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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦА-ТРАНС“ 

  

8. августа 1897. године, основано је Акционарско друштво под називом “Суботичка 

електрична жељезница и осветљење” ДД са главним акционаром Вилимом Линтхеимом. 

Први трамвај кренуо је 7. септембра 1897. године на релацији Суботица-Палић, док је 

први трамвај за грађанство кренуо 12. септембра исте године, који се и сматра даном 

оснивања нашег Предузећа. 

Из дотадашњег јединственог Предузећа, издваја се 1. јануара 1948. године 

самостално Предузеће “Суботички електрични трамвај”- СЕТ. 

Крајем 1961. године уводи се у градски саобраћај превоз путника аутобусима и 

предузеће добија назив “Градско саобраћајно Предузеће”. 

Трамвајски саобраћај укинут је 2. априла 1974. године и тада се прешло искључиво 

на превоз путника аутобусима. 

Предузеће је, као Јавно предузеће, формирано Одлуком Скупштине општине  

Суботица о организовању Јавног предузећа “Суботица-транс” Суботица дана 28.12.1989. 

године.  

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА: 

1. Надзорни одбор - орган управљања и надзора Предузећа,  

2. Директор Предузећа - именовано лице - пословодни орган, 

ПОСЛОВЕ СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА ОБАВЉА: 

Дејан Љубисављевић дипл.екон, в.д. Директора предузећа Решењем о именовању в.д. 

Директора ЈП„Суботица-транс“ бр I-00-022-146/2021, од 06.05.2021. године, до именовања 

директора, почев од 07.05.2021. године. 

 ПИБ:  100960042 

            ЈББК:  82305 

 ТЕЛЕФОН: 024/ 547-777 

 СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА-Седиште предузећа  је у улици Сегедински пут бр. 84, 

Суботица, на простору од 55.463 м² и Аутобуска станица на Сенћанском путу бр. 5 на 

површини од 15.000 м², као и неколико осталих објеката - терминала размештених по граду 

и околини. 

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:  ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ КОПНЕНИ ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА 49.31 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:  СКУПШТИНА 

ГРАДА СУБОТИЦЕ 

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које 

оснива држава, односно јединица локалне самоуправе или аутономна покрајина. 

Организовано је ради обављања делатности од општег интереса, као и трајног и несметаног 

обављања делатности, која је незаменљив услов живота и рада радних људи и грађана.  
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 и приградског 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 
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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 друго. 
ЈП”Суботица-транс” је члан Пословног удружења “Србијатранспорт” и 

„Панонтранспорт“. Са свим чланицама удружења, одржавају се добри пословни односи и 

успешна пословна сарадња. 
 

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, обезбеђена су Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину („Сл. лист 

Града Суботице“, бр  39/21), у оквиру одобрених апропријација за РАЗДЕО IV- ГЛАВА 07, 

ПРОГРАМ 2- КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, функција 450-САОБРАЋАЈ:  

- ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 0701-0004 – ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 4511 - Текуће субвенције јавном градском саобраћају, у износу од 

170.680.000,00 динара, 

- ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 0701-0004 ЕКОНОМСКА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 4512 – Kапиталне субвенције , у износу од 25.100.000,00 динара. 

УКУПНО ЗА САОБРАЋАЈ у износу од 195.780.000,00 динара. 
  

УКУПНЕ СУБВЕНЦИЈЕ У 2022. ГОДИНИ                                                          Табела бр 1 

Функција Економска 

класификација 

Опис: ПРОГРАМ 7- Организација 

саобраћаја и путна инфрастуктура 

План за 

2022.годину 
1 2 3 4 

450 4511 Програмска активност 0004 - Текуће 

субвенције 4511: - Текуће субвенције 

јавном градском саобраћају за 

обављање делатности градског и 

приградског превоза путника 

 

       156.000.000,00 

450 4511 Програмска активност 0004 - Текуће 

субвенције 4511: Остале текуће 

субвенције за ЈП„Суботица-транс“- 

солидарна помоћ 

 

     14.680.000,00 

450 4512 Програмска активност 0004 - 

Капиталне субвенције 4512:- 

Капиталне субвенције јавном градском 

саобраћају за отплату кредита за 

аутобусе 

 

