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Поштовани, 
 
 
Одговор на питање 1. Колико је ГСП у претходне четири године добио субвенција од 
Града (навести за сваку годину засебан податак)   

  2011 2012 2013 2014 

Текуће 
субвенције ГСП 

                
4,800,000,000.00       

                  
6,500,000,000.0
0       

                
7,500,000,000.0
0       

         
6,550,000,000.0
0       

Капиталне 
субвенције ГСП 

                   
463,830,883.13       

                     
486,872,690.45       

                   
326,054,939.22       

               
99,999,999.43       

УКУПНО                 
5,263,830,883.13       

                  
6,986,872,690.4
5       

                
7,826,054,939.2
2       

         
6,649,999,999.4
3       

 
Одговор на питање 3. Ребалансом градског буџета за 2015 годину Дирекцији за 
јавни превоз припада 19,771,000,000 динара (увећање од око 6 милијарди динара у 
однос у на првобитни буџет.) На које пројекте ће новац бити потрошен? 

Пројекат 601-1005 
Систем наплате карата и управљање 
возилима 
 

1,000,000,000.00 

Пројекат 601-1006 
Програм 2015-2020 - потребе за такси 
превозом у Бе 

3,000,000.00 

Пројекат 601-1007 
Израда студије - Мреже линија ЈГП и 
дефин.капац. 
 

29,400,000.00 

Пројекат 601-1008 
Куповина система за видео надзор 
 

150,000,000.00 

Пројекат 601-1009 
Набавка 83 нископодна соло тролејбуса 
 

399,000,000.00 

Пројекат 601-1018 
Набавка и монтажа стајалишних ознака 
 

5,000,000.00 

Пројекат 601-1020 
Градјевинска адаптација саобраћајних 
површина, стајалишта јп 

31,000,000.00 

Остатак средстава у буџету за 2015 годину је планиран за реализацију кроз пројектне 
активности а не самосталне пројекте и то Пројектну активност 0601-005 Јавни 
превоз и Пројектну активност 0601-0013 Ауто-такси превоз путника 

Република Србија 

Град Београд 

Градска управа града Београда 

Секретаријат за саобраћај 

Сектор за безбедност саобраћаја 
и информисање 

Одељење за информисање и 
информационе технологије 

30.7.2015. године 

 

 27. марта 43 

11000 Београд 

тел. (011) 2754-458, факс 2754-636 

е-mail: info.saobracaj@beograd.gov.rs  



 

Одговор на питање 4. Који део средстава ће добити ГСП? 

ЈКП ГСП "Београд" директно ће добити средства кроз ставке капиталних, текућих 
субвенција и учешћа у систему ИТС како следи:  

    

Текуће субвенције ГСП 6,734,000,000.00 

Капиталне субвенције ГСП 1,400,000,000.00 

Капиталне субвенције ГСП 150,000,000.00 

Услуге ЈКП ГСП Београд - 
ИТС 

2,850,000,000.00 

УКУПНО 11,134,000,000.00 

    

Учешће ЈКП ГСП "Београд" у укупим буџетским средствима Дирекције за јавни превоз 
износи 56,31% за 2015 годину.   

 

 
5. Послови контроле путника као и издавања персонализованих смарт картица и 
продаја допуне карата уговором су поверени правном лицу, а према уговору  за 
вршење свакодневних контрола потребно је обезбедити минимално 200 контролора. 
 
6. Запослено је 280 контролора. 
 
7. У периоду од јануара до јуна 2015 године укупан приход износио је 
4.509.973.867,63 РСД а у периоду јануар јун 2014 године 3.956.162.254,42 РСД 
 
8. Увођење новог тарифног система подразумева праведнију наплату превозне 
услуге пре свега за кориснике који су досада користили линије ИТС2 тарифног 
система. Увођење нових зона не подразумева обавезно смањење цена превозне 
услуге, иако је око 80% корисника цена нижа док је за остале задржана постојећа 
цена превоза. С обзиром да будућа зона 2 има исте границе као зона 1 у постојећем 
стању задржана је цене превозне услуге за ову зону, док је за будућу зону 1 цена 
смањена. 
  
Срдачан поздрав 
Дирекција за јавни превоз 
 
 
                                                                                       Секретаријат за саобраћај 
 
                                          Одељење за информисање и информационе технологије 
 
                                          ...................................................................................... 
 
 


