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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: ЈКП  Градско саобраћајно предузеће „Београд“ 

Седиште:  Београд, Кнегиње Љубице 29 
Претежна делатност:  Превоз путника у градском и приградском саобраћају  
Матични број:  07022662 

ПИБ:  100049398 
Надлежни орган:  Секретаријат за јавни превоз града Београда 

 

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:  

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Предузеће обавља комуналну делатност јавног линијског превоза путника на територији 

градских општина одређених актима Града, унутар насељеног места или између два или 

више насељених места трамвајима, метроом, жичаром, тролејбусима и аутобусима и 

обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним 

објектима који се користе у тим врстама превоза са претежном делатности:  

49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника, која се уписује у Агенцији за 

привредне регистре 

ГСП има искључиво право обављања комуналне делатности само у делу који се односи на 

обављање јавног линијског превоза путника тролејбусима, трамвајима и специјализованима 

возилима за превоз особа са инвалидитетом. 

Предузеће обавља и друге делатности и то :  

45.20 – Одржавање и поправка моторних возила; 
49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају; 
45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила; 

62.01 – Рачунарско програмирање; 
62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије; 
62.03 – Управљање рачунарском опремом; 

62.09 – Остале услуге информационе технологије; 
63.11 – Обрада података, хостинг и сл. 
71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање; 
71.20 – Техничко испитивање и анализе; 

70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу; 
73.11 – Делатност рекламних агенција; 
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења; 

81.10 – Услуге одржавања објеката - обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које 
подразумевају чишћење,одржавање,избацивање отпадака и сл.; 
85.59 – Остало образовање – обухвата образовање које није дефинисано према степенима 

образовања и припремне часове за полагање испита. 
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Годишњи/трогодишњи програм пословања:  

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину усвојен је 25.12.2019. године на Надзорном 

одбору (Одлука бр.16271), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 

27.12.2019. године (решење број 023-963/19-С). Ребаланс I Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ 

за 2020. годину усвојен је 20.03.2020. године на Надзорном одбору (Одлука бр.3851), а сагласност 

на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 02.04.2020. године (решење број 023-

295/20-ГВ). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса I  Програма пословања ЈКП 

ГСП „Београд“ за 2020. годину. 

 

 II     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - JУН 2020. ГОД. 

 

У периоду јануар – јун, у коме се пореде остварени резултати рада за 2019. и 2020. годину, 
дошло је до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре 
свега, глобалном пандемијом Covid -19. 

Влада Републике Србије, услед пандемије Covid -19, 15. марта уводи ванредно стање на 
територији целе Републике што за последицу има низ измена у функционисању јавног 
превоза у Београду. Измене су вршене на дневном нивоу, и као такве у значајној мери су 

утицале на остварене резултате рада. 
 
Табела 1: Промене у раду на мрежи линија у периоду 16.3. до 8.5.2020. 

датум први поласци ред вожње последњи поласци напомена 

16.3. 04:00 радни дан 00:00 
укинут ноћни превоз, организован 

превоз радника ГСП у ноћном 
периоду 

17.3. 04:00 субота 00:00   

18.3. 04:00 субота 20:00 уведен "полицијски час" 

19.3. 05:00 субота 00:00 редукција полазака после 20:00 

20.3. 05:00 субота 
до 20:00 возила у 

гаражи 
редукција од 9:00 - 15:00 

(реализује се сваки други полазак) 

21.3. 05:00 субота 
до 20:00 возила у 

гаражи 
редукција од 9:00 - 15:00 

(реализује се сваки други полазак) 

22.3. ЈАВНИ ПРЕВОЗ СЕ НЕ ОБАВЉА 

22.3. укинут трамвајски, тролејбуски саобраћај и е-бус линија 

23.3. 
 уведене 32 аутобуске коридорске линије које раде у режиму       

5:30-8:00 и 17:30-20:00 - 404 возила у раду 
организован превоз возача ГСП у 

дневном периоду 

24.3. 312 возила у раду на коридорским линијама 

25-26.3. 256 возила у раду на коридорским линијама 

27.3. 249 возила у раду на коридорским линијама 

28-29.3. 204 возила у раду на коридорским линијама 

30.3.-5.4. уведена још 1 аутобуска коридорска линија, 261 возило у раду на коридорским линијама 

6 -14.4. уведена још 1 аутобуска коридорска линија, 264 возила у раду на коридорским линијама 

15.4.-8.5. 265 возила у раду на коридорским линијама 



3 
 

 

Услед новонастале ситуације, након увођења ванредног стања, дошло је до значајних 
промена у организацији јавног превоза у Београду. Од 22.3. трамвајски, тролејбуски и 
саобраћај на е-бус линији у потпуности је укинут.  Од 22.3. аутобуски саобраћај организован 

је на 32 коридорске линије, у јутарњем и поподневном периоду, са основним циљем да се 
превезу здравствени и радници који раде на одржавању основних виталних функција гарада. 
Две нове коридорске линије уведене су  4. i 6. априла. 

Од 8.5.2020. године јавни превоз се нормализује, у саобраћај се враћају све линије по летњем 
реду вожње.  
Представљени подаци за шест месеци 2020. године, који се пореде са истим периодом прошле 

године, није могуће у потпуности и на адекватан начин упоредити. 
Планирани дневни километри, приликом редовног режима рада јавног превоза, кретали су се 
око 210.000 км, а након увођења ванредног стања они чине око 15% (око 30.000 км). Нулти 

километри који су износили око 7% планираних километара порасли су на око 30%. Значајно 
су повећани и километри организованог превоза радника ГСП с обзиром на режим рада јавног 
превоза и неопходност да радници ГСП обезбеде планирано функционисање коридорских 

линија. 
 

 ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА 
 

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ у првој половини 2020. године, у 
односу на исти период 2019. године су мањи и то: 

 километри за 9,7%; 

 часови саобраћаја за 10,1%. 
 
У односу на прву половину 2019. године, током прве половине 2020. године, на смањење 
планираног обима јавног превоза утичу: 

 Измене на мрежи линија услед радова на трамвајској инфраструктури (пруга ка 
Кнежевцу, Краљице Марије – 27. марта – Џорџа Вашингтона – Цара Душана и Савски 
трг); 

 Нови режим рада тролејбуских линија након реконструкције Трга републике; 

 Последице уведеног ванредног стања услед пандемије Covid -19. 
 
Најзначајније смањење у планираном обиму саобраћаја, забележено је на трамвајском 

подсистему од 41% и тролејбуском од 26,8%. Увођењем ванредног стања оба подсистема су 
престала са радом 22.3.2020. и нису била у функцији до 8.5.2020. године. 
 
Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - јун (2019-2020. год.) 

план реализација % реализације план реализација % реализације план реализација % реализација

 ГСП 
38.328.786 35.074.216 91,5% 29.919.853 28.977.260 96,8% -21,9% -17,4% 5,8%

трам 3.906.077 3.732.264 95,6% 2.301.958 2.247.128 97,6% -41,1% -39,8% 2,2%

трол 2.276.422 2.167.884 95,2% 1.666.729 1.602.360 96,1% -26,8% -26,1% 1,0%

 е-бус 133.864 130.159 97,2% 100.522 99.559 99,0% -24,9% -23,5% 1,9%

бус 32.012.423 29.043.909 90,7% 25.850.644 25.028.213 96,8% -19,2% -13,8% 6,7%

ГСП  2.133.013 1.992.797 93,4% 1.641.466 1.609.078 98,0% -23,0% -19,3% 4,9%

трам 295.186 290.665 98,5% 170.691 168.960 99,0% -42,2% -41,9% 0,5%

трол 179.394 175.951 98,1% 131.750 129.250 98,1% -26,6% -26,5% 0,0%

 е-бус 13.481 13.296 98,6% 10.157 10.117 99,6% -24,7% -23,9% 1,0%

бус 1.644.952 1.512.885 92,0% 1.328.868 1.300.751 97,9% -19,2% -14,0% 6,4%

2019. 2020.  промене 20/19.Параметри транспортног 

рада 

 километри                                                                            

(ИТС, нулти и ноћни 

превоз радника)

 часови   саобраћаја                                                               

(ИТС, нулти и ноћни 

превоз радника)
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Транспортни рад   
Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) у првој половини 2020. години 
су мањи у односу на исти период прошле године (километри за 17,4%, часови за 19,3%). 

Смањење реализованог транспортног рада последица је планског смањења броја возила у 
раду услед режимских измена, отежаних услова одвијања саобраћаја, као и увођења 
коридорских линија изазваних пандемијом Covid -19. 

 
Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у првој 
половини 2020. године већи је и креће се од 4,9 до 5,8% у односу на исти период 2019. 

године.  
Реализација планираних параметара транспортног рада у првом кварталу 2020. години је: 

 километри 96,8%  
 часови 98,0%  

 

 
Табела 2:   Упоредни параметри транспортног рада  
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2019. 2020. % промене тренд

ГСП 91,5% 96,8% 5,8%

трамвај 95,6% 97,6% 2,2%

тролејбус 95,2% 96,1% 0,9%

 е-бус 97,2% 99,0% 1,9%

аутобус 90,7% 96,8% 6,7%

ГСП 93,4% 98,0% 4,9%

трамвај 98,5% 99,0% 0,5%

тролејбус 98,08% 98,1% 0,0%

 е-бус 98,6% 99,6% 1,0%

аутобус 92,0% 97,9% 6,4%

 ГСП 35.074.216 28.977.260 -17,4%

трамвај 3.732.264 2.247.128 -39,8%

тролејбус 2.167.884 1.602.360 -26,1%

 е-бус 130.159 99.559 -23,5%

аутобус 29.043.909 25.028.213 -13,8%

ГСП  1.992.797 1.609.078 -19,3%

трамвај 290.665 168.960 -41,9%

тролејбус 175.951 129.250 -26,5%

 е-бус 13.296 10.117 -23,9%

аутобус 1.512.885 1.300.751 -14,0%

ГСП 127.706 29.800 -76,7%

трамвај 4.063 1.591 -60,8%

тролејбус 3.324 2.357 -29,1%

 е-бус 176 39 -77,8%

аутобус 120.143 25.813 -78,5%

ГСП 687 549 -20,1%

 на 100.000 km 1,96 1,89 -3,3%

 са кривицом возача ГСП 185 151 -18,4%

 на 100.000 km - кривица возача ГСП 0,53 0,52 -1,2%

ГСП 17,60 18,01 2,3%

трамвај 12,84 13,30 3,6%

тролејбус 12,32 12,48 1,3%

е-бус 9,79 9,84 0,5%

аутобус 19,20 19,24 0,2%

Потрошња горива на 100 km                                

(ИТС, нулти и ноћни превоз 

радника)

53,2 50,3 -5,48%

Параметар у периоду 1.1 - 30.6.