 25.100.000,00 

   

УКУПНО  

 

      195.780.000,00 
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3.ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 

 

3.1.ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

Загарантовани приход Превозника који омогућава несметано обављање градског и 

приградског превоза путника ове комуналне делатности обезбеђује се из следећих извора: 

- прихода од основне делатности који пада на терет Превозника, односно из прихода 

који се обезбеђује од продаје свих врста карата у систему градског и приградског 

превоза путника и прихода од наплаћених доплатних карата од путника и 

- субвенције из буџета Града.  

 За успешно остваривање политике финансирања и тарифне политике града према 

систему ЈГТП, у 2014. години потписивањем Уговора о регулисању права и обавеза града и 

превозника у вршењу комуналне делатности градског и приградског превоза путника на 

територији Града Суботице, се дошло до оптимума задовољења заједничких захтева свих 

елемената од значаја за остваривање те политике, тј. локалне самоуправе, корисника услуга 

и пружаоца услуга, односно осигурава се стабилност функционисања система.  

 Базиран на нову саобраћајну студију Саобраћајног факултета у Београду 

„Унапређење транспортно-економских елемената уговора о пружању комуналних услуга у 

систему јавног транспорта путника у Суботици“, закључен је нови „Уговор о уређивању 

међусобних односа у погледу субвенционисања обављања комуналне делатности градског и 

приградског превоза путника“, дана 30.12.2019. године, са новим елементима, са роком 

важности од 10 година, са применом од 01. јануара 2020. године.  

Према прорачунима рађеним од стране Саобраћајног факултета Универзитета у 

Београду у складу са Студијом, као и нашим ранијим прорачунима, недостајући део прихода 

за несметано функционисање комуналне делатности, као разлику између трошкова 

производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему градског и 

приградског транспорта путника на територији Града Суботице и оствареног прихода 

ЈП„Суботица-транс“ недостаје преко сто милиона динара прихода на годишњем нивоу.  

За одређивање висине субвенције из буџета Града утврђују се јединични трошкови 

производње транспортног рада, по линијама (градска/приградска линија), у складу са 

Студијом. 

Прорачун јединичних трошкова производње транспортног рада врши се на основу 

анализе целине система и података о транспортном раду, возном парку, редовима вожње и 

економских и експлоатационих показатеља. 

У прорачуну вредности јединичних трошкова производње транспортног рада, као 

улазне величине користе се следећи производни и економски елементи: структура возног 

парка, укупан број возила на раду, укупан број возила у обавезној резерви, просечан дневни 

број пређених километара, просечан број радних дана у години, цене набавке нових возила, 

просечна старост возног парка, просечан број запослених по возилу, просечне нето зараде у 

сектору транспорта у Граду, трошкови обавезног ауто осигурања, трошкови осигурања 

имовине,трошкови осигурања путника, вредност каско осигурања, трошкови регистрације 

возила по типовима возила, просечна потрошња погонске енергије л/100 км, цена погонске 

енергије, цена уља и мазива, цена пнеуматика, трошкови одржавања возног парка, 

амортизација објеката и опреме, трошкови комуналних услуга, остали трошкови 

карактеристични за транспортно-пословни систем. 

Елементи за израчунавање бруто транспортне услуге и износа субвенција: 

- обим превоза у километрима у комуналној делатности,  
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- 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 162,36 

2  Приградска линија 147,68 

Вредност јединичних трошкова производње транспортног рада покрива трошкове 

обављања уговореног обима транспортне услуге и у исту нису урачунате инвестиције. 

Кључни елементи од утицаја на промену вредности јединичног трошка производње 

транспортног рада: 

1. промена средње вредности евра, 

2. промена зарада у сектору транспорта и 

3. промена цене погонског горива (еуро дизел). 

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 непрекидно технички исправним, и опремљеним возилима (и резервним 

возилима), уз све услове безбедности, без могућности уступања превоза другим операторима 

или подуговорачима, као и да обезбеди осигурање возила и путника. 

