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О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ: 
Правни основ за доношење Одлуке о консолидованом завршном рачуну Града 

Суботице за 2017. годину садржан је у члану 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 

самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, и 101/2016 – др.закон ) и 

члану 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” број 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015,  

99/2016 i 113/2017). 

 У поступку израде завршног рачуна буџета врши се консолидација података у 

складу са прописима којим је уређен буџетски систем и буџетско рачуноводство: Уредба о 

буџетском рачуноводству («Службени гласник РС», бр. 125/03 и 12/06), Правилник о 

начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских 

средстава и корисника средства организација обавезног социјалног осигурања («Службени 

гласник РС», бр. 18/15), Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном 

плану за буџетски систем («Службени гласник РС», бр. 16/16, 49/2016 и 107/2016),  

Одлука о буџету Града Суботице за 2017. годину («Службени лист Града Суботице», бр. 

58/16, 21/17 и 30/17). 

Разлози за доношење: 

У складу са чланом 78.  став 1. тачка 2) подтачка (3) Закона о буџетском систему, 

локални орган управе надлежан за финансије припрема нацрт одлуке о завршном рачуну 

буџета локалне власти и доставља га надлежном извршном органу локалне власти. На 

основу члана 57. став 1. тачка 1. и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Града Суботице, 

Градско веће је предлагач буџета и других аката Скупштини града, а Скупштина града 

доноси буџет и утврђује завршни рачун града.  

Према календару из члана 78. Закона о буџетском систему прописани су рокови 

за припрему, састављање и предају Завршног рачуна корисника буџетских средстава. По 

овом календару индиректни корисници буџета града Суботица доставили су своје 

Завршне рачуне за 2017. годину, путем Управе за трезор, надлежном директном 

кориснику буџета града, а директни корисници су до 31. марта 2018. године доставили 

консолидоване извештаје својих индиректних корисника Секретаријату за финансије 

Градске управе града Суботица на усаглашавање и консолидацију. 

 Садржај Одлуке о консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2017. 

годину:  

1. Консолидовани Биланс стања са утврђеном укупном активом и пасивом у 

износу од 21.198.410 хиљада динара и ванбилансном активом и пасивом у износу 

од 1.274.931 хиљада динара 

2. Консолидовани Биланс прихода и расхода са укупним текућим приходима и 

примањима од продаје нефинансијске имовине  у износу од 4.921.982 хиљада 

динара и укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 

4.696.710 хиљада динара, са оствареним већим приходима и примањима у односу 

на извршене расходе и издатке у износу од 225.272 хиљада динара 

3. Консолидовани извештај о капиталним издацима и примањима 

4.          Консолидовани извештај о новчаним токовима 

5.          Извештај о извршењу буџета 

6.          Извештај о одступањима између одобрених средстава и извршења  

7.          Извештај о примљеним трансферима 

8.          Извештај о кредитима 

9.          Извештај о донацијама  

10.        Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве 

11.        Извештај о извршењу програмског дела буџета 

12.        Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима  
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Буџет града Суботице обезбеђује средства из законом утврђених јавних прихода 

који припадају локалној самоуправи за финансирање законом утврђених датих јавних 

овлашћења. Јавни расходи који се финансирају из буџета су: Уставом и законом 

утврђени послови органа, организација и служби града, одређене потребе грађана у 

складу са законом у области образовања, културе, здравствене и социјалне заштите, 

друштвене бриге о деци, физичке културе, информисања, туризма, заштите и 

унапређивања животне средине и у другим областима од непосредног интереса за 

грађане, обављање и развој комуналних делатности у складу са законом, уређење и 

коришћење градског грађевинског земљишта и обезбеђивање коришћења пословних 

простора, старање о изградњи и одржавању локалних путева, улица и других јавних 

објеката од општег значаја, законом поверени послови локалним самоуправама из 

оквира права и дужности Републике. За обављање послова корисницима се обезбеђују 

средствау из буџета града за расходе запослених, коришћење услуга и роба и осталих 

расхода као и улагања у основна средства. 

Поједини индиректни корисници буџета града Суботица, поред буџетских 

прихода, остварују приходе из сопствених активности које произилазе из законом датих 

овлашћења. Ове приходе називамо приходи индиректних корисника из других извора и 

као такви евидентирају се преко подрачуна у оквиру трезора града Суботица. 

Град Суботица је у току године извршавао буџет преко 9 директних и 54 

индиректних корисника. Директни корисници су: Скупштина града Суботице, Градско 

веће, Градоначелник, Градска управа, Градско јавно правобранилаштво, Канцеларија за 

младе, Буџетска инспекција, Служба за интерну ревизију града и Заштитник грађана. 

Поред 37 Месних заједница, индиректни корисници буџета су:, Туристичка организација 

града, Предшколска установа „Наша радост“, Културне установе: Позориште 

„Костолањи Деже“, Савремена галерија, Међуопштински завод за заштиту споменика 

културе, Арт биоскоп „Александар Лифка“, Завичајна галерија „Винко Перчић“, Дечије 

позориште, Зоолошки врт, Градски музеј, Историјски архив, Градска библиотека, и 

буџетски фондови: Фонд за стипендирање ученика првих разреда средњих школа 

дефицитарних занатских занимања техничке струке, Фонд за ситпендирање студената са 

територије града Суботица, Фонд за унапређење безбедности саобраћаја и Фонд за 

заштиту животне средине. У току 2017. године су брисани из евиденције Фонд за 

подстицање развоја талентованих спортиста Града Суботице и Стамбено-кредитни фонд.  

Одлука о буџету Града Суботица за 2017. годину донета је 28. децембра 2016. 

године. Обим буџета утврђен је у износу 6.466.510.000 динара. Приходи и примања 

буџета града за 2017. годину планирани су у висини од 6.169.815.000 динара, а пренета 

су наменска неутрошена средства из 2016. године у износу 91.711.000 динара. Приходи 

и примања индиректних корисника буџета планирана су у висини од 204.984.000 динара. 

