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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. 

  

 



2 
 

Годишњи/трогодишњи програм пословања:  

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. годину усвојен је 17.12.2018. године на Надзорном 

одбору (Одлука бр.15186), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 

21.12.2018. године (решење број 023-1168/18-С). Ребаланс I Програмa пословања ЈКП ГСП „Београд“ 

за 2019. годину усвојен је 07.02.2019. године на Надзорном одбору (Одлука бр.2050), а сагласност 

на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 04.03.2019. године (решење број 023-

142/19-С). Ребаланс II Програмa пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. годину усвојен је 24.04.2019. 

године на Надзорном одбору (Одлука бр.5733), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина 

града Београда 16.05.2019. године (решење број 023-224/19-С). Ребаланс III Програмa пословања 

ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. годину усвојен је 30.10.2019. године на Надзорном одбору (Одлука 

бр.13547), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 12.11.2019. године 

(решење број 023-730/19-С). Ребаланс IV Програмa пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. годину 

усвојен је 19.12.2019. године на Надзорном одбору (Одлука бр.15922), а сагласност на наведени 

програм дала је Скупштина града Београда 27.12.2019. године (решење број 023-933/19-С). 

Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса IV Програма пословања ЈКП ГСП 

„Београд“ за 2019. годину. 

 

 II     ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2019. ГОД. 

 
 ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА 

 
Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. годину, у односу на 
2018. годину су били: 

 километри мањи за 3,8%; 

 часови саобраћаја мањи за 3,2%. 
 
У 2019. години, у односу на 2018. годину, на мрежи линија јавног превоза дошло је до 
значајних измена, пре свега услед великог броја радова на градској инфраструктури 

(Карађорђева улица, Трг републике, Нови мост на Ади – коридор Баново брдо, и правац ка 
Кнежевцу, потез 27.марта – Цара Душана). Поред тога, услови одвијања саобраћаја, у 
појединим деловима града, пре свега у вршним периодима дана, били су отежани чиме је 

проточност градских саобраћајница била смањена.  
Све ово за последицу је имало смањење планираног обима саобраћаја јавног превоза 
Најзначајнија промена у планираном обиму саобраћаја (километри), забележена је на 

трамвајском (-17,5%) и тролејбуском (-19,7%) подсистему.  
 
Табела 1: Параметри транспортног рада (2018-2019. год.) 
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план реализација % реализације план реализација % реализације план реализација % реализација

 ГСП 
80.105.420 73.917.158 92,3% 77.023.141 70.900.529 92,1% -3,8% -4,1% -0,2%

трам 9.919.434 9.415.850 94,9% 8.184.715 7.826.451 95,6% -17,5% -16,9% 0,7%

трол 4.978.289 4.744.045 95,3% 3.996.690 3.794.626 94,9% -19,7% -20,0% -0,4%

 е-бус 270.862 268.446 99,1% 271.339 264.534 97,5% 0,2% -1,5% -1,6%

бус 64.936.835 59.488.817 91,6% 64.570.397 59.014.918 91,4% -0,6% -0,8% -0,2%

ГСП  4.436.544 4.152.990 93,6% 4.292.457 4.040.800 94,1% -3,2% -2,7% 0,6%

трам 727.952 706.367 97,0% 609.046 600.130 98,5% -16,3% -15,0% 1,5%

трол 399.883 387.024 96,8% 315.296 309.326 98,1% -21,2% -20,1% 1,4%

 е-бус 27.273 27.153 99,6% 27.323 27.016 98,9% 0,2% -0,5% -0,7%

бус 3.281.436 3.032.446 92,4% 3.340.792 3.104.328 92,9% 1,8% 2,4% 0,6%

2018. 2019.  промене 19/18.Параметри транспортног 

рада 

 километри                                                                            

(ИТС, нулти и ноћни 

превоз радника)

 часови   саобраћаја                                                               

(ИТС, нулти и ноћни 

превоз радника)

 
Напомена: у СП „Дорћол“, у оквиру тролејбуског подсистема, приказани су и параметри линије 
„Врабац“. 
 