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

месец) и годишњи извештај о реализацији произведеног обима транспортне услуге до 31. 

јануара за претходну годину.  

Град Суботица се обавезује да Превознику надокнади разлику између укупних 

трошкова производње уговореног обима транспортне услуге и оствареног прихода, односно 

ризик прихода на начин који је дефинисан у Уговору, уз надзор и овере извршених услуга и 

финансијских докумената од стране службе надлежне за комуналне послове. 

Анексом бр. 1 Уговора о уређивању међусобних односа у погледу субвенционисања 

обављања комуналне делатности градског и приградског превоза путника од 22.12.2020. 

године, недостајући део прихода за функционисање комуналне делатности, као разлику 

између трошкова производње бруто транспортног рада уговореног обима услуге у систему 

градског и приградског транспорта путника на територији Града Суботице и прихода, Град 

субвенционише удео од 80% у насталој разлици недостајућих прихода. 

 За 2022. годину издвајање из буџета за намене текуће субвенције јавном градском 

саобраћају за обављање делатности градског и приградског превоза путника, на основу 

Одлуке о буџету Града Суботице за 2022. годину од 23. децембар 2021. године ће износити 

156  милиона динара. 

 Поред тога, за Остале текуће субвенције за ЈП„Суботица-транс“- из буџета биће за 

2022. годину издвојено средстава у износу од 14,68 милиона динара са припадајућим 

порезима намењених за солидарну помоћ запосленима у нето износу од 41.800,00 динара по 

запосленом раднику (за 316 запослених) по Колективном уговору члан 90. ради ублажавања 

неповољног материјалног положаја запослених . 

У текуће субвенције улазе захтеви који се подносе у текућој години, као и обавезе које 

су нереализоване у 2021. години, а које се преносе у 2022. годину и имају статус преузетих 

обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација буџета за 2022. годину.  
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ПРИЛОГ - ЛИНИЈЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 
Градски саобраћај 

Лин. 1A Келебија општина-Болница-Ново 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. 6A  Цалцедониа-Викенд насеље 

Лин. 7 Лифка -Палић-Викенд насеље 

Лин. 8 Жељезничко насеље-Губођар-Александрово 

Лин. 8A Жељезничко насеље-Губођар-Бајнатска 

Лин. 9 Српски шор-АТБ Север 

Лин. 10 Палић насеље-Лифка 

Лин. 16 Теслино насеље-Александрово 

Приградски саобраћај 

Лин. 19 Суботица-Стари Жедник-Нови Жедник 

Лин. 20 Суботица-Биково 

Лин. 22 Келебија граница-Болница-Ново Насеље 

Лин. 23 Суботица-Жедник-Чантавир-Душаново 

Лин. 25 Суботица-Клиса-Душаново 

Лин. 26 Суботица-Бајмок Рата 

Лин. 26 А Бајмок базени-Мала Босна-Суботица 

Лин. 28 Суботица-Љутово-Горњи Таванкут-Караула 

Лин. 30 Суботица-Стари Жедник-Ђурђин 

Лин. 30 А Суботица-Мишићево-Ђурђин 

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 Габрић жељезничка станица-ОШ Свети Саво 

Лин. 95 Клиса-ОШ Свети Саво 

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

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

Лин. 99 Велики Радановац-ОШ Мирослав Антић 

 

3.2. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

 

Предузеће је купило 10 аутобуса (2 соло градска и 8 приградских) у 2019. години у 

износу од 197,634 милиона динара (са пдв), које је финансирано средствима оснивача у 

износу од 30 милиона динара, сопственим средствима у износу од 20,586 милиона динара и 

путем инвестиционог кредита од 147,048 милиона динара. 

Инвестициони кредит код домаћег кредитора, односно пословне банке повучен је у 

износу од 1.251.175,01 еура, односно 147.048.471,93 динара (по курсу од 117,5283 динара за 

еуро), са роком отплате на 78 месеци, са каматом од 2,1% за прве 3 године, а после 2,3% плус 
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тромесечни ЕУРИБОР. Кредит се отплаћује у првој 2019. години из сопствених, позајмљених 

и средстава оснивача, а наредних година из средстава оснивача. Према плану отплате 

кредита, планирана је отплата камата за 2020. годину и рата  (почев од априла 2020. године), 

али је због увођења ванредног стања настао застој у отплати обавеза које је одобрила банка 

на пет месеци.  

