
Чињенице и подаци у функцији образложења достављене Иницијативе од 10.01.2020.г 

 

Сектор јавног превоза путника је у функцији грађана Србије и Српске привреде. 

Годинама указујемо, сугеришемо, анализирамо, предочавамо чињенице и предлажемо 

мере за уређење пословног амбијента у сектору друмског транспорта путника. 

Сива економија у сектору друмског транспорта путника је на нивоу од 40% а чињенице су: 

• Просечна старост аутобуса у Србији је око  20 година. 

• Просечна старост возача у Србији је преко 55 година 

• Проблем недостатка професионалних возача. Сада у Србији недостаје око 10.000 

професионалних возача од којих око 2.000 са Д категоријом) 

• Сектор транспорта путника у друмском саобраћају остварује  
- годишњи приход од 542 мил.евра  

- 1.322 правна лица са основном шифром делатности 49.31 или 49.39 

- 666    предузетника – паушално пословање 

- 508    је остварило промет већи од 1 евро у 2018. години 

- 475    превозника са 1 и више запослених и више од 1 евро промета у 2018.г 

- 175    превозника има регистроване међумесне редове вожње 

- 112    превозника има регистроване међународне редове вожње 

• У сектору транспорта путника у друмском саобраћају, превозници који легално 

обављају делатност и законито послују, плаћају држави више од 40% од укупног бруто 

прихода, кроз Акцизе и друге дажбине на евродизел гориво, ПДВ, Порезе и доприносе. 

• У сектору транспорта путника у друмском саобраћају је запослено 21.013 радника а нето 

зараде су на нивоу око 16% прихода ( или око 25,50 % у бруто износу). 

• Добит за послодавца у сектору транспорта путника у друмском саобраћају  је у просеку 

мањи од 5% а акумулација у складу са законом треба да буде 16,5% 

• Сектор друмског превоза путника послује у тешком - економски неодрживом пословном 

окружењу. У сектору друмског транспорта највећи директни утицај на безбедност 

саобраћаја има економско одрживо пословање. 

 

Безбедност саобраћаја комерцијалних возила је веома значајна и представља друштвени 
проблем, те се мора приоритетно решавати. Јавни превоз путника мора се подстицати јер као 
комунални сервис има значајну улогу у смањењу загађења животне средине и ваздуха, а 
посебно угљендиоксида и азотоксида, али и других саобраћајних проблема у урбаним 
срединама. 

Безбедност јавног комерцијалног превоза путника аутобусима је 40 пута безбеднији од 
превоза индивидуалним путничким возилима те је општи интерес да што већи број путника 
користи аутобус. 

У периоду од 2013 до 2016 године (по подацима АБС) је било 157 саобраћајних незгода 

у којима су учествовали аутобуси у којима је погинуло 189 лица. Алармантан је податак да је 

укупан број погинулих у саобраћајним незгодама у којима су учествовали аутобуси у Србији 

5,5% (у 2018.години је износио чек 7%) а у ЕУ тај проценат износи само 2,5%, у односу на укупно 

погинуле у саобраћајним незгодама. 

Јавни ризик смрти у оваквим саобраћајним незгодама у ЕУ је 1,3% погинулих/милион 

становника а у Србији износи чак преко 5% погинулих/милион становника. 

 



Послодавци, превозници и саобраћајна струка су заинтересовани да унапреде безбедност 

саобраћаја, бољи привредни амбијент и подигну квалитет услуге. Неопходно је системски 

приступити сектору транспорта путника и успостављање конкурентности у делатности: 

• Унапређење система транспорта путника 

• Подмлађивање возних паркова 

• Сузбити сиву економију и нелојалну конкуренцију 

• Неопходна евиденција прихода и управљање продајом од стране превозника 

• Дигитализација транспорта која ће омогућити коришћење нових технологија 

 

Подаци сектора друмског транспорта путника и елементима пословању превозника: 