Остварени часови                                                     

(ИТС, нулти и ноћни превоз 

радника)

Неостварени часови рада у 

саобраћају

Експлоатациона брзина

Број саобраћајних незгода

Остварени km                                                           

(ИТС, нулти и ноћни превоз 

радника)

Поузданост* (расположивост) 

услуге (ИТС, нулти и ноћни 

превоз радника) -  километри

Поузданост* (расположивост) 

услуге (ИТС, нулти и ноћни 

превоз радника) - часови

 
 
 
 



6 
 

Поузданост (расположивост) услуге  

Повећање поузданости за 5,8% изражена преко километара, односно за 4,9% изражена преко 
часова саобраћаја остварено је смањењем изгубљених часова саобраћаја, обновом аутобуског 
возног парка током 2019. године, као и новонасталом ситуацијом након увођења ванредног 

стања услед пандемије, што је за последицу имало мањи обим планираног саобраћаја, као и 
значајно смањење гужве у саобраћају а самим тим повећање поузданости реализације реда 
вожње (нема засићених токова и временских губитака због гужве у саобраћају). 

 
Највеће повећање поузданости пружене услуге је на аутобуском подсистему (6,7% изражена 
преко возило-километара, односно 6,4%, преко часова саобраћаја). 
 

Неостварени часови саобраћаја смањени су за 76,7% у првој половини 2020. године, у 

односу на исти период 2019. године, односно са 127,7 на 29,8 хиљаде сати. 

Поређењем првих пола године 2020. и 2019. године најзначајније учешће у смањењу 

изгубљених часовима имао је  аутобуски подсистем  са 94.330 изгубљених часова мање, 

односно смањење од 78,5%. Смањење изгубљених часова последица је обнове аутобуског 

возног парка током 2019. године, као и редукованог саобраћаја у време трајања ванредног 

стања. 

Значајно процентуално смањење забележено је на трамвајском подсистему од 60,8% (2.472 

часа) што је последица смањеног обима рада услед радова на инфраструктури и потпуне 

обуставе саобраћаја у време трајања ванредног стања. 

Велико процентуално смањење (77,8%) забележено је на е-бус подсистему при чему се ради 

о малом броју сати (са 176 на 39).  
 
 

Просечна експлотациона брзина возила  је повећана (2,3%) у односу на исти период 

претходне године. 

 

2019. 2020. 20/19.

Централа (трамвај) 12,84 13,30 3,6%

Дорћол (тролејбус) 12,32 12,48 1,3%

Дорћол (е-бус) 9,79 9,84 0,5%

Дорћол ("врабац") 0,00 3,73

Карабурма 17,51 17,65 0,8%

Космај 19,65 19,45 -1,1%

Нови Београд 19,66 19,85 1,0%

Земун 20,52 20,63 0,5%
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Сви саобраћајни погони забележили су раст просечне експлоатационе брзине у првој 

половини 2020. године у односу на исти период 2019. године што је последица редукције 

саобраћаја у току трајања ванредног стања. СП Космај једини бележи пад експлоатационе 

брзине као последицу организације саобраћаја у току трајања ванредног стања у коме су 

радили на градским линијама које имају мању брзину од уобичајеног рада на приградским 

линијама. 
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Потрошња горива на 100км смањена је за 5,48% у односу на прву половину 2019. године 

што је последица обнове аутобуског возног парка, тј. куповине возила са мањом потрошњом 

горива – економичнија возила. 

     

Укупан број саобраћајних незгода  у првој половини 2020. године смањен је за 20,1% 

(549) у односу на исти период 2019. године (687). На 100.000 километара број саобраћајних 

незгода је смањен за 3,3%. У првој половини 2020. године број саобраћајних незгода на 

100.000 километара износио је 1,89, док је у истом период 2019. године тај број био 1,96.  

 
Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП смањен је за 

18,4%, односно са 0,53 у првој половини 2019. године на 0,52 у истом периоду 2020. године.  
Смањење броја саобраћајних незгода са кривицом возача ГСП последица је стабилизације 
флуктуације возача чиме се смањио број возача са возачким стажом између две и три године, 

с обзиром да је у том периоду стажа забележен највећи број незгода у последње три године. 
Такође је последица смањеног обима саобраћаја. 

 

 ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА 

 
Табела 3: Параметри возног парка за период јан – јун (2019. и 2020.) 

2019. 2020. % промене тренд

ГСП 1.167 1.284 10,0%

трамвај 245 244 -0,4%

тролејбус, е-бус, е-мини 123 127 3,3%

аутобус 799 913 14,3%

ГСП 778 706 -9,3%

трамвај 115 87 -24,3%

тролејбус, е-бус, е-мини 73 72 -1,4%

аутобус 590 547 -7,3%

ГСП 896 949 5,9%

трамвај 188 184 -2,1%

тролејбус, е-бус, е-мини 108 109 0,9%

аутобус 600 656 9,3%

ГСП 0,577 0,456 -20,9%

трамвај 0,392 0,249 -36,6%

тролејбус, е-бус, е-мини 0,527 0,399 -24,3%

аутобус 0,641 0,520 -18,9%

ГСП 0,766 0,739 -3,61%

трамвај 0,767 0,753 -1,87%

тролејбус, е-бус, е-мини 0,877 0,858 -2,14%

аутобус 0,749 0,718 -4,12%

ГСП 0,753 0,618 -17,97%

трамвај 0,511 0,330 -35,42%

тролејбус, е-бус, е-мини 0,601 0,465 -22,64%

аутобус 0,856 0,724 -15,45%

Коефицијент искоришћења технички 

исправног возног парка                                            

( ADr/ADti)

Коефицијент искоришћења 

инвентарског возног парка (ADr/ADi)

Коефицијент техничке исправности          

( ADti/Adi)

Параметар у периоду 1.1-30.6.