 
 

Транспортни рад   
Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) у 2019. години су мањи у 

односу на прошлу годину (километри за 4,1%, часови за 2,7%). Смањење реализованог 
транспортног рада последица је планског смањења броја возила у вршном периоду на једном 
броју линија, режимских измена, као и услова одвијања саобраћаја. 
 
Табела 2:   Упоредни параметри транспортног рада  
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2018. 2019. % промене тренд

ГСП 92,3% 92,1% -0,2%

трамвај 94,9% 95,6% 0,7%

тролејбус 95,3% 94,9% -0,4%

 е-бус 99,1% 97,5% -1,6%

аутобус 91,6% 91,4% -0,2%

ГСП 93,6% 94,1% 0,6%

трамвај 97,0% 98,5% 1,5%

тролејбус 96,78% 98,1% 1,4%

 е-бус 99,6% 98,9% -0,7%

аутобус 92,4% 92,9% 0,6%

 ГСП 73.917.158 70.900.529 -4,1%

трамвај 9.415.850 7.826.451 -16,9%

тролејбус 4.744.045 3.794.626 -20,0%

 е-бус 268.446 264.534 -1,5%

аутобус 59.488.817 59.014.918 -0,8%

ГСП  4.152.990 4.040.800 -2,7%

трамвај 706.367 600.130 -15,0%

тролејбус 387.024 309.326 -20,1%

 е-бус 27.153 27.016 -0,5%

аутобус 3.032.446 3.104.328 2,4%

ГСП 257.174 229.578 -10,7%

трамвај 19.642 8.072 -58,9%

тролејбус 12.313 5.723 -53,5%

 е-бус 116 294 153,4%

аутобус 225.103 215.489 -4,3%

ГСП 1.507 1.417 -6,0%

 на 100.000 km 2,04 2,00 -2,0%

 са кривицом возача ГСП 347 355 2,3%

 на 100.000 km - кривица возача ГСП 0,47 0,50 6,7%

ГСП 17,80 17,55 -1,4%

трамвај 13,33 13,04 -2,2%

тролејбус 12,26 12,33 0,6%

е-бус 9,89 9,79 -1,0%

аутобус 19,62 19,01 -3,1%

Потрошња горива на 100 km                                

(ИТС, нулти и ноћни превоз 

радника)

53,4 52,8 -1,14%

путници (мил.)
Процењени број превезених путника у 

ИТС (ГСП)
536,3 538,3 0,37%

* -  Поузданост система представља однос оставрених и планираних километара, односно часова рада возила

Параметар у периоду 1.1 - 31.12.

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
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Поузданост (расположивост) услуге  

Смањење поузданости за 0,2% изражена преко километара у односу на 2018. годину, уз 
повећање поузданости од 0,6% изражене преко часова саобраћаја, последица је услова у 
којима се одвија саобраћај (експлоатациона брзина је смањена за 2,2% у трамвајском и 3,1% 

у аутобуском саобраћају).  
Повећана поузданост изражена преко часова саобраћаја последица је обнове возног парка 
током 2019. године. 

 

Неостварени часови саобраћаја смањени су за 10,7% у 2019. години, у односу на 2018. 

године, односно са 257,2 на 229,6 хиљада сати. 

Значајно смањење изгубљених часова саобраћаја на трамвајском (58,9%) и тролејбуском 

(53,5%) подсистему последица је смањеног обима планираног саобраћаја, електро 

подсистема, услед радова на градској инфраструктури. 

Велико процентуално повећање (153,4%) забележено је на е-бус подсистему при чему се 

ради о малом броју сати (са 116 на 294). Разлог за ово повећање је неколико кварова на 

систему за пуњење возила. 

 

Просечна експлотациона брзина возила  је смањена (1,4%) у односу на претходну 

годину. 

 

     

2018. 2019. 19/18.