Основне смернице за израду односно планирање појединих категорија расхода и 

издатака буџета за 2017. годину и ограничења расхода и издатака корисника буџета била 

су: 

- планирање масе средстава за плате запослених у 2017. години, који се 

финансирају из буџета, на нивоу исплаћених плата у 2016. години. У оквиру 

тако планиране масе средстава за исплату плата запослених планирана су 

средства за увећање плата запослених: у установама социјалне заштите за 5%, 

предшколским установама за 6% и установама културе 5%. Планирана су и 

средстава у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 

јавних средстава  

- планирање броја запослених у складу са планом рационализације 
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- коришћење роба и услуга (група конта 42)- уз максимални напор да се остваре 

уштеде у односу на средства планирана за ове намене у 2016. години, тако да 

се не угрози извршавање сталних трошкова 

- субвенције (група конта 45) – даље мере фискалне консолидације 

подразумевају рационално коришћење средстава субвенција  

- остали расходи (група конта 48) –планирати у складу са рестриктивном 

политиком 

- изадаци за нефинансијску имовину (класа 5) – планирана уз максималне 

уштеде за набавку опреме, а капитални пројекти планирани у складу са 

реалном могућношћу њиховог спровођења, давајући предност већ започетим 

пројектима и пројектима који су спремни за реализацију (који имају 

пројектно-техничку докуменатацију, грађевинску дозволу као и 

документацију неопходну за спровођење јавне набавке) 

 

 Прва Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету града Суботица за 2017. 

годину донета је 6. јула 2017. године. Обим буџета утврђен је у износу 6.842.594.000 

динара. Приходи и примања буџета планирани су у висини од  6.281.150.000 динара, а 

пренета су неутрошена средства из 2016. године у износу 322.356.000 динара. Текући 

приходи и примања индиректних корисника буџета планирана су у висини од 

214.901.000 динара, а пренета средства индиректних корисника у висини 24.187.000 

динара. Разлог за доношење ребаланса буџета је прерасподела неутрошених пренетих 

средстава буџета из претхоне године, а на основу података из извештаја о 

консолидованом завршном рачуну града Суботица за 2016. годину. Други разлог за 

израду ребаланса буџета је распоред ненаменских и наменских трансфера и донација 

одобрених корисницима буџета града, како би се реализација програмских активности и 

пројеката извршила у примереним роковима. Такође, исказана је потреба појединих 

корисника буџета града да се у оквиру структуре расхода и издтака буџета изврше 

измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града у 

наредном периоду. На основу Одлуке о образовању Службе за интерну ревизију Града 

Суботица, као функционално и организационо независне службе, утврђује се директни 

корисник буџета града. 

Други ребаланс усвојен је 16. новембра 2017. године. Обим буџета утврђен је у 

износу 6.324.732.000 динара. Приходи и примања буџета планирани су у висини од  

5.851.498.000 динара, а пренета су наменска неутрошена средства из 2016. године у 

износу 194.693.000 динара. Текући приходи и примања индиректних корисника буџета 

планирана су у висини од 236.696.000 динара, а пренета средства индиректних 

корисника у висини 41.845.000 динара. Разлог за доношење ребаланса буџета је 

преструктуирање планираних капиталних издатака, сходно динамици реализације 

пројеката. Уштеде остварене спровођењем јавних набавки омогућиле су да се изврши 

преструктуирање планираних прихода и примања, сходно остварењу прихода и примања 

буџета за првих девет месеци текуће године. Такође, исказана је потреба појединих 

корисника буџета града да се у оквиру структуре расхода и издатака буџета изврше 

измене на апропријацијама како би се обезбедило несметано функционисање града до 

краја године. 

Одлука о буџету града Суботица за 2017. годину и све њене измене израђене су у 

складу са Упутством  за припрему буџета локалних власти за 2017. годину и 

пројекцијама за 2018. и 2019. годину Министарства финансија. 

 У току 2017. године Скупштина града Суботице је усвојила шестомесечни и 

деветомесечни извештај о извршењу буџета града Суботица. 
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Остварење прихода и примања 

  

У периоду јануар-децембар 2017. године буџет града Суботица је располагао са 

средствима у висини од 5.465.620 хиљаде динара, што представља 90,38% планираног 

обима за 2017.годину, а што је за 6,04% више средстава у односу на расположива 

средства буџета у 2016. години. У структури расположивих средстава буџета у 2017. 

години текући приходи учествују са 84,44%, примања од продаје нефинансијске имовине 

учествују са 1,61%, примања од задуживања 7,72%, а пренета средства из претходне 

године 6,22%.  

Текући приходи буџета остварени су у висини од 4.615.281 хиљаде динара, што је 

90,25% остварење у односу на годишњи план. Од текућих прихода најзначајнији су 

приходи од пореза на доходак (у укупним приходима буџета учествују 40%) који су 

остварени у висини 2.139 хиљада динара што је 96,27% од годишњег плана, а у односу 

на претходну годину остварено је 5,94% више средстава. Највеће учешће остварује се од  

приход од пореза на зараде (уступљен из републичког буџета 77%), а остварени приход 

износи 1.803 хиљаде динара (95,92% од годишњег плана), што је 5,48% више у односу на 

остварење овог прихода у току претходне године. У односу на претходну годину 

остварени су већи приходи од пореза на приходе од самостаалних делатности и пореза 

на приходе од давања у закуп. Приходи од пореза на имовину остварени су за 5,70% 

више у односу на остварење претходне године. Изворни приходи од пореза на имовину 

физичких и правних лица остварени су у висини 843.143 хиљаде динара. Морамо 

поменути да су уступљени приходи од пореза на пренос апсолутних права и поклоне, 

чије администрирање обавља Пореска управа Министарства финансија, остварени са 

значајним повећањем у односу на претходну годину. Приходи од пореза на добра и 

услуге (комуналне таксе и накнаде) остварени су у висини 201.833 хиљаде динара, што је 

за 18,79% више него прошле године. Најзначајнији је раст прихода о боравишне таксе и 

посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Приходи од донација 

остварени су у висини 46.893 хиљаде динара, а приходи од наменских трансфера 284.122 

хиљаде динара. Приходи од имовине остварени су у износу 163.073 хиљаде динара, што 

је свега 53,2% од годишњег плана. Приходи од средстава остварених од закупа 

пољопривредног земљишта остварена су свега 52,42% од плана, а разлог велика доцња у 

усвајању годишњег програма унапређења пољопривредног земљишта по основу кога се 

пољопривредно земљиште даје у закуп (усвојен у трећем кварталу 2017. године). 