Просечан број возила на раду (радни 

дан)

Просечан број технички исправних 

возила

Просечан број возила у инвентару

 
 

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, је већи у првој половини 2020. године 
у односу на исти период 2019. године за 10,0% што је последица набавке 244 нова аутобуса, 
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као и  расхода од 127 возила у 2019. и 14 возила у 2020., на основу чега је возни парк 

аутобуског подсистема увећан за 14,3%. Поред тога тролејбуски подсистем је у своју флоту 
укључио је и четири е-мини возила („врабац“). 

 

Просечан број возила на раду (радним даном) је у првих шест месеци био мањи за 
9,3% у односу на исти период прошле године.  
С обзиром на новонасталу ситуацију, изазавану пандемијом, у периоду од 16.3. – 8.5. број 

радних дана у коме су подсистеми радили је био редукован, као и смањен броја возила на 
раду што је за последицу имало смањење просечног броја возила на раду. 
Највеће смањење је забележено на трамвајском подсистему где су поред обуставе рада 

подсистема услед пандемије значајан утицај на просечан број возила у раду имале и 
обуставе саобраћаја на појединим деловима мреже услед радова на градској 
инфраструктури. 

 

846 840 840
801 799

743

873

795

261 265

733
783

ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН

Планирани број возила у раду (радни дан) - II вршни период

2019.

2020.

 
 
 

Просечан број технички исправних возила  је повећан за 5,9% у односу на прву 
половину 2019. године.  
Највеће повећање просечног броја технички исправних возила забележено је код аутобуског 

возног парка од 9,3% као последица набавке 244 нова возила и делимичног расхода возног 
парка. 
 

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период 
претходне године бележи пад од 20,9% што је последица, пре свега, редукције саобраћаја 
изазаване пандемијом Covid -19. 

Трамвајски подсистем бележи највећи пад од 36,6% као последицу режимских измена и 
редукције саобраћаја на линијама услед радова на градској инфраструктури и обуставе 
трамвајског саобраћаја услед увођења ванредног стања у другој половини марта месеца. 

Тролејбуски подсистем бележи пад од 24,3% што је последица измењене мреже линија 
након реконструкције Трга републике, укидања две тролејбуске линије (19 и 28) и обуставе 
тролејбуског саобраћа након увођења ванредног стања. 
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Аутобуски подсистем бележи пад од 18,9% као последицу планског смањења обима 

саобраћаја на појединим линијама услед режимских измена на мрежи и редукције аутобуског 
саобраћаја увођењем ванредног стања. 
 

 

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 3,61%. 

Сва три подсистема, у првој половини 2020. године у односу на исти период 2019. године,  

бележе пад коефицијента техничке исправности у распону од 1,87 до 4,12%. 

Смањење коефицијента техничке исправности код електро подсистема последица је 

повећања старости оба возна парка и отежане набавке резервних делова.  На коефицијент 

техничке исправности трамвајског подсистема у значајној мери је утицало повећање броја 

трамваја на којима се врши репарација кочионог система. 

Смањење коефицијента техничке исправности код аутобуског подсистема последица је 

повећаног броја возила у инвентару након набавке 244 возила приликом чега расход није 

пратио набавку. Велики број возила чека на одлуку о расходу или отпису у неку другу сврху. 

Пре свега то су возила 2002/03 годиште којима је истекао експлоатациони век. 

 

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 17,97%. 

Највећи пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првој половини 
2020. године у односу на исти период 2019. године, забележен је на трамвајском подсистему 
од 35,42% услед планског смањења обима саобраћаја проузрокованог радовима на градској 

инфраструктури и обуставом трамвајског саобраћаја у току ванредног стања. 
Тролејбуски подсситем такође је забележио значајан пад коефицијента искоришћења 
технички исправног возног парка од 22,64% што је последица реорганизације мреже линија 

након реконструкције Трга републике, као и обуставе тролејбуског саобраћаја услед 
пандемије Covid -19.  
Пад  коефицијента искоришћења технички исправног возног парка забележен је и на 

аутобуском подсистему од 15,45% услед ванредног стања у коме је део подсистема био ван 
функције. 
 

 
 

1. БИЛАНС УСПЕХА  

Пословни приходи Предузећа обухватају приходе од продаје услуга и приходе од 

субвенција за текуће пословање. У 2020. години (01.01.- 30.06.) остварени пословни приходи 

износили су 6,57 млрд. динара, што је мање од планираних за исти период 2020. године за 

716,10  милиона динара или 10%.  

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – јун 2020. 

године 4,85 млрд. динара (4,78 млрд. динара Уговор са СЈП и 73,99 милиона динара остали 

приходи од саобраћаја) што је веће у односу на план за свега 328,21 милиона динара или 7%. 

Напомињемо да је 31.12.2019. године закључен „Уговор о реализацији обављања комуналне 

делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП 

„Београд“ у трајању од једне године. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши 

према оствареним километрима, односно приходи ГСП-а су у директној корелацији са 

оствареним транспортним радом. Ванредно стање на територији Републике Србије уведено је 



10 
 

(15.03.2020.године) услед пандемије Covid -19.  Сходно уведеном ванредном стању, дошло је 

до режимских измена саобраћаја (планског смањења броја возила у раду) и увођења 

посебних коридорских линија за превоз медицинског особља и осталих запослених. Наиме, у 

тренутку израде Ребаланса I Програма пословања за 2020. годину из којега су преузети 

упоредни подаци за овај извештај, нису биле познате информације о дужини трајања 

ванредног стања односно коридорских линија које су уведене и на основу којих смо 

планирали наведене вредности.   