Централа 13,33 13,04 -2,2%

Дорћол 12,26 12,33 0,6%

Дорћол (е-бус) 9,89 9,79 -1,0%

Дорћол ("врабац") 0,00 3,92

Карабурма 17,88 17,32 -3,2%

Космај 19,96 19,43 -2,7%

Нови Београд 20,20 19,56 -3,2%

Земун 21,15 20,20 -4,5%

Ve
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Сви подсистеми, осим тролејбуса, забележили су пад просечне експлоатационе брзине, у 

2019. години у односу 2018. годину. Пад експлоатационе брзине последица је отежаних 

услова одвијања саобраћаја услед великог броја радова на градској инфраструктури, као и 

сталних и повремених режимских измена на линијама јавног превоза. На највећем делу трасе 

нису били обезбеђени услови приоритетног кретања возила јавног превоза. 

 

Потрошња горива на 100км смањена је за 1,14% у односу на 2018. годину као резултат 

обнове возног парка.  

       

Укупан број незгода у 2019. години (1.417) смањен је за 6,0% у односу на исти период 

2018. године (1.507). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је смањен за 2,0%.  

 
Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан је за 6,7%, 

односно са 0,47 у 2018. години на 0,50 у 2019. години.  
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Отежани услови одвијања саобраћаја, као и велика флуктуација возачког кадра су фактори 

који су утицали на повећање броја саобраћајних незгода са кривицом возача ГСП.  

Највеће повећање броја незгода са кривицом возача ГСП бележи аутобуски подсистем са 

порастом од 7,7% у односу на прошлу годину. 

Тролејбуски подсистем забележио је пад од 40% као последицу редуковане мреже линија 

услед радова на инфраструктури, а трамвајски подсистем бележи пад од 6,5%. 

 

Процењени број превезених путника 

Процењени број превезених путника у 2019. години већи је за 0,37% у односу на 2018. 

годину. 

 

 ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА 
 
Табела 3:  Параметри возног парка 2018 – 2019.  

2018. 2019. % промене тренд

ГСП 1.198 1.192 -0,5%

трамвај 247 245 -0,8%

тролејбус, е-бус, е-мини 123 124 0,8%

аутобус 828 823 -0,6%

ГСП 806 769 -4,6%

трамвај 135 113 -16,3%

тролејбус, е-бус, е-мини 83 64 -22,9%

аутобус 588 592 0,7%

ГСП 899 909 1,1%

трамвај 183 185 1,1%

тролејбус, е-бус, е-мини 108 109 0,9%

аутобус 608 615 1,2%

ГСП 0,588 0,569 -3,2%

трамвај 0,472 0,397 -16,0%

тролејбус, е-бус, е-мини 0,599 0,466 -22,3%

аутобус 0,621 0,636 2,5%

ГСП 0,750 0,764 1,89%

трамвај 0,742 0,756 1,84%

тролејбус, е-бус, е-мини 0,873 0,879 0,65%

аутобус 0,734 0,749 2,09%

ГСП 0,784 0,745 -4,99%

трамвај 0,636 0,525 -17,48%

тролејбус, е-бус, е-мини 0,687 0,530 -22,80%

аутобус 0,846 0,849 0,39%

Коефицијент искоришћења технички 

исправног возног парка                                            

( ADr/ADti)

Коефицијент искоришћења 

инвентарског возног парка (ADr/ADi)

Коефицијент техничке исправности          

( ADti/Adi)

Параметар у периоду 1.1-31.12.

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, у 2019. години у односу на 2018. 
годину је мањи за 0,5%. 
Током 2019. године број возила у инвентарском возном парку се више пута мењао: 

- једна приколица и један трамвај Диваг су скинути са стања на основу раније 
донешене одлуке; 

- тролејбуски депо у своју флоту укључио је и четири е-мини возила („врабац“); 

- расходовано је 65 соло и 62 зглобна аутобуса; 
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- набављена су 244 соло аутобуса. 

 
Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи за 4,6% у односу на прошлу 
годину услед планираних режимских измена као последица радова на градској 

инфраструктури. 
Планираним режимским изменама извршена је редукција саобраћаја на линијама трамвајског 
и тролејбуског подсистема, услед чега је просечан број трамваја у раду смањен за 16,3%, а 

тролејбуса за 22,9%. 
 