Стање кредита на дан 31.12.2021. године износи у 1.252.624,00 еура у коме је садржан  

износ од  1.170.806,84  еура на име обавезе за рате кредита и износ од 81.817,16 еура на име 

обавезе за камате по кредиту односно укупно 147.809.632,00 динара. 

За капиталне субвенције – Куповина аутобуса - средства из буџета ће се реализовати за 

отплату кредита за набавку наведених аутобуса по основу Уговора о инвестиционом кредиту, 

кредитна партија бр 00-410-0207920.6, који је ЈП„Суботица-транс“ закључило са пословном 

банком 19.08.2019. године. 

Планиран износ за намену отплате кредита за 2022. годину износи 25,1 милион динара. 

ПРИЛОГ - ВОЗНИ ПАРК (АУТОБУСИ) на дан 31.12.2021. године 

Укупно у комуналној делатности предузеће ради са 81 возилo на инвентару:  

- 12  ком ГРАД СОЛО 

- 14 ком ГРАД ЗГЛОБНА 

-   7 ком ГРАД МИНИБУС  

- 34 ком ПРИГРАДСКА 

- 10 ком ПРИГРАДСКО - МЕЂУМЕСНИ 

-   4 ком ПРИГРАДСКА МИНИБУС 

 

ПРИЛОГ – ЛИНИЈЕ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА 

  ОПИС 
РЕГИСТАРСКА 

ОЗНАКА 
  ОПИС 

РЕГИСТАР

СКА 

ОЗНАКА 

  
ГРАД СОЛО 

АУТОБУСИ 
    

ПРИГРАДСКИ 

АУТОБУС 
  

1 68 SU 129-VO 1 29 SU 114-NJ 

2 70 SU 018-MI 2 31 SU 160-SC 

3 71 SU 144-CK 3 43 SU 044-SB 

4 72 SU 044-PP 4 51 SU 146-PK 

5 75 SU 040-PJ 5 52 SU 034-RN 

6 202 SU 094-NZ 6 54 SU 170-EV 

7 203 SU 099-ZP 7 55 SU 004-UI 

8 204 SU 133-GC 8 56 SU 174-NU 

9 205 SU 133-GT 9 59 SU 033-NH 

10 603 SU 074-YU 10 310 SU 047-GR 

11 207 SU 175-OI  11 601 SU 074-RO 

12 206       SU 175-UJ 12 602 SU 074-TČ 

      13 604 SU 082-DŽ 

  
ЗГЛОБНИ 

АУТОБУСИ  
  14 605 SU 083-ĆD 

1 83 SU 114-IT 15 606 SU 085-VA 

2 86 SU 144-IA 16 607 SU 085-PY 

3 94 SU 096-SO 17 608 SU 086-FT 

4 95 SU 119-LD 18 609 SU 086-ĐB 
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5 100 SU 031-KD 19 610 SU 092-BL 

6 101 SU 031-KE 20 611 SU 092-AE 

7 102 SU 110-XN 21 612 SU 138 -FM 

8 103 SU 155-CE 22 613 SU 138 -FN 

9 104 SU 156-IT 23 614 SU 138 -GV 

10 105 SU 170-EP 24 615 SU 138 -IZ 

11 106 SU 003-UI 25 616 SU 138 -IV 

12 107 SU 082-DČ 26 617 SU 138 -IR 

13 108 SU 093-RN 27 618 SU 138-GU 

14 109 SU 098-NZ 28 619 SU 138 -IS 

      29 620 SU 174-TO 

  
 МИНИБУС ГРАД. 

АУТОБУС 
  30 

621 SU 173-JI 

1 301 SU 047-GH 31 622 SU 173-JK 

2 302 SU 075-TC 32 623 SU 173-JC 

3 303 SU 047-GJ 33 625 SU 173MA 

4 304 SU 047-GK 34 627 SU 173-MB 

5 305 SU 047-GL   
ПРИГРАДСКО 

МЕЂУ.АУТОБУС. 
  