Недовољна заинтересованост инвеститора је разлог остварења прихода од доприноса за 

уређење грађевинског земљишта од 29,94%. Приходи од продаје добара и услуга (таксе и 

накнаде) остварени су 57,77% од годишњег плана, а приходи од новчаних казни 

остварени су 91,53% годишњег плана. Мешовоти и неодређени приходи остварени су у 

износу 265.362 хиљаде динара, а у њиховој структури значајно је поменути приходе од 

уплата дела добити јавних предузећа на основу резултата пословања из 2016. године, по 

основу којих је буџет остварио приходе у износу 207.109 хиљаде динара што је три пута 

више у односу на приходе од дела добити у претходној години.   

Почетком 2017. године Секретаријат за финансије Градске управе саставио је 

анализу којом је указано на то да су недовољна ликвидна средства на рачуну извршења 

буџета града Суботица у односу на пристигле обавезе корисника буџетских средстава. 

На основу тога Секретаријат за финансије упутио је Градоначелнику предлог да се 

изврши интерна позајмица средстава са рачуна КРТ-а, што је и прихваћено, па је 

позајмљено 100 милиона динара. Водећи рачуна да у току године не дође до поремећаја 

у функционисању корисника буџетских средстава града, средства су у укупном износу 

враћена у предвиђеном року и то крајем новембра. 
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Примања од продаје нефинанскијске имовине остварена су у висини од 88.197 

хиљада динара. 

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине евидентирана су у 

висини од 422.150 хиљада динара. Од тог 287.176 хиљада динара остварено је 

повлачењем дела кредита од ЕБРД-а за реализацију Пројекта унапређења водних 

система у Суботици. Средства остварена од поврата датих кредита путем Фонда за 

развој привреде и Стамбено кредитног пронаталитетног финда износе 36.291 хиљада 

динара. Остварена су и примања од ЈКП “Водовод и канализација“ у висини 98.684 

хиљаде динара која су утрошена за отплату пристигле главнице зајма од Европске банке 

за обнову и развој и то део главнице зајма узетог за изградњу пречистача.  

Упоређење и структура остварених текућих прихода и примања буџета са планом 

прихода и примања у 2017. години и упоређење са остварењем прихода и примања у 

2016. години, по економској класификацији, исказано је у следећој табели: 

 

   - у 000 дин 

Економ. 
класификац. 

ВРСТЕ  ПРИМАЊА 
План 
2017 

струк 
плана 

Оств 
2017 

струк 
оств 

индекс 
ост/пл 

индекс 
17/16 

3   
ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 
ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 

194.693 3,22 339.991 6,22 174,63 250,97 

711   
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК ДОБИТ И 
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 

2.222.000 36,74 2.139.122 39,14 96,27 105,94 

  711111 Порез на зараде -77%  1.880.000 31,09 1.803.206 32,99 95,92 105,48 

  711121 
Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
стварно оствареном нето приходу 

0 0,00 522 0,01 - 45,64 

  711122 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
паушално утврђеном приходу, по 
решењу Пореске управе  

60.000 0,99 51.907 0,95 86,51 105,74 

  711123 

Порез на приходе од самосталних 
делатности који се плаћа према 
стварно оствареном приходу 
самоопорезивањем 

82.000 1,36 77.169 1,41 94,11 124,61 

  711145 

Порез на приходе од давања у закуп 
покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу 
Пореске управе 

10.000 0,17 10.058 0,18 100,58 109,55 

  711146 
Порез на приход од пољопривреде 
и шумарства 

0 0,00 -9 0,00 - - 

  711147 Порез на земљиште 0 0,00 48 0,00 - 2,56 

  711184 
Самодопринос из прихода лица која 
се баве самосталном делатношћу 

0 0,00 27 0,00 - 61,98 

  711185 Самодопринос на вредност имовине 0 0,00 1.791 0,03 - 417,62 

  711191 Порез на друге приходе 180.000 2,98 188.356 3,45 104,64 106,51 

  711193 
Порез на приходе спортиста и 
спортских стручњака 

10.000 0,17 6.047 0,11 60,47 63,84 

712   ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДЕ 0 0,00 4 0,00 - 24,80 

713   ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ 1.234.700 20,42 1.091.704 19,97 88,42 105,70 

  713121 
Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
физичких лица 

600.000 9,92 543.837 9,95 90,64 106,39 

  713122 
Порез на имовину (осим на 
земљиште, акције и уделе) од 
правних лица 

386.000 6,38 299.306 5,48 77,54 93,71 

  713311 
Порез на наслеђе и поклон, по 
решењу Пореске управе 

28.000 0,46 26.386 0,48 94,24 218,76 

  713421 
Порез на пренос апсолутних права 
на непокретности, по решењу 
Пореске управе 

170.000 2,81 176.906 3,24 104,06 121,24 

  713422 
Порез на пренос апсолутних права 
на акцијама и другим хартијама од 

0 0,00 4 0,00 - 61,30 
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вредности 

  713423 

Порез на пренос апсолутних права 
на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу 
Пореске управе 

50.000 0,83 43.949 0,80 87,90 101,02 

  713425 
Порез на пренос апсолутних права 
на интелектуалној својини 

700 0,01 1.313 0,02 187,56 739,37 

  713611 Порез на акцизе на име и уделе 0 0,00 4 0,00 - 258,21 

714   ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 187.134 3,09 201.833 3,69 107,85 118,79 

  714421 
Комунална такса за приређивање 
музичког програма у угоститељским 
објектима 

534 0,01 263 0,00 49,31 122,69 

  714431 

Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа, укључујући и 
истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и 
просторима који припадају јединици 
локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.) 

0 0,00 -672 -0,01 - - 

  714513 

Комунална такса за држање 
моторних друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних 
возила и машина  

79.000 1,31 76.620 1,40 96,99 105,79 

  714514 
Годишња накнада за моторна 
возила, тракторе и прикључна 
возила 

0 0,00 12 0,00 - 312,41 

  714543 
Накнада за промену намене 
обрадивог пољопривредног 
земљишта  

1.600 0,03 1.370 0,03 85,60 573,24 

  714547 
Накнада за загађивање животне 
средине 

0 0,00 3 0,00 - - 

  714548 
Накнада за супстанце које оштећују 
озонски омотач 

0 0,00 368 0,01 - - 

  714549 
Накнада од емисије СО2, НО2, 
прашкастих материја и одложеног 
отпада 

0 0,00 420 0,01 - 59,51 

  714552 Боравишна такса 16.000 0,26 16.855 0,31 105,34 121,99 

  714562 
Посебна накнада за заштиту и 
унапређење животне средине 

90.000 1,49 106.583 1,95 118,43 130,30 

  714572 
Комунална такса з држање 
средстава за игру ("забавне игре") 