 

Планирани број возила у раду, у 2019. години, је мањи у односу на исти период прошле 
године у распону од 13-86 возила. 
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743
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849

868

ЈАН ФЕБ МАР АПР МАЈ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ

Планирани број возила у раду - II вршни период

2018. 2019.

 
Слика 2: Планирани број возила у раду у II вршном периоду (просечно по месецима)  

 

Просечан број технички исправних возила  је порастао за 1,1% у односу на 2018. 
годину.  
Највећи пораст просечног броја технички исправних возила забележен је на аутобуском 

возном парку од 1,2% као резултат набавке 244 нова возила. 
 
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на претходну годину 

бележи пад од 3,2%.  
Тролејбуски подсистем бележи пад од 22,3% као и трамвајски од 16%. До овог значајног 
пада дошло је услед великог броја режимских измена и редукције саобраћаја на линијама 

ова два подсистема услед радова на инфраструктури у центру града. 
 
Аутобуски возни парк је забележио боље искоришћење за 2,5% у односу на 2018. годину 

услед већег ангажовања возила аутобуског подситема на режимским линијама и обнове 
возног парка.  
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Коефицијент техничке исправности бележи раст од 1,89%. 

Трамвајски подсистем у 2019. години, у односу на 2018. годину,  бележи раст коефицијента 

техничке исправности од 1,84%. Аутобуски подсистем бележи раст од 2,09%, док 

тролејбуски подистем бележи раст од 0,65%. 

 
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 4,99%. 
Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у 2019. години у односу 

на 2018. годину, забележен је на трамвајском (17,48%) и тролејбуском подсистему од 
(22,80%) услед режимских измена и редукције на трамвајским и тролејбуским линијама. 
Пораст  коефицијента искоришћења технички исправног возног парка забележен је на 
аутобуском подсистему (0,39%) услед повећаног ангажовања аутобуса на режимским 

линијама и обнове возног парка. 
 
 

1. БИЛАНС УСПЕХА  

Пословни приходи Предузећа обухватају приходе од продаје услуга и приходе од 

субвенција за текуће пословање. У 2019. години (01.01.- 31.12.) остварени пословни приходи 

износили су 15,13 млрд. динара, што је мање од планираних за исти период 2019. године за 

свега 104,16 милиона динара. 

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – децембар 

2019. године  11,74 млрд. динара (11,58 млрд. динара Уговор са СЈП и 165,34 милиона 

динара остали приходи од саобраћаја) што је мање у односу на план за свега 61,86 милиона 

динара. Напомињемо да је 31.12.2018. 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. Сходно динамици остварења а по основу 

наведеног „Уговора са Секретаријатом за јавни превоз“ преостала су нереализована буџетом 

опредељена средства у укупном износу од 1,71 млрд.динара са ПДВ-ом односно 1,55 млрд. 

динара без пдв-а која су пренамењена на позицију „Текућих субвенција“  Ребалансом III и IV 

Програма пословања.  

Приходи од премија,субвенција, донација, дотација и сл., у 2019. години (за период 01.01.-

31.12.2019. године) износили су 3,37 млрд. динара, што је за 38,32 милиона динара мање од 

планираног износа. Субвенције за текуће пословање у 2019. години остварене су у 

планираним вредностима у износу од 2,37 млрд. динара и чине их поред наведеног износа 

који је пренамењена са позиције „Уговора са СЈП“ (1,71 млрд, динара) и нереализована 

опредељена средства са позиције „Капиталне субвенције“ која су пренамењена на позицију 

текућих субвенција у износу од 89 милиона динара као и додатно опредељена средства у 

износу 570 милиона динара. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према 

ЕБРД-у реализован је у 2019. години у износу од 1,002 млрд. динара и на нивоу је 

планираних вредности. Незнатно су остварени и приходи од донација (за основна средства, 

резервнe деловe, матeријал и услуге) и износе 514.368,79 динара. 
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Други пословни приходи који обухватају приходе од техничког прегледа и закупа станова и 

објеката износили су у периоду 01.01-31.12.2019. годинe 15,99 милиона динара што је у 

односу на план мање за 3,98 милионa динара или за 20%. 