Приходи од премија, субвенција, донација, дотација и сл., у 2020. години (за период 01.01.-

30.06.2020. године) износили су 1,71 млрд. динара, што је за 1,04 млрд. динара мање од 

планираног износа. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у 

реализован је у 2020. години у износу од 481,99 милиона динара. Приказано одступање 

последица је мање реализације текућих субвенција које су реализоване у износу од 1,23 

млрд. Динара, док је планирана вредност од 2,2 млрд. динара (тачка 7. Субвенције и остали 

приходи из буџета). Незнатно су остварени и приходи од донација (за основна средства, 

резервнe деловe, матeријал и услуге) и износе 718.825 динара као и приходи који се односе 

на повраћај доприноса за здравствено осигурање 1,69 милиона динара. 

Други пословни приходи који обухватају приходе од техничког прегледа и закупа станова и 

објеката износили су у периоду 01.01-30.06.2020. годинe 7,52 милиона динара што је у односу 

на план мање за 1,77 милиона динара или за 19%. 

Пословни расходи предузећа (АОП 1018) обухватају трошкове материјала и резервних 

делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове 

производних услуга, амортизације, резервисања као и нематеријалне трошкове. У 2020. 

години (01.01.- 30.06.) пословни расходи износили су 7,91 млрд. динара, што је у односу на 

планиране расходе мање за 392,05 милиона динара или за 5%. Пословни расходи у 2020. 

години су мањи од остварених пословних расхода у истом периоду претходне године за 5%. 

Трошкови материјала и резервних делова, ауто-гума, алата и инвентара у првих шест месеци 

2020. години су износили 400,52 милиона динара, што је за 53,64 милиона динара, односно  

15,5% веће од планираних у истом периоду. Веће остварење трошкова је последица веће 

динамике остварења трошкова резервних делова у првих шест месеци 2020. године. Планиран 

износ трошкова резервних делова за период 01.01-31.12.2020. године износи 385,52 милиона 

динара, док је реализација у периоду 01.01-30.06.2020 износила 276,49 милиона динара, што 

представља 71,72% отварења у односу на годишњу планирану вредност. 

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-30.06.2020. године износили су 1,58 млрд. 

динара и мањи су од планираних вредности у наведеном периоду за 139,39 милиона динара 

или 8 %. Треба напоменути да је остварена и мања потрошња горива на пређених 100 

километара у односу на исти период претходне године као резултат обнове возног парка. 

Цена евродизела по литру током 2020. године је бележила пад : на дан 02.01.2020. године је 

износила 120,16 дин (без ПДВ-а),  крајем марта износила је 91,99 дин (без ПДВ-а) док је 

крајем јуна износила 96,97 дин (без ПДВ-а). Забележен је драстичан пад цене евродизела у 

односу на почетак године као последица пандемије вируса Covid-19 која је довела до 

смањења тражње нафте на светском тржишту због обуставе економских активности широм 

света. 
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Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, 

Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је 

дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флуктуацију запослених. Овако 

исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-

30.06.2020. године 4,20 млрд. динара, што је за 323,71 милиона динара мање oд планираног 

износа. Програмом пословања за 2020. годину у првом кварталу предвиђена је исплата  

солидарне помоћи свим запосленима која није реализована поводом новонастале ситуације 

увођења ванредног стања на територији Републике Србије настале због пандемије вируса 

Covid 19 што и представља разлог наведеног одступања. Просечно исплаћена нето зарада по 

запосленом у 2020. години (I-VI) износила је 69.572,46 динара, што је више за 13% од 

прошлогодишњег просека исплаћеног у истом периоду. 

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и 

подсклопова код трећих лица, специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге 

и слично. Ови трошкови у првих шест месеци 2020. године су износили 360,06 милиона 

динара, што је за 130,06 милиона динара или за 56,55% веће од планираних вредности. 

Разлози за ово повећање су већа реализација трошкова услуга одржавања у односу на 

планиране вредности предвиђене Програмом пословања. Планирани трошкови одржавања за 

целу 2020. годину износе 427,77 милиона динара, док је за прво полугодиште 2020. 

реализовано 265,91 милиона динара, што представља проценат реализације од 62,16%. 

Највећи део трошкова одржавања (265,91 мил), односи се на трошкове услуга на 

инвестиционом одржавању возила у износу од 225,00 мил. динара. Треба напоменути да је 

сходно новонасталој ситуацији (увођењу ванредног стања) у тренутку израде Ребаланса I  

није било познато на који начин ће се регулисати јавни превоз у ванредној ситуацији (и 

колико ће ванредна ситуација трајати) сходно томе је јако тешко планирати вредности и 

динамику остварења. 

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2020. године у износу од 1,18 млрд. динара и 

представља минимално одступање у односу на планиране вредности 1,16 млрд. динара. 

Планирана вредност амортизације је урађена на бази вредности из 2018. године, односно 

Ребалансa I Програмa пословања за 2020. годину је рађен пре усвајања екстерне процене за 

2019. годину и књижења исте, када нису били познати ефекти процене на вредност основних 

средстава. Процена имовине, некретнина, постројења и опреме од стране независног 

проценитеља је прокњижена за 2019. годину (што објашњава остварен износ амортизације за 

I-VI), а која је рађена у циљу дефинисања својинских односа у складу са Законом о јавној 

својини. Даљи кораци који се тичу дефинисања јавне својине и разграничења имовине са 

Оснивачем по том основу, биће спроведени током 2020. година. 
 