0 0,00 12 0,00 - 41,46 

716   ДРУГИ ПОРЕЗИ 28.000 0,46 24.581 0,45 87,79 109,08 

  716111 
Комунална такса  за истицање 
фирме на пословном простору 

28.000 0,46 24.581 0,45 87,79 109,08 

731   
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ 
ДРЖАВА 

4.764 0,08 4.765 0,09 100,03 - 

  731141 

Текуће донације од иностраних 
држава у корист нивоа градова - 
Јапанска амбасада за Санацију 
диспанзера 

4.764 0,08 4.765 0,09 100,03 - 

732   
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

50.435 0,83 42.128 0,77 83,53 150,57 

  732141 
Текуће донације међународних 
организација за пројекте 

1.840,00 0,03 2.203,20 0,04 119,74 20,18 

  732241 
Капиталне донације међународних 
организација за пројекте 

11.595 0,19 4.613 0,08 39,78 - 

  732241 
Капиталне донације од 
међународних организација у корист 
нивоа градова- ЕБРД 

37.000 0,61 35.312 0,65 95,44 206,98 

733   
ТРАНСФЕРИ  ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 

560.836 9,27 524.553 9,60 93,53 59,40 

  733141 Ненаменски трансфери од РС 20.000 0,33 20.000 0,37 100,00 40,00 

  733142 
Други текући трансфери од РС - за 
дечју заштиту 

57.122 0,94 52.697 0,96 92,25 115,43 

  733144 Текући наменски трансфери од РС  4.958 0,08 8.716 0,16 175,81 15,94 

  733146 Текући наменски трансфер од АПВ 24.786 0,41 26.174 0,48 105,60 105,14 

  733148 
Ненаменски трансфери од АП 
Војводина 

240.431 3,98 240.431 4,40 100,00 100,00 
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  733241 
Капитални наменски трансфер од 
РС  

73.127 1,21 72.669 1,33 99,37 42,58 

  733242 
Капитални наменски трансфери од 
АПВ - Управа за капитална улагања  

118.969 1,97 82.222 1,50 69,11 35,09 

  733242 
Капитални наменски трансфери од 
АПВ  

21.443 0,35 21.644 0,40 100,94 34,64 

741   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 306.550 5,07 163.073 2,98 53,20 66,69 

  741141 
Приходи буџета града од камата на 
средства консолидованог рачуна 
трезора укључена у депозит банака  

20.400 0,34 18.905 0,35 92,67 250,49 

  741516 

Накнада за коришћење минералних 
сировина и геотермалних ресурса 
када се експлоатација врши на 
територији АП 

5.500 0,09 4.736 0,09 86,11 107,87 

  741522 

Средства остварена од давања у 
закуп пољопривредног земљишта, 
односно пољопривредног објекта у 
државној својини 

90.000 1,49 56.616 1,04 62,91 52,42 

  741526 
Накнада за коришћење шума и 
шумског земљишта 

850 0,01 790 0,01 93,00 92,45 

  741531 

Комунална такса за коришћење 
простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје 
штампе, књига и других публикације, 
производа старих и уметничких 
заната и домаће радиности 

27.000 0,45 21.580 0,39 79,93 105,21 

  741532 

Комунална такса за коришћење 
простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима 

2.000 0,03 -6 0,00 - - 

  741534 
Накнада за коришћење грађевинског 
земљиште 

11.000 0,18 14.703 0,27 133,67 35,63 

  741535 
Комунална такса за заузеће јавне 
површине грађевинским 
материјалом 

1.800 0,03 1.442 0,03 80,13 170,82 

  741538 
Допринос за уређење грађевинског 
земљишта 

148.000 2,45 44.307 0,81 29,94 74,03 

742   ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА 219.715 3,63 126.930 2,32 57,77 77,06 

  742126 
Накнада за конверзију права својине 
- 10% 

2.000 0,03 1.373 0,03 68,64 62,26 

  742142 

Приходи од давања у закуп, односно 
на коришћење непокретности у 
државној својини које користе 
градови и индиректни корисници 
њиховог буџета  

181.000 2,99 104.534 1,91 57,75 75,72 

  742143 
Приходи од закупнине за 
грађевинско земљиште у корист 
нивоа градова 

10.000 0,17 1.275 0,02 12,75 37,40 

  742241 Градске административне таксе 7.000 0,12 5.201 0,10 74,30 109,97 

  742242 
Такса за озакоњење објеката у 
корист нивоа градова 

14.500 0,24 10.080 0,18 69,51 109,75 

  742253 
Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 

0 0,00 838 0,02 - 57,01 

  742341 
Приходи који својом делатношћу 
остваре органи и организације 
градова 

5.215 0,09 3.631 0,07 69,62 64,13 

743   
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 
ИМОВИНСКА КОРИСТ 

32.500 0,54 29.747 0,54 91,53 101,94 

  743324 

Приходи од новчаних казни за 
прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на 
путевиме 

27.500 0,45 25.922 0,47 94,26 97,89 

  743341 

Приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном поступку 
за прекршаје прописане актом 
скупштине града, као и одузета 
имовинска корист у том поступку 

700 0,01 529 0,01 75,63 71,98 

  743342 
Приходи од мандатних казни и казни 
изречених у управном поступку у 
корист нивоа градова 

3.000 0,05 2.481 0,05 82,69 244,70 
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  743924 

Приходи од увећања целокупног 
пореског дуга који је предмет 
принудне наплате за 5% на дан 
почетка поступка принудне наплате, 
који је правна последица принудне 
наплате изворних прихода јединица 

1.000 0,02 779 0,01 77,88 98,68 

  743951 
Трошкови принудне наплате 
изворних јавних прихода општина и 
градова 

300 0,00 37 0,00 12,27 22,43 

744   
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 

93 0,00 258 0,00 277,42 6,03 

  744141 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица за 
новогодишњи концерт  

26 0,00 191 0,00 734,62 83,04 

  744141 
Текући добровољни трансфери од 
физичких и правних лица за 
Канцеларију младих  

67 0,00 67 0,00 100,00 - 

745   
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 

265.712 4,39 265.362 4,86 99,87 132,27 

  745141 
Остали и приходи у корист нивоа 
града * 

65.712 1,09 58.253 1,07 88,65 45,95 

  745143 
Део добити јавног предузећа према 
одлуци управног одбора јавног 
предузећа 

