ran
01.01.-
30.06.2022.

II.nan
01.01.-
30.09.2022.

rl.raH
01.01-
31.12.2022.

YKYTIHO s2.888.003 115.375.601 214.446.35t 260.280.000
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