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија 

осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.06.2020. 

годинe су износили 234,25 милиона динара, што је за 107,18 милиона динара мање од 

планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 138,79 милиона 

динара или 59% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних 

услуга (физичко обезбеђење, стручно образовање запослених и др.) у износу од 58,16 

милиона динара или 25%.  
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Финансијски приходи  незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од 

камата и позитивне курсне разлике. У првих шест месеци 2020. годинe остварени финансијски 

приходи су износили (941.539,85 динара) и минимално су остварени у односу на планиране 

вредности (2,39 милиона динара). Разлози одступања су стабилан курс евра у односу на крај 

2019. године односно мања реализација позитивних курсних разлика. 

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт 

кредита, камате по финансијском лизингу, кредиту ЕБРД, камата добављачима за 

неблаговремено плаћене обавезе, као и негативне курсне разлике по кредиту ЕБРД. У 

периоду 01.01.-30.06.2020. године финансијски расходи износили су 162,31 милиона динара, 

што је за 46,82 милиона динара односно за 22% мање од планираног износа. Одступање је 

последица мање реализације камата по кредитима у земљи (конто 562 000), као и камата по 

добављачима (562 601). 

Остали приходи у периоду 01.01.- 30.06.2020. године износили су 317,96 милиона динара, 

што је за 124,76 милиона динара више од планираних. Ови приходи обухватају приходе од 

наплате штета, приходе од повраћаја акцизе за гориво, приход од реклама и сл. Разлози 

овако значајног одступања реализованих осталих прихода у односу на план је већа 

реализација прихода од наплате пенала од трећих лица конто 679 200 (планирана вредност је 

износила 1,35 милиона динара, а реализација 172,92 милиона динара). Одступање се односи 

на обрачунате пенале добављача „HIGER“, Кина који су фактурисани услед кашњења у 

испоруци аутобуса током 2019. године. Такође, у оквиру осталих прихода забележено је мање 

остварење Прихода од рефундација акцизе за гориво  (реализован је повраћај акцизе од 

42,98 милиона динара) у односу на план који је износио 100 милиона динара. Мања 

реализација забележена је код Добитака од продаје материјала где је планирана вредност 

износила 40 милиона динара, а реализовано је 17,11 милиона динара. 

Остали расходи обухватају трошкове обезвређења имовине, трошкове судских спорова, 

исправке вредности потраживања, трошкове из ранијих година и сл. У првих шест месеци 

2020. године износили су 15,36 милиона динара, што је за 20,72 милиона динара мање од 

планираног износа. Највећи део чине трошкови спорова, који су остварени у износу од 12,09 

милиона динара. 

Остварени нето губитак за период 01.01.-30.06.2020. године износио је 1,23 млрд.  динара 

што је веће од планираног губитка за 160,20 милиона динара или 15%. Већи пословни 

губитак је резултат мање остварених Пословних прихода у односу на план за 716,10 милиона 

динара, иако је забележено мање остварење Пословних расхода у износу од 392,05 милиона 

динара, као и веће остварење Осталих прихода у односу на планиране вредности за 124,76 

милиона динара.  
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2. БИЛАНС СТАЊА 

Биланс стања као последица свих пословних токова који су деловали у претходном периоду 

на улагања (активу) и сопствене и буџетске изворе (пасиву) одражава целину финансијске 

ситуације Предузећа. 

Структуирање позиција у активи показује дужину рокова везивања средстава у одређеним 

облицима (стална имовина), а у пасиви рокове доспећа за исплату. На исказано стање 

биланса неповољно утиче променљива вредност новца као мерила, јер се у њему мешају 

добра исказана у динарима различите куповне моћи.  

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења 

и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане. Екстернa проценa непокретности, 

постројења и опреме ЈКП ГСП „Београд“ са стањем на дан 01.01.2019. године je урађена и 

ефекти су прокњижени у истој. Предузеће је, сходно налозима Оснивача, сачинило прегледе 

имовине по структури сходно Закону о јавној својини, тако да ће наредни корак, у сарадњи са 

Оснивачем, бити поступак разграничења имовине и уписа исте у капитал Предузећа. Ефекти 

разграничења имовине, као и утицај на целокупну класу 0 основних средстава ће бити 

познати по окончању исте. Напомињемо да је биланс стања код Ребаланса I Програма 

пословања из кога су узети упоредни подаци за овај извештај за 2020. годину, урађен пре 

књижења екстерне процене тако да услед тога постоје одступања у вредности основних 

средстава. 

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга 
потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и 

активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе 
(АОП 044), чија је вредност износила 770,37 милиона динара. Вредност залиха резервних 
делова износила је 525,05 милиона динара, што је чинило 68% укупне вредности залиха. 

Залихе су оствариле мању вредност у односу на планирану величину за 131,05 милиона 
динара, односно мањи су за 15%. Наиме у току израде Ребаланса I Програма пословања нису 
били познати ефекти књижења умањења вредности Залиха, која је извршена на основу  

Извештаја комисије за обезвређење залиха на дан 31.12.2019, а која директно утиче на 
поменуто одступање.  
 

Одступање у односу на план, присутно је на позицији Купци у земљи (АОП 056) чија је 
вредност на дан 30.06.2020. године износила 580,43 милиона динара, што је више од 
планиране величине за 434,70 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу 

анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији 
града Београда по новом уговору од 01.01.2020. године. Највећи део потраживања од купаца 
на дан 30.06.2020. године је од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну 

услугу превоза путника у јавном саобраћају у јуну 2020. године (преостали износ за уплату). 
 