200.000 3,31 207.109 3,79 103,55 280,47 

772   
МЕМОРАНДУМСКЕ  СТАВКЕ  ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ  РАСХОДА  ИЗ  
ПРЕТХОДНЕ  ГОДИНЕ 

1.500 0,02 1.221 0,02 81,39 104,99 

7 СВЕГА  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ 5.113.939 84,57 4.615.281 84,44 90,25 96,15 

811   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ  

10.100 0,17 8.198 0,15 81,17 83,83 

  811141 
Примања од продаје непокретности 
у корист нивоа града 

100 0,00 0 0,00 0,00 - 

  811143 
Примања од отплате станова у 
корист нивоа градова 

10.000 0,17 8.198 0,15 81,98 83,83 

841   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
ЗЕМЉИШТА 

250.000 4,13 79.999 1,46 32,00 249,19 

  841141 
Приходи од продаје земљишта у 
корист нивоа градова  

250.000 4,13 79.999 1,46 32,00 249,19 

8 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

260.100 4,30 88.197 1,61 33,91 203,69 

912   
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ 
ЗАДУЖИВАЊА 

343.000 5,67 287.176 5,25 83,72 167,56 

  912341 
Примања од задуживања од 
мултилатералних институција у 
корист нивоа градова 

343.000 5,67 287.176 5,25 83,72 167,56 

921   
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

135.400 2,24 134.975 2,47 99,69 - 

  921541 

Примања од отплате кредита датих 
домаћим јавним нефинансијским 
институцијама у корист нивоа 
градова * 

100.500 1,66 98.684 1,81 98,19 - 

  921641 Примања од отплате  кредита  34.900 0,58 36.291 0,66 103,98 844,66 

9 
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

478.400 7,91 422.150 7,72 88,24 240,30 

8+9 СВЕГА  ТЕКУЋА  ПРИМАЊА 738.500 12,21 510.348 9,34 69,11 233,06 

     7+8+9 
УКУПНИ  ТЕКУЋИ  ПРИХОДИ  И  
ПРИМАЊА  БУЏЕТА 

5.852.439 96,78 5.125.629 93,78 87,58 102,13 

     7+8+9+3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
БУЏЕТА 

6.047.132 100,00 5.465.620 100,00 90,38 106,04 

 

Просечно стање слободних новчаних средстава трезора града (буџетска средства и 

остали приходи индиректних корисника) у току 2017. године је износила 901 милиона 

динара. Управљањем слободним новчаним средствима трезора остварени су приходи од 

камата у висини од 18,9  милиона динара. Одабир пословних банака, са којима је град 

остварио пословну сарадњу, извршен је на основу одабира најбољих понуда које су 

пословне банке доставиле на основу јавног позива који је град упутио. Критеријуми 



 9 

одабира пословне банке за сарадњу сводио се на висину понуђене каматне стопе и активе 

пословне банке према подацима НБС. 

Град Суботица је закључио  Уговор о орочавању слободних расположивих 

средстава Консолидованог рачуна трезора преко рачуна орочених депозита 840-213 са: 

-   Оппортунитy банка а.д. Београд, дана 09. маја 2017. године у висини од 100 

милиона динара, са роком доспећа  до 29. децембра 2017. године, у висини  Есконтне 

стопе НБС увећане за 0,50 процентна поена на годишњем нивоу. 

Град Суботица је закључио следеће Уговоре о пласману слободних средстава 

Консолидованог рачуна трезора преко рачуна пласмана  840-210 – преконоћно орочавање 

слободних новчаних средстава – ноћни трезор са: 

-   Финдоместиц банка а.д. Београд, дана 19. октобра 2016. године у висини до 

максималног износа 250 милиона динара , са роком доспећа до 21. априла 2017.  године са 

променљивом каматном стопом у висини Референтне каматне стопе НБС на годишњем 

нивоу, 

            -  Пираеус банка  а.д. Београд, дана 24. априла 2017. године до максималног износа 

у висини од 500 милиона динара, са роком доспећа до 26. октобра 2017. године,  по 

каматној стопи у висини Референтне каматне стопе НБС на годишњем нивоу за износ до 

250 милиона динара, или у висини Референтне каматне стопе НБС + 0,2%. за износ од 250 

милиона динара до 500 милиона динара, 

-   Пираеус банка  а.д. Београд,  дана 26. октобра 2017. године до максималног 

износа у висини од 500 милиона динара, са роком доспећа до 24. априла 2018. године,  по 

каматној стопи у висини Референтне каматне стопе НБС на годишњем нивоу за износ до 

250 милиона динара, или у висини Референтне каматне стопе НБС + 0,2%. за износ од 250 

милиона динара до 500 милиона динара. 

Краткорочна позајмица са Консолидованог рачуна трезора града Суботице  - преко 

рачуна интерни пласмани 840-211 у висини од 100 милона динара, са роком доспећа до 

30. новембра 2017. године, без камате, враћена је у КРТ 10.11.2017. године у висини од 50 

милиона динара и 16.11.2017. године преосталих 50 милиона динара, чиме је обавеза 

буџета према КРТ-у измирена. 

 

Извршени расходи и издаци 

 

Од укупно расположивих средстава буџета у 2017. години у висини од 5.465.620 

хиљада динара утрошено је 5.013.231 хиљада динара, односно 91,72%. У односу на 

планирани обим расхода и издатака буџета извршено је 82,90% планираног годишњег 

обима. У односу на 2016. годину, у 2017. години утрошено је 4,16% више средстава 

односно 200.127 хиљаде динара. 

Расходи буџета у току 2017. године реализовани су у складу са динамиком 

остварења прихода буџета и то према приоритетима. Законом дате обавезе и овлашћења 

града имале су основни приоритет, што је као резултат имало несметано функционисање 

органа, организација и установа града, а са циљем да се пружи адекватна услуга 

грађанима.  

Реализацију расхода и издатака буџетских средстава у 2017. години по 

функционалној класификацији приказује сладећа табела упоређења: 

    

 - у 000 дин 

  

ФУНКЦИОНАЛНА  
КЛАСИФИКАЦИЈА 

Планирана 
средства 
из Буџета 
за 2017. 
год. у 000 

дин. 

Струк. 
плана 

Остварена 
средства 
из Буџета 
за 2017. 
год. у 000 

дин. 

Струк. 
оств. 