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 2019. 

години (01.01.- 31.12.) пословни расходи износили су 16,29 млрд. динара, што је у односу на 

планиране расходе мање за 944,23 милиона динара или за 5,4%. Пословни расходи у 2019. 

години су виши од остварених пословних расхода у истом периоду претходне године, за 

1,2%. 

Трошкови материјала и резервних делова, ауто-гума, алата и инвентара у 2019. години су 

износили 878,69 милиона динара, што је за 335,74 милиона динара, односно  27,6% мање од 

планираних у истом периоду. Мање остварење трошкова је последица рационализације у 

пословању, као и коришћења половних резервних делова за одржавање возила, (где год је 

то могуће), односно мање остварених Трошкова материјала за израду (конто 511), Трошкова 

резервних делова (конто 514) и Трошкова осталог материјала (конто 512). 

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-31.12.2019. године износили су 4,32 млрд. 

динара и мањи су у односу на план за 142,46 милиона динара или 3,2%. Мања реализација 

трошкова горива и енергије је последица режимских измена и услова одвијања саобраћаја. 

Треба напоменути да је остварена и мања потрошња горива на пређених 100 километара  

као резултат обнове возног парка. Цена евродизела по литру током 2019. године је 

бележила раст: на дан 03.01.2019. године је износила 108,66 дин (без ПДВ-а), крајем марта 

износила 118,72 дин (без ПДВ-а), на крају јуна износила 117,45 дин (без ПДВ-а), на крају 

септембра износила 120,44 дин (без ПДВ-а), док је крајем децембра износила 120,16 дин 

(без ПДВ-а). 

 

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

Колективног уговора, законских прописа који су регулисали умањење примања у јавном 

сектору за 5% 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.-31.12.2019. године 7,68 млрд. 

динара, што је за свега 60,33 милиона динара мање oд планираног износа. У делу накнада 

зарада (остала лична примања) у јуну 2019. године исплаћена је солидарна помоћ свим 

запосленим радницима у укупном износу од 268,4 милиона динара, односно 41.800,00 

динара нето по запосленом. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2019. години 

(I-XII) износила је 60.917,50   динара, што је више за 16% 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 2019. години су износили 483,37 милиона динара, што је за 

162,31 милиона динара или за 25,14% мање од планираних. Разлози за ово смањење су 

мања реализација трошкова услуга одржавања и трошкова закупнина у односу на 

планиране. 
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Трошкови амортизације су приказани у периоду 01.01.-31.12.2019. године у износу од 2,33 

млрд. динара сходно планираној вредности. У току је процена имовине, некретнина, 

постројења и капитала од стране независног проценитеља чији ефекти нису познати у 

овом тренутку, а у циљу дефинисања својинских односа у складу са Законом о јавној 

својини. Након усвајања коначног извештаја екстерног проценитеља, извршиће се књижење 

почетних вредности основних средстава (на дан 01.01.2019. године), свих пословних промена 

везаних за основна средства и обрачун амортизације за 2019. годину. Сходно наведеном ови 

подаци су подложни променама. 
 

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија 

осигурања, здравствених услуга, чланарина, платног промета и трошкове умањења зарада у 

корист буџета Републике Србије. У периоду 01.01.-31.12.2019. годинe су износили 753,65 

милиона динара, што је за 156,34 милиона динара или 17,2% мање од планиране вредности. 

Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 279,06 милиона динара или 37% односи се 

на трошкове  премија осигурања, као и на трошкове умањења зарада 256,08 милиона динара 

који чине 33% укупне вредности. 

Финансијски приходи  незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од 

камата и позитивне курсне разлике. У 2019. години остварени финансијски приходи су 

износили 25,01 милиона динара и већи су за 15,08 милиона динара од планираних. Разлози 

одступања су мањи курс евра у односу на крај 2018. године односно већа 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.-31.12.2019. године финансијски расходи износили су 518,40 милиона динара, 

што је за 42,90 милиона динара односно за 7,64% мање од планираног износа. Одступање је 

последица мање реализације камата по кредитима у земљи (конто 562 000).  