Купци у иностранству (АОП 057) на дан 30.06.2020. године бележе вредност од 187,17 

милиона динара што представља значајно одступање од плана (19,50 милиона динара). 
Кашњење у испоруци аутобуса добављача „HIGER“ у роковима који су дефинисани 
потписаним уговором о набавци 174 соло аутобуса директно је утицало на остварење 
вредности на овој позицији. Сходно уговору, добављач је у обавези да исплати обрачунате 

пенале по основу кашњења у испоруци у износу од 172,92 милиона динара.  
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Активна временска разграничења (АОП 070) су већа у односу на план за 108,49 милиона.                                     

Највећи део АВР-а се односи на унапред плаћене премије осигурања за возила (81,12 
милиона) и за каско осигурање (106,07 милиона). 
 

Вредност ванбилансне активе (АОП 072) износила је 18,26 милијарди динара. Највећи део 
вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин), 
потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин), материјал примљен на чување 

(56,52 милиона дин), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона дин), заложно право на 
имовину – Aутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (3,39 млрд. дин) и имовину и опрему у 

Републици Хрватској (17 милиона дин). 

Ревалоризационе резерве (АОП 0414) реализоване су на дан 30.06.2020 у износу од 12,05 
милијарди динара и већe су од планираних вредности за 4,03 милијарди динара или 50%. 

Напомињемо да у тренутки израде Ребаланса I Програма пословања за 2020. годину нису 
били познати ефекти извештаја екстерног проценитеља (процена вредности некретнина, 
постројења, опреме и капитала), који су у директној корелацији са променама вредности 

ревалоризационих резерви. 

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0425) на дан 30.06.2020. године износи 1,61 млрд. 

динара што представља повећање у односу на планиране вредности за 225,98 милиона 
динара или 16,33%.У тренутку израде Ребаланса I Програма пословања за 2020. годину, није 
била завршена процена резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених од стране 

овлашћеног актуара на дан 31.12.2019. године (што се директно одражава и на стање у 2020. 

години), тако да нису били познати ефекти исте.    

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) су имале мању вредност од планиране 
величине за 248,19 милиона динара. Разлика се односи на мању искоришћеност прекорачења 
по текућим рачунима код пословних банака од предвиђене. 
 

Обавезе из пословања (АОП 0451) веће су од планиране величине за 887,27 милиона динара.  
Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања плаћања обавеза према 
добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности и преносом 

субвенција за текуће пословање из буџета Града, које су одобрене услед новонастале 
ситуације глобалне пандемије Covid -19. 
 

Ванбилансна пасива (АОП 0465) се односи на обавезе, за позиције, које су исказане у 

ванбилансној активи, а које смо у претходном делу анализирали. 

 

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и 

готовинских еквивалената у току периода I-VI 2020. године. 

Према стандардима и Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја 

(Сл.гласник РС бр.95/14 и 144/14), токови готовине су класификовани на: токове готовине из 

пословних активности, инвестиционих активности и активности финансирања. 

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива 

готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања 
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обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени 

прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.06.2019. године је износио 6,60 

млрд. динара, и мањи је од планираног за укупно 936,25 милиона динара или 12%. Разлог 

одступања у односу на планирану величину је мања реализација прихода од текућих 

субвенција (тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета). У тренутку израде Ребаланса I 

нисмо имали прецизне податке о динамици остварења субвенција.   

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима (АОП 3006) за првих шест месеци 

2020. године су били већи од планираних за (498,74 мил динара). Зараде су исплаћене у 

оквиру планираних величина за период 01.01.-30.06.2020. године, у склади са пројектованом 

масом зарада. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности 

утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз 

путника у градском саобраћају. 

У токовима готовине из активности инвестирања забележено је мање остварење од 

планираних вредности код позиције - Куповина немат. имовине, некретнина, постројења и 

опреме (АОП 3021) у износу од 9,15 милиона динара или за 7%. Од укупно плаћених 

инвестиција у износу од 116,32 милиона динара током првих шест месеци 2020. године, за 

грађевинске радове је плаћено 12,62 милиона динара, док је опрема с монтажом плаћена у 

укупном износу од 103,70 милиона динара. 

Приливи готовине из активности финансирања остварени су у износу од 2,48 млрд. динара и 

драстично одступају у односу на план 1,21 млрд. динара (краткорочни кредити и позајмице) 

омогућили су плаћање дела редовних обавеза, као и плаћање дела обавеза по основу 

финансијског лизинга (АОП 3036). Реблансом I Програма пословања предвиђена је већа 

динамика реализације осталих прилива из редовног пословања (АОП 3004) односно текућих 

субвенцију у оквиру њих, која није остварена у извештајном периоду, с тим у вези неопходна 

је потреба за већим коришћењем финансијских средстава код пословних банака (АОП 

3030).Одступање на позицији Краткорочни кредити (нето приливи) (АОП 3028) се највећим 

делом односи на зановљене позајмице код комуналних предузећа у укупном износи од 980 

милиона динара. Приликом израде Програма пословања планирано је било да се позајмице 

занове крајем 2019. године, међутим то је учињено током периода (01.01-31.03.2020. године). 

Извештај о токовима готовине указује да Предузеће има проблем са ликвидношћу и да 

редовно пословање и инвестиционе активности и активности финансирања нису могуће без 

финансијске подршке Оснивача, као и коришћења краткорочних кредита и позајмица. 