Индекс 
ост./план 

Индекс 
ост 

17/16 

000 Социјална заштита 295.652 4,89 237.847 4,74 80,45 105,32 
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070 
Социјална помоћ угроженом 
становништву, некласификована на 
другом месту 

155.749 2,58 105.359 2,10 67,65 103,18 

090 
Социјална заштита некласификована 
на другом месту 139.903 2,31 132.489 2,64 94,70 107,08 

100 Опште јавне услуге 1.544.059 25,53 1.280.691 25,55 82,94 109,65 

110 
Извршни и законодавни органи, 
финансијски и фискални послови и 
спољни послови 

105.728 1,75 85.308 1,70 80,69 70,43 

112 Финансијски и фискални послови 39.319 0,65 23.572 0,47 59,95 94,36 

130 Опште услуге 715.013 11,82 563.570 11,24 78,82 107,37 

133 Остале опште услуге 960 0,02 465 0,01 48,44 3,45 

150 
Опште јавне услуге – Истраживање и 
развој - Заштитник грађана 12.264 0,20 10.164 0,20 82,88 95,91 

160 
Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту 

53.575 0,89 41.004 0,82 76,54 95,54 

170 Трансакције јавног  дуга 617.200 10,21 556.608 11,10 90,18 129,45 

300 Јавни ред и безбедност 37.434 0,62 24.294 0,48 64,90 165,25 

330 Судови - Градски правобранилац 12.277 0,20 7.601 0,15 61,91 69,24 

360 
Јавни ред и безбедност  
некласификован на другом месту  -
Фонд за безбедност саобраћаја 

25.157 0,42 16.694 0,33 66,36 448,27 

400 Економски послови 1.168.394 19,32 971.783 19,38 83,17 122,65 

411 
Општи економски и комерцијални 
послови 

181.503 3,00 136.940 2,73 75,45 33,42 

420 
Пољопривреда, шумарство, лов и 
риболов 

66.642 1,10 55.929 1,12 83,93 73,03 

422 Шумарство 808 0,01 0 0,00 0,00 - 

450 Саобраћај 111.875 1,85 109.251 2,18 97,65 218,13 

451 Друмски саобраћај 422.037 6,98 342.463 6,83 81,15 195,82 

470 Остале делатности 336.142 5,56 284.899 5,68 84,76 508,61 

473 Туризам 21.900 0,36 16.786 0,33 76,65 110,63 

490 
Економски послови некласификовани 
на другом месту 

27.487 0,45 25.516 0,51 92,83 258,28 

500 Заштита животне средине 149.632 2,47 102.164 2,04 68,28 71,73 

520 Управљање отпадним водама 13.890 0,23 8.764 0,17 63,10 22,98 

550 
Заштита животне средине -  
истраживање и развој 

5.700 0,09 5.482 0,11 96,17 99,89 

560 
Заштита животне средине 
некласификована на другом месту 130.042 2,15 87.919 1,75 67,61 145,95 

600 Послови становања и  заједнице 735.427 12,16 511.204 10,20 69,51 57,57 

620 Развој заједнице 386.063 6,38 247.055 4,93 63,99 41,21 

630 Водоснабдевање 11.374 0,19 10.239 0,20 90,02 37,28 

640 Улична расвета 236.481 3,91 193.624 3,86 81,88 96,52 

660 
Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 101.509 1,68 60.286 1,20 59,39 99,65 

700 Здравство 29.940 0,50 26.161 0,52 87,38 67,79 

760 
Здравство некласификовано на 
другом месту 

29.940 0,50 26.161 0,52 87,38 68,32 

800 Рекреација, спорт, култура и вере 956.540 15,82 801.737 15,99 83,82 136,38 

810 Услуге рекреације и спорта 79.977 1,32 79.973 1,60 100,00 110,06 

820 Услуге културе 640.987 10,60 506.806 10,11 79,07 140,92 

830 Услуге емитовања и штампања 25.950 0,43 24.939 0,50 96,10 124,07 

840 Верске  и остале услуге заједнице 2.660 0,04 2.660 0,05 100,00 112,71 

850 
Рекреација, спорт, култура и вере  - 
истраживање и развој 6.296 0,10 6.077 0,12 96,53 79,25 

860 
Рекреација, спорт, култура и вере, 
некласификовано на другом месту 200.670 3,32 181.282 3,62 90,34 144,52 

900 Образовање 1.130.054 18,69 1.057.347 21,09 93,57 110,64 

911 Предшколско образовање 516.674 8,54 497.440 9,92 96,28 102,98 

912 Основно образовање 368.474 6,09 325.143 6,49 88,24 117,14 

920 Средње образовање 231.843 3,83 221.721 4,42 95,63 120,80 

960 Помоћне услуге образовању  13.063 0,22 13.044 0,26 99,85 113,15 

  УКУПНО 6.047.132 100,00 5.013.231 100,00 82,90 104,16 
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У области социјалне заштите утрошено је 237.847 хиљада динара, односно 80,45% 

планираног годишњег обима, а у структури укупно извршених расхода и издатака 

учествују са 4,74%. Социјална политика обухвата суфинансирање цене комуналних 

услуга за ратне војне инвалиде, трошкове трећег покушаја вантелесне оплодње, 

родитељски и породиљски додатак, исхрану ученика социјалне категорије у основном 

образовању, помоћи избеглим и прогнаним лицима, подршка инклузији Рома, 

финансирање Народне кухиње, материјалне помоћи односно набавка пакета хране и 

хигијене и набавка огрева за социјлано угрожена лица, збрињавање миграната, 

финансирање Друштвено-хуманитарних организација, Службе отоворене заштите при 

Геронтолошком центру Суботица, Центра за социјлни рад и Установе „Колевка“.  

У области јавних услуга утрошено је 1.280.691 хиљаде динара, односно 82,94% 

планираних расхода, а у структури укупних расхода учествују са 25,55%. Најзначајнији 

удео у овој области заузима ју трансакције јавног дуга града у висини од 556.608 хиљаде 

динара. 

У области јавног реда и мира утрошено је 24.294 хиљаде динара, односно 64,90% 

планираних расхода за ову област, а у структури укупних расхода учествују са 0,48%.  

У области економских послова извршено је 971.783 хиљаде динара, односно 

83,17% планираног обима, а у структури укупних расхода учествују са 19,38%.  

У области заштите животне средине утрошено је 102.164 хиљаде динара, односно 

68,28% планираних расхода, а у структури укупних расхода учествују са 2,04%.  