Остали приходи у периоду 01.01.- 31.12.2019. године износили су 687,56 милиона динара, 

што је за 100,85 милиона динара или за 17% више од планираних. Ови приходи обухватају 

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

Разлози 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 

16,70 милиона динара, а реализација 210,85 милиона динара). Одступање се односи на 

добављача „HIGER“, Кина коме су фактурисани пенали због кашњења у испоруци аутобуса. 

Такође, у оквиру осталих прихода забележено је мање остварење Прихода од наплате штете 

од правних лица у износу од 36,25 милиона динара у односу на план који је износио 105 

милиона динара, као и мању реализацију Добитака од продаје материјала где је планирана 

вредност износила 79,06 милиона динара, а реализовано је 55,83 милиона динара.  

Остали расходи обухватају трошкове обезвређења имовине, трошкове судских спорова, 

исправке вредности потраживања, трошкове из ранијих година и сл. У 2019. години  износили 

су 68,06 милиона динара, што је за 416,17 милиона динара мање од планираног износа. 

Највећи део чине трошкови спорова који су остварени у износу од 61,44 милиона динара. 

Услед недостатка финансијских средстава за редовно плаћање обавеза, велики број 
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добављача своја потраживања наплаћује судским путем. Програмом пословања планирани 

трошкови на позицији обезвређења некретнина, постројења и опреме износили су 343,83 

милиона динара. Реализација ових трошкова није евидентирана у пословним књигама 

Предузећа с обзиром да је у току процена имовине, некретнина, постројења и капитала од 

стране независног проценитеља чији ефекти директно утичу на ове трошкове а нису познати 

у овом тренутку. 

Остварени нето губитак за период 01.01.-31.12.2019. године износио је 1,23 млрд. динара 

што је мање од планираног губитка за 1,34 млрд. динара или 52,2%. Мањи губитак остварења 

је резултат мање остварених Пословних расхода у односу на план за 944 милиона динара, као 

и мање остварење осталих расхода у износу од 416,17 милиона динара. 

Напомињемо да је у току екстерна процена некретнина, постројења, опреме, земљишта и 

капитала, чији ефекти на позиције у билансу успеха нису познати у овом тренутку. Такође, 

Предузеће ће ангажовати независног актуара у циљу обрачуна резервисања по основу 

јубиларних награда и отпремнина запосленима. Ефекти на трошкове резервисања по том 

основу ће бити накнадно књижени по добијању коначног извештаја. 

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 01.01.2015. године je урађена и 

ефекти су прокњижени у истој, међутим није извршена процена капитала из разлога што од 

стране Оснивача нису окончани поступци доношења адекватних одлука за унос имовине у 

капитал Предузећа. Предузеће је, сходно налозима Оснивача, сачинило прегледе имовине по 

структури сходно Закону о јавној својини, док је поступак формализације става Предузећа по 

питању имовине и улагања исте у капитал Предузећа, у току. Имајући у виду обимност 

материјала које Оснивач има како би се имовина на нивоу града Београда дефинисала и 

донеле одговарајуће одлуке, овај поступак није окончан у претходном периоду. Очекују се и 

даље инструкције града Београда у погледу доношења одговарајућих одлука у циљу коначног 

дефинисања имовине која ће бити уложена у капитал Предузећа. ЈКП ГСП „Београд“ је у 

договору са Оснивачем, а сходно претходно изложеном, покренуло процес екстерне процене 

некретнина, постројења, опреме и капитала од стране независног проценитеља чији ефекти 

нису познати у овом тренутку, а у циљу дефинисања својинских односа у складу са Законом о 

јавној својини. Након тога ће се извршити књижење почетних вредности основних средстава 

(на дан 01.01.2019. године). Након књижења екстерне процене на дан 01.01.2019. године, 

биће прокњижене све пословне промене везане за основна средства у току 2019. године, као 

и обрачуната амортизација за 2019. годину. 
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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 1,021 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова 
износила је 777,84 милиона динара, што је чинило 76,3% укупне вредности залиха. Залихе су 
оствариле већу вредност у односу на планирану величину за 108,26 милиона динара, односно 

веће су за 11,87%. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха на крају године се не 
може прецизно планирати, а сходно одвијању и потребама услуге јавног превоза путника. 
 