 

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 

Исплаћене нето и бруто II зараде у првом полугодишту 2020. године, у складу су са 

планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину, и одлуком 

Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – 

повременим пословима и накнаде физичким лицима нису реализоване у 2020. години. 

Реализовани остали лични расходи из обрасца бр. 2 трошкови запослених у периоду јануар -
јуни 2020. године су испод планираних износа за анализирани период, због мање реализације 
трошкова бањског лечења запослених, солидарне помоћи за рођење детета и трошкова на 
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службеном путу. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су 

закључно са 31.03.2019. године, док се отпремнине и остала лична примања редовно 
исплаћују. С обзиром да се примања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу 
(у складу са МРС – 19), настали трошак по овим основама ће бити књижен већим делом на 

терет резервисаних обавеза.  

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Број запослених на крају другог квартала 2020. године, износио је 5.846 од чега је 5.174 на 

неодређено време и 672 на одређено време, док је планирани број запослених по Програму 
пословања за 2020. годину, требало да износи 5.915, од чега 5.283 на неодређено и 632 на 
одређено време.  

 
У другом кварталу планирани пријем запослених износио је 90. Услед ванредне ситуације 
проузроковане коронавирусом COVID-19, број примљених у другом кварталу износио је 36, а 

како је број запослених који су напустили предузеће (80) такође мањи у односу на планирани 
(90), дошло је до разлике у укупном броју запослених на крају другог квартала. 

 
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У 2020. године није било промене цена услуга превоза путника у градском саобраћају, чије 

утврђивање и промена су у надлежности града Београда – Секретаријат за јавни превоз 

(раније Дирекција). 

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Укупно реализоване субвенције у 2020. години (за период 01.01.-30.06.2020.године), износиле 

су 1,72 млрд. динара и бележе значајно одступање од 1,06 млд. динара у односу на 

планиране вредности (2,78 млрд. динара). Разлика се највећим делом односи на мање 

реализована средства која се односе на текуће субвенције у износу од 971,75 милиона динара 

– (реализација 1,23 млрд., план 2,2 млрд. динара). Наиме, Ребалансом I Програма пословања 

за 2020. годину средства која су опредељена на позицији која се односи на Уговор о 

реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града 

Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ пренамењена су у износу од 4,5 млрд. динара на 

позицију текућих субвенција. У тренутку израде Ребаланса I нисмо имали прецизне податке о 

динамици остварења субвенција. У делу отплате рата по кредиту код Европске банке за 

обнову и развој (ЕБРД) реализован је износ 481,00 милиона динара, а планирани износ је 

536,05 милиона динара  (разлика се односи на плански курс који је већи од оствареног). 

Такође, планом је предвиђен износ од 22 милиона динара у првом полугодишту 2020. године 

за плаћање 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга из 2017. године, 

а реализован је износ од 9,49 милиона динара (одступање је последица увођења 

мораторијума-застоја у отплати обавеза по основу кредитних производа), као и износ од 27 

милиона динара планираних за набавку 3 електровозила за пешачку зону која није 

реализована.  
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8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

Средства за посебне намене (донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске 

активности, реклама и пропаганда) нису реализована у периоду I-VI 2020. године. Такође, 

трошкови репрезентације у поменутом периоду износили су 1,03 милиона динара што је за 

41% мање од планираних вредности. 

 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Реализација инвестиционих улагања у 2020. години (за период 01.01.-30.06.2020. године) је 

мање од планиране (3,25 милијарди динара), тј. реализовано је 2,35 милијарди динара, 

односно 28% мање од плана. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање 

набавке 174 соло аутобуса , Набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа,  

10 соло аутобуса путем финансијског лизинга, извођење радова на изради система видео 

надзора комплекса и објеката ГСП, ремонт кочионог система за трамваје CAF,  као и набавка 

70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга. 

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја. 

 

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ 

Треба напоменути да у посматраном периоду дошло је до значајних измена на тржишту 
транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега, глобалном пандемијом Covid - 19. 

Услед поменуте пандемије Влада Републике Србије 15. марта је увела ванредно стање на 
територији целе Републике Србије што је довело до измена у функционисању јавног превоза у 
Београду односно планског смањења броја возила у раду. Мање остварење транспортног рада 

у директној је корелацији са остварењем прихода по основу „Уговора о реализацији 
обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда 
између Града и ЈКП ГСП Београд“. Сходно томе значајно су умањени приходи по том основу 

што умногоме отежава финансијску ситуацију Предузећа. Резултате рада, посебно у 
остварењу транспортног рада, у првих шест месеци 2020. године нису пратили адекватни 
финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд“, јер је остварен нето губитак у износу од 1,23 

милијарди динара.  

Предузеће је и даље суочено са проблемом неликвидности који карактерише висока дуговања 

према добављачима, банкама (кредити), комуналним предузећима, дуговања за награде по 

основу јубиларног броја година стажа и сл. Крајем јуна (30.06.2020. године) укупан доспео 

дуг према добављачима и обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног 

прекорачења по текућим рачунима) и комуналних предузећа износио је 7,08 милијарди 

динара. 

ЈКП ГСП „Београд“ је у сарадњи са Оснивачем током 2019. године остварио набавку 244 нова 

аутобуса која је  финансирана из сопствених средстава. Очекује се да ће у наредном периоду 
набавка нових аутобуса у великој мери допринети квалитету, поузданости, безбедности и 
заштити животне средине возног парка у остваривању транспортне услуге јавног превоза 

путника на територији града Београда и константности остварења прихода по том основу. 