Значајно учешће у расходима из буџетских средстава града Суботица има област 

стамбеног развоја, комуналног и инфраструктурног одржавања и опремања града. У овој 

области утрошено је 511.204 хиљаде динара, односно извршено је 69,51% планираних 

расхода. У структури укупних расхода ови расходи учествују са 10,20%.  

 У области примарне здравствене заштите утрошено је 26.161 хиљада динара, 

односно 87,38% од плана. У структури укупних расхода учествују са 0,52%. 

 У области културе, рекреације и спорта утрошено је 801.737 хиљаде динара, 

односно 83,82% планираног обима. У структури укупних расхода учествују са 15,99%.  

 У област образовања утрошено је 1.057.347 хиљада динара, односно 93,57% од 

плана, што је 21,09% укупних расхода буџета.  

 

Реализацију расхода и издатака буџетских средстава у 2017. години по економској 

класификацији приказује следећа табела упоређења: 
 

-  у 000 дин 

  ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 

Планирана 
средства 
из Буџета 
за 2017. 
год. 

Струк. 
плана 

Остварена 
средства 
из Буџета 
за 2017. 
год.  

Струк. 
оств. 

Индекс 
ост./план 

Индекс 
ост. 

2017/2016 

4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4.338.790 71,75 3.746.245 74,73 86,34 102,99 

410 Расходи за запослене 950.260 15,71 843.439 16,82 88,76 83,86 

411 Плате, додаци и накнаде запослених 745.672 12,33 665.786 13,28 89,29 86,99 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

136.247 2,25 120.522 2,40 88,46 87,48 

413 Накнаде у натури 8.561 0,14 6.865 0,14 80,18 77,42 

414 Социјална давања запосленима 29.002 0,48 21.790 0,43 75,13 38,01 

415 Накнаде трошкова за запослене 16.984 0,28 15.735 0,31 92,64 70,07 

416 Јубиларне награде  13.794 0,23 12.743 0,25 92,38 90,57 

420 Коришћење роба и услуга 1.235.787 20,44 1.000.570 19,96 80,97 89,11 

421 Стални трошкови 507.087 8,39 398.536 7,95 78,59 84,47 

422 Трошкови путовања 13.220 0,22 6.384 0,13 48,29 64,39 

423 Услуге по уговору 257.089 4,25 205.478 4,10 79,92 126,53 
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424 Специјализоване услуге  247.645 4,10 204.935 4,09 82,75 120,56 

425 Текуће поправке и одржавање 56.687 0,94 43.304 0,86 76,39 23,58 

426 Материјал 154.059 2,55 141.933 2,83 92,13 113,50 

440 Отплата камата 13.375 0,22 13.000 0,26 97,20 71,87 

441 
Отплата камата домаћим пословним 
банкама 2.535 0,04 2.367 0,05 93,35 41,28 

442 Отплата страних камата 6.200 0,10 6.060 0,12 97,74 89,70 

444 Пратећи трошкови задуживања 4.640 0,08 4.574 0,09 98,57 81,69 

450 Субвенције  927.868 15,34 823.730 16,43 88,78 208,83 

4511 Текуће субвенције 772.891 12,78 698.546 13,93 90,38 252,65 

4512 Капиталне субвенције 152.599 2,52 123.572 2,46 80,98 105,77 

4541 
Текуће субвенције приватним 
предузећима 

950 0,02 190 
 

20,00 0,00 

4542 
Капиталне субвенције приватним 
предузећима 

1.428 0,02 1.422 0,03 99,57 0,00 

460 Донације и трансфери 727.319 12,03 669.973 13,36 92,12 93,34 

4621 
Дотације међународним 
организацијама 

0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

4631 
Текући трансфер другим нивоима 
власти 

612.279 10,13 569.478 11,36 93,01 98,82 

4632 
Капитални трансфер другим нивоима 
власти 

29.249 0,48 25.282 0,50 86,44 65,04 

4641 
Текући рансфери установама 
примарне здравствене заштите 19.665 0,33 17.926 0,36 91,16 102,48 

4642 
Капитални трансфери установама 
примарне здравствене заштите 7.225 0,12 7.187 0,14 99,47 199,74 

4651 Остали текући трансфери 58.901 0,97 50.100 1,00 85,06 61,43 

470 Мере социјалне политике 169.287 2,80 117.988 2,35 69,70 107,36 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

169.287 2,80 117.988 2,35 69,70 107,36 

480 Остали расходи 304.740 5,04 277.545 5,54 91,08 103,37 

481 Дотације    224.957 3,72 218.019 4,35 96,92 106,17 

482 Порези, обавезне таксе и казне 30.749 0,51 21.451 0,43 69,76 73,17 

483 Новчане казне 100 0,00 0 0,00 0,00 0,00 

484 Накнада штете - поврат улагања 350 0,01 349 0,01 99,85 20,93 

485 Накнада штете  48.584 0,80 37.726 0,75 77,65 127,06 

490 Средства резерве 10.154 0,17 0 0,00 0,00 0,00 

499 Средства резерве 10.154 0,17 0 0,00 0,00 0,00 

5 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 

1.098.067 18,16 717.104 14,30 65,31 93,89 

510 Основна средства 989.352 16,36 664.203 13,25 67,14 94,40 

511 Зграде и грађевински објекти 910.508 15,06 625.619 12,48 68,71 94,84 

512 Машине и опрема 68.055 1,13 31.834 0,64 46,78 86,58 

513 Остале некретнине и опрема 716 0,01 715 0,01 99,89 41,98 

514 Култивисана имовина 3.800 0,06 1.559 0,03 41,02 0,00 

515 Нематеријална имовина  6.273 0,10 4.475 0,09 71,34 108,76 

540 Природна имовина 108.715 1,80 52.902 1,06 48,66 87,87 

541 Набавка грађевинског земљишта 108.715 1,80 52.902 1,06 48,66 87,87 

6 
ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

610.275 10,09 549.881 10,97 90,10 133,48 

610 Отплата главнице 224.100 3,71 221.393 4,42 98,79 99,05 

611 
Отплата главнице домаћим 
пословним банкама 

56.000 0,93 55.390 1,10 98,91 69,28 

612 
Отплата главнице страним 
кредиторима - ЕБРД 

168.100 2,78 166.003 3,31 98,75 115,63 

620 Набавка финансијске имовине 386.175 6,39 328.488 6,55 85,06 174,32 

621 

Набавка финансијске имовине ЈКП 
"Водовод и канализација" - Пројекат 
унапређења водних система у 
Суботици - повлачење кредита ЕБРД 

343.000 5,67 287.176 5,73 83,72 167,56 

621 

Набавка финансијске имовине ЈКП 
"Водовод и канализација" - Пројекат 
унапређења водних система у 
Суботици - повлачење донације 
ЕБРД 

37.000 0,61 35.312 0,70 95,44 206,98 
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621 
Набавка домаће финансијске 
имовине - Пољопривреда, 
шумарство, лов и риболов 

6.175 0,10 6.000 0,12 97,17 0,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 6.047.132 100,00 5.013.231 100,00 82,90 104,16 

   

У укупно извршеним расходима и издацима у висини од 5.013.231 хиљада динара 

текући расходи учествују са 74,73%, издаци за нефинансијску имовину (инвестициони 

расходи) са 14,30%, а издаци за отплату главнице дуга и набавку финансијске имовине са 

10,97%.  