Одступање у односу на план, присутно је на позицији Купци у земљи (АОП 056) чија је 
вредност на дан 31.12.2019. године износила 325,86 милиона динара, што је више од 
планиране величине за 178,93 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 01.01.2019. године. Највећи део потраживања од купаца 
на дан 31.12.2019. године је од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну 

услугу превоза путника у јавном саобраћају у децембру 2019. године (преостали износ за 
уплату). 
 

Купци у иностранству (АОП 057) на дан 31.12.2019. године бележе вредност од 222,84 
милиона динара што представља значајно одступање од плана (12,93 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 208,63 милиона динара. 
 

Порез на додату вредност (АОП 069) остварен је на дан 31.12.2019. године у износу од 706,81 
и представља одступање од 247,84 милиона динара у односу на план а највећим делом се 
односи на обрачунати ПДВ за вредност нових аутобуса добављача „HIGER“, Кина чија је бруто 

вредност 5,031 млрд. динара. Односно, повраћај ПДВ-а по овом основу није остварен у 
текућој години, што је било условљено динамиком испоруке аутобуса и пријемом фактура. 
 

Активна временска разграничења (АОП 070) су већа у односу на план за 79,91 милиона.                                     
Највећи део АВР-а се односи на унапред плаћене премије осигурања за возила (72,68 мил) и 
за каско осигурање (91,20 мил). 

 
Вредност ванбилансне активе (АОП 072) износила је 6,3 милијарди динара. Највећи део 
вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (2,7 млрд дин), 

потраживања за маркице за превоз (298,7 милиона дин), материјал примљен на чување 
(60,89 милиона дин), бонови за исхрану у благајни (42,9 милиона дин), заложно право на 
имовину – Aутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (3,1 млрд дин) и имовину и опрему у 

Републици Хрватској (17 милиона дин). 

У пасиви биланса стања, Државни капитал (АОП 0406) је остварен у износу од 36,12 млрд 

динара, на дан 31.12.2019. године што је у оквирима планираних вредности. Напомињемо да 
је у току 2019. године извршено увећање новчаног капитала на основу Одлуке Скупштине 
града Београда у износу од 4,193 млрд динара, а који је био намењен за набавку 174 нова 

соло аутобуса која је реализована у IV кварталу 2019. године. 
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Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) су имале мању вредност од планиране 

величине за 89,2 милиона динара. Разлика се односи на мању искоришћеност прекорачења по 
текућим рачунима код пословних банака. 
 

Обавезе из пословања (АОП 0451) мање су од планиране величине за 82,97 милиона динара.  
Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања плаћања обавеза према 
добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности. 

 

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-XII 2019. 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 

обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени 

прилив готовине из пословних активности у периоду I-XII 2019. године је износио 19,47 млрд. 

динара, и мањи је од планираног за укупно 530,66 милиона динара или 2,6%. Разлог 

одступања у односу на планирану величину је део средстава која ће град пренети у току 

јануара 2020. године по основу реализоване услуге јавног превоза путника за месец 

децембар, као и мање остварени приливи по основу наплате штета од трећих лица, приливи 

по основу продаје материјала и сл. 

Највећи део прилива од продаје (АОП 3002) је остварен по основу „Уговора о реализацији 

обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ 

између Града и ЈКП ГСП Београда у трајању од једне године, који је закључен 31.12.2018. 

године, а који је у директној корелацији са оствареним транспортним радом, односно 

уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима. У 

осталим приливима (АОП 3004) поред уплате по основу новчаног капитала (4,193 млрд. 

динара), садржане су уплате по основу текућих субвенција (2,369 млрд динара), исказане су и 

субвенције из буџета града Београда за исплату рата кредита код ЕБРД-а и финансијског 

лизинга у износу од 1,041 млрд. динара, приливи по основу рефакција акциза за гориво 

(286,11 милиона динара) и сл. 