6 306 SU 047-GM 1 3 SU 028-IH 

7 307 SU 047-GN 2 4 SU 110-SR 

  
ПРИГРАД МИДИ- 

МИНИБУС 
  3 6 SU 110-NT 

1 2 SU 002-VS 4 16 SU 067-ĐS 

2 8 SU 064-BE 5 37 SU 113-MH 

3 309 SU 047-GP 6 38 SU 084-EŠ 

4 702 SU 121-BD 7 39 SU 105-CN 

      8 57 SU 069-ŠG 

   9 624 SU 173-JB 

   10 626 SU 174-TP 

 

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 80.850.110 129.143.965 170.680.000 

  УКУПНО 44.670.543 80.850.110 129.143.965 170.680.000 

 

Динамика планираних текућих субвенција предузећу у износу од 176.680.000,00 динара: 

Први квартал  

- 40.526.543,00 динара за текуће субвенције по Уговору, 

-  4.144.000,00 динара за исплату солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног 

материјалног положаја, 

 



,,(pyru rnapra,'r
- 32.667.567,00
- 3.5r2.000,00
lrarepujaluor
Tpehu xnapra,'r
- 44.781.8ss,00
- 3.512.000,00
Marepr4J aIJtHor non a,
rlernpru KBapraJr
- 38.024.035,00
- 3.s r2.000,00

:a reryhe cy6seuqr.lje no Vronopy,
3a rzcflnary conuaapHe nouohu pa4urquua pa4ra y6traxaBama HerloBoJbHor

3a reKyhe cy6aeHqLrje no Yronopy,
3a ncflnary conraaapHe nolrohu pa4ulaquua palu y6,raNaBama HenoBo"'],Hor

sa reryhe cy6seuqnje no Vroropy,
3a rrcnnary coJrlrAapHe nouohu pa4uuquua pa4u y6naxaBalba HenoBoJl,Hof

MaTepr,rJ anHor

4.2. KAIII,{T

,{uHauuxa ranuramrux cy6neHqraja npegysehy y lz3Hocy oa 25.100.000,00 aunapa:
Ilpnu xaapra,'r
- 8.217.460,00 3a KaMaTe r,r paTe 3a oTnnary I{HBeoTHIII4OHO| KpeA['lTa

3a KaMare u paTe 3a ornnary r4HBecruur4oHof KpeAHTa

sa r(aMare I,I paTe 3a ornJrary nHBecrr.rrlHoHol KpeAlrra

3a KaMare H paTe 3a ornJrary HHBecrr.ruHoHor KpeAr{Ta.

[pyru rnapra,r
- 6.308.031,00
Tpehu rcnapra,'r
- 6.276.885,00
9ernpru KBapraJr
- 4.297.624,00

4.3, YKYTIH CTABA Y 2022.

O6e:6e[ena xopucruhe ce y cKJtaAy ca Ilponpauou floc!'IoBalsa sa 2022. roAIrHy Ir y
cKJraAy ca o Ogryuu o 6yuery lpaAa Cy6oruqa za 2022. rotutty.
Iloce6au rporpaM rcopnurhersy cpeAcraBa n: 6yuera rpaaa Cy6oruqe sa JII"Cy6or[ua-
rputc" za 2022.
Car,'racnocr na

4onocu Hagsopuu og6op Jll"Cy6oruqa-rpauc".
nporpaM o noplllheIry cpeAcraBa u: 6yuera rpa4a Cy6oruqe :a

JII"Cy6oruqa- sa 2022. roguny, gaje lpa4cro Cy6o,ruue.

npe,4y:eha

Il.ran 01.01-
31.12.2022.

Ilran 01.01.-
31.03.2022.

fl.ras 01.01.-
30-06.2022.

flrau 01.01.-
30.09.2022.

8.217.460 14.525.491

flrau 01.01.-
31.03.2022.

I.ras 01.01.-
30.09.2022.

Ilran 01.01-
31.12-2022.

ucan'senuh,

A
YcVz,yt-(