 У односу на претходну годину текући расходи су извршени у већем износу за 

2,99%. У оквиру текућих расхода извршено је расхода за запослене у мањем зносу и то 

за 16,14% у односу на износ извршених расхода за запослене у претходној години, а као 

резултат рационализације односно умањења броја запослених код директних и 

индиректних корисника буџета града. У односу на потрошњу у претходној години, 

утрошено је мање буџетских средстава за извршавање расхода за коришћење роба и 

услуга за 10,89%. Најзначајније уштеде су остварене у оквиру расхода за трошкове 

путовања (умањење за 35,61%). Субвенције су извршене у износу 823.730 хиљада 

динара, што је, у односу на износ субвенција у претходној години дупло више, а разлог 

је настала законска обавеза реорганизовања ЈП“Дирекције за изградњу града Суботица“ 

у „Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ 

створена је потреба да се реорганизовано предузеће, за поверене послове управљања 

локалним путевима и модржавањем јавне расвете, финансира субвенцијама из буџета. У 

области мера социјалне политике извршени су расходи у већем обиму за 7,36% у односу 

на извршене расходе у овој области претходне године. 

 Расходи за донације и трансфере извршени су у мањем обиму за 6,66% у односу 

на претходну годину. Овде је реч о трансферима града према установама основног и 

средњег образовања, установама примарне здравствене заштите и дотацијама по закону 

(уплате у буџет РС по основу умањења зарада за 10%  и обавезе по закону о 

запошљавању инвалида).  

 Остали расходи извршени су у висини од 277.545 хиљада динара, што је за 3,37% 

више него што је извршено ових расхода у 2016. години.   

 Расходи за отплату камата на кредите извршени су у висини 13.001 хиљада 

динара. Извршена је отплата камата домаћим пословним банкама у износу 2.367 хиљаде 

динара, отплата камата ЕБРД-у у износу 6.060 хиљада динара. Због доцњи у планираним 

роковима извршења радова на реализацији Пројекта Изградња водних система у 

Суботици, од којих зависи повлачење кредита од ЕБРД-а, створени су такозвани пратећи 

трошкови задуживања односно обрачуната камата на резервисана, а неповучена средства 

зајма, и извршени расходи по том основу у висини 4.574 хиљаде динара. Обавезе града 

по основу кредита узетог од пословне банке односно Социете Генерале банке Србија а.д. 

Београд (КБЦ банка а.д. Београд) за финансирање капиталних инвестиционих расхода за 

куповину некретнине (војне имовине) ради формирања привредне зоне и њеног 

инфраструктурног опремања измирене су у целости у току 2017. године. У извештајном 

периоду сервисиране су у роковима доспећа обавезе града по кредиту узетом од АИК 

банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода за набавку возила и опреме у 

циљу имплементације Студије унапређења система јавног градског и приградског 

транспорта путника, по кредиту узетом од Европске банке за обнову и развој за 

изградњу пречистача и по кредиту узетом од Европске банке за обнову и развој за 

унапређење водних система у граду. 

 Издаци за улагање у основна средства (објекти и опрема) извршени су у висини 

од 717.104 хиљаде динара, а због објективних разлога померања рокова завршетка 

појединих инвестиционих пројеката  издаци су извршени 65,31% од годишњег плана, а у 

односу на претходну годину извршени су издаци у инвестиционе пројекте у готово 

истом износу.  
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Стање средстава на рачунима града Суботица на дан 31.12.2017. године: 

 
     - у 000 дин 

Рачуни града Стање на рачунима града  

Рачун Града Суботице                                                 205.706  

Рачун средстава за стамбену изградњу  80.310 

Рачун средстава робних резерви                                          23.334 

Динарски издвојени рачуни пројеката из 

сред.донација и трансфера  

131.471 

Девизни издвојени рачуни пројеката из 

сред.донација и трансфера  

9.138 

СВЕГА: 449.959 

 

           Средства на салду Депозитних рачуна града Суботица у висини од 23.516 хиљада 

динара  су средства којим закупци обезбеђују уредно плаћање закупа пословног простора 

и од депозита за лицитације за пољопривредно земљиште. 

           Средства на салду наменског рачуна, отвореног за потребе реализације Пројекта 

Изградња Регионалног система управљања отпадом за град Суботицу и општине Сента, 

Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока за набавку специфициране 

опреме за прикупљање отпада, као туђа средства (Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине) на рачуну града, износе 319.321. хиљада динара. 

Министарство  пољопривреде и заштите животне средине је 31.12.2016. године уплатило 

на наменски отоворен рачун града средства у висини 472.320 хиљаде динара, на основу 

Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца, којим 

Министарство овлашћује град Суботицу да, у његово име и за његов рачун, спроведе 

поступак јавне набавке. У току 2017. године спроведена је јавна набавка канти и 

контејнера у вредности 153.000 хиљаде динара, а преостали износ средстава утрошиће се 

на основу јавне набавке камиона смећара и друге опреме за одношење смећа. 

             Средства на рачунима града са стањем на дан 31.12.2017. године у висини од 

449.959 хиљада динара ће бити уврштена у Одлуку о буџету града Суботица за 2018. 

годину за покриће расхода и издатака текуће године.  

 

Према Упутству за праћење и извештавање о учинку програма, прикупљени 

извештаји о учинку програма корисника буџета града за 2017. годину се прилажу уз 

Образложење.  

 

Ознака извршиоца: Секретаријат за финансије Градске управе Града Суботице 

Рок за извршење: нема 

Извор средстава потребних за реализацију: нису потребна средства за 

реализацију 

  

 

       Секретар Секретаријата за финансије 

             

        Дубравка Родић 