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима (АОП 3006)  у 2019. године су били 

већи од планираних (1,189 млрд. динара). Оснивач је Ребалансом IV Програма пословања за 

2019. годину одобрио додатна средства кроз текуће субвенције за плаћање обавеза према 

добављачима услед тешке финансијске ситуације Предузећа. Добијена средства су утрошена 

у сврху плаћања обавеза добављачима, што је утицало на већи одлив средстава у односу на 

планирана. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности 
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утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз 

путника у градском саобраћају. 

У токовима готовине из активности инвестирања је одступање код позиције - Куповина немат. 

имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3021) у износу од 1,348 млрд динара. 

Планирано је било да се изврши целокупна исплата добављачу „HIGER“ за набавку 174 нових 

соло аутобуса у току 2019. године. С обзиром да је дошло до кашњења у испоруци аутобуса у 

односу на уговорену динамику, део средстава према кинеском добављачу је исплаћен у 

јануару 2020. године према предвиђеном року за исплату новчаних обавеза. 

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити и позајмице) омогућили 

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

лизинга (АОП 3036). 

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 2019. години, у складу су са планираном динамиком из 

Ребаланса IV Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. 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 2019. години. 

Реализовани остали лични расходи из обрасца бр. 2 трошкови запослених у периоду јануар -
децембар 2019. године су изнад планираних износа за анализирани период, због веће 
реализације трошкова бањског лечења запослених, солидарне помоћи за рођење детета и 
трошкова на службеном путу. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, 
исплаћене су закључно са 31.12.2018. 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), то је исплата по овим основама књижена на терет 

резервисаних обавеза, па нису књижена у билансу успеха. 

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ 

Број запослених на крају четвртог квартала 2019. године, износио је 5.885 од чега је 5.190 на 
неодређено време и 695 на одређено време, док је планирани број запослених по Програму 
пословања за 2019. годину, требало да износи 5.915, од чега 5.196 на неодређено и 719 на 

одређено време.  
 
Због слабијег пријема запослених (147) у односу на планирани (171), као и већег одлива (91) 

у односу на планирани (85), дошло је до разлике у броју запослених на неодређено и 
одређено време. 

 

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 

У 2019. 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). 
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7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА 

Укупно реализоване субвенције у 2019. години (за период 01.01.-31.12.2019.године), износиле 

су 3,41 млрд. динара и бележе минимално одступање у односу на планиране вредности (1,97 

милиона динара). Разлика се односи на мање реализована средства у делу отплата рате по 

кредиту код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 536,172 хиљаде динара 

због нешто мањег оствареног курса евра, односно реализовано је 1.001.963.827,05 динара док 

је планом предвиђена износ од 1.002.500.000,00 динара као и на планирану набавку 3 

електровозила за пешачку зону у износу од 1 милиона динара која није реализована у 2019. 

години. Такође, планом је предвиђен износ од 38,50 милиона динара у 2019. години за 

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

реализован је износ од 38,06 милиона динара што сачињава осталу разлику. 

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

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

активности, реклама и пропаганда) нису реализована у периоду I-XII 2019. године. Такође, 

трошкови репрезентације у поменутом периоду износили су 2,55 милиона динара што је за 

42% мање од планираних вредности. 

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА 

Реализација инвестиционих улагања у 2019. години (за период 01.01.-31.12.2019. године) је 

мања од планиране (8,24 милијарди динара), тј. реализовано је 5,04 милијарди динара, 

односно 38,83% мање од плана. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање 

набављених 200 зглобних аутобуса, 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповина 

дизалица по партијама, куповина комбиноване машине 4x4, ремонт возила ИК 218 Н, ремонт 

кочионог система за трамваје CAF, куповина нових аутобуса градског типа, 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 

Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у  2019. години 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 

децембра (31.12.2019. 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 5,22 милијарди динара. 

Кашњење у измиривању обавеза према добављачима утиче да добављачи своја потраживања 

све чешће наплаћују судским путем, што увећава укупне трошкове заједно са каматом. На 

овај начин Предузеће се доводи у још већи проблем ликвидности. 