Сектор транспорта путника у друмском саобраћају  

Број запослених у сектору 21.013 

Број аутобуса у сектору 9.570 

Просечна старост аутобуса у Србији је близу 20 godina 

Укупан приход без ПДВ (евра) 542.428.292 

Укупан пословни добитак Ебитда (евра) 56.221.959 

Стопа Ебитда %  10,36% 

Сви директни трошкови пословања превозника (евра)  486.206.333 

Укупан потрошња горива на годишњем нивоу (литара) 185.257.851 

Годишња амортизација   - евра/ возилу 3.300 

По закону Амортизација возила (16,5%) би требала да буде (евра/год) 21.450 

 
1. 

ГСП – Највећи превозник у Србији  -  ДОБАР ПРИМЕР  

Годишњи приход - evra                                               22,20%  укупног прихода 120.000.000 

Број возила                                                                       11,81%  укупног броја возила 1.130 

Број запослених                                                              27,32%  укупно запослених 5.740 

Годишња потрошња горива - литара 30.000.000 

Субвенције Града Београда годишње око  - evra  130.000.000 

Ефекти повећања рефакције акцизе за 0,8 evro-centi (на ниво од 39,00 
динара/литар) - evra 

24.000.000 

Позитивни ефекти – смањењење субвенција на ниво од 106.000.000 

2. 

Сви остали превозници без ГСП ( - 474 правна лица)   

Приход свих превозника без ГСП Београд 422.163.161 

Укупан број запослених код ових превозника 15.273 

Број аутобуса са изводом лиценце за обављање комерцијалне делатности 8.370 

Укупан обим пређених Километара / годишње 475.000.000 

Укупан просечан приход возила у међумесном саобраћају (евро/км) 0,89 

Годишњу потрошња горива од литара 155.000.000 

Ефекти снижавања акцизе за 0,8 евроценти (9,5дин/лит)  евра 124.000.000 

Укупан ефекат снижавања акцизе   евра/км 0,26 

Ефекти по возилу / годишње 14.815 

За амортизациони период (6,5 година) у еврима 96.296 

Тако би укупна амортизација (постојећа + ефекти умањења акцизе) за 
амортизациони период возила износила просечно (евра) 

117.750 



  

У садашњим условима пословања 8.370 аутобуса, просечно месечно остварује 4.730 
Км/месечно, што значи да један аутобус у Србији просечно прелази 56.800 километара, те по 
просечном приходу од 0,89 Евра/Км остварује годишњи приход од 50.550 евра.  

На основу конкретних података, једно возило за амортизациони период (16,5% = 6,5 
година) оствари укупан приход до 355.000 еввра, где је у структури трошкова амортизација 
сада износи само 6%, или 21.450 евра.  

Када се ефекти корекције акцизе за све остале превознике (без ГСП Београд) од 124 
мил.евра умање за ефекте снижавања субвенција за ГСП Београд, укупан издатак у Сектору 
транспорта путника у друмском саобраћају износи 100 милиона евра, што је потенцијално 
значајан финансијски простор за набавку нових возила или повећање зарада запосленима. 

Финансијски ефекат за сектор транспорта путника од 100 милиона евра је мањи износ 
него садашња годишња субвенција за ГСП Београд али је за овај новац могуће набавити око 680 
градских или 470 међумесних аутобуса, што је око 5% укупног броја бозила у Србији. 

Субвенције за набавку нових аутобуса је на ниво од око 10 милиона evra (20.000 evra x 
500 аутобуса), што је веома значајан износ за српску привреду и потребно је успоставити 
решење да реализација субвенција кроз сектор транспорта путника буде везана за домаћу 
производну привреду, чиме се постиже вишеструки позитивини ефекти. 

 

Обрада података и анализа чињеница је реализована у стручним службама 
Србијатранспорта, а представљају подршку и подлогу састанку у складу са иницијативом 
упућене 10. јануара 2020.године Председници и Подпредседници Владе Републике Србије. 

 

Србијатранспорт Београд 

 

 

 

 

 


