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III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА

УВОД
„Србија Воз“ а.д. је, у складу са Статутом Друштва (члан 16. тачка 4.) и Правилником о
обрасцима тромесечних Извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег
Програма пословања јавних предузећа и Упутством о начину достављања Образаца
тромесечних извештаја о реализацији годишњих, односно трогодишњег пословања јавних
предузећа прописаним од стране Министарства привреде Републике Србије израдило
Извештај о степену реализације Програма пословања за период 01.01 – 31.03.2017. године.
На основу претходно наведеног Правилника израђено је поглавље I и II Извештаја, док су
у поглављу III садржани неки од показатеља пословања Друштва који су предмет праћења
и анализе, као и једна од подлога за доношење одговарајућих пословних одлука.
1. ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: Акционарско друштво за железнички превоз путника „Србија Воз“
Београд - Савски Венац
Седиште: Београд, Немањина 6, Београд-Савски Венац, 11000 Београд, Србија
Претежна делатност: 4910 – Железнички превоз путника, даљински и регионални
Матични број: 21127124
ПИБ: 109108438
Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Годишњи програм пословања:
Скупштина Акционарског друштва „Србија Воз“ Београд је на Седници одржаној
13.01.2017. године, донела је Одлуку број: 5/2017-34-18, о усвајању Програма пословања
„Србија Воз“ а.д., на који је дата сагласност Владе Републике Србије Решењем 05 број
023-1061/2017 од 09.02.2017. године.
Приликом израде Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих
активности из Програма пословања (у даљем тексту Извештај) коришћени су подаци који
су доставили сектори, центри, Програм пословања за 2017. годину, затим финансијски
извештаји ,,Србија Воз“ а.д., итд..
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА
Према подацима из Финансијских извештаја, „Србија Воз“ а.д. је у периоду јануар-март
2017. године остварило укупне приходе у износу од 1.236 милиона динара, и укупне
расходе у износу од 1.553 милиона динара, док нето губитак из пословања у овом периоду
износи 317 милиона динара. У пословним приходима највеће учешће имају приходи од
ОЈП (субвенција) од 66,82%, приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту
од 29,95% (транспортни приход у унутрашњем саобраћају, приход од градског превоза,
итд.) и приходи од продаје производа и услуга на инотржишту од 3,13% (транспортни
приходи у међународном саобраћају, приходи од накнаде употребе страних кола РИЦ,
итд.).

У посматраном периоду, у унутрашњем и међународном путничком саобраћају,
превезено је укупно 1.218.350 путника, што је за 13,24 % мање него у истом периоду 2016.
години, када је превезено 1.404.330 путника, и то:


у међународном путничком саобраћају смањен је број превезених путника за
21,72% у односу на 2016.годину,



у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 12,91 %
у односу на 2016. годину.

У односу на планске величине у 2017. години, број превезених путника је мањи за 1,43%.
У периоду од 1. јануара до 31. марта 2017. године, у унутрашњем и међународном
путничком саобраћају остварено је 76,24 милиона путничких километара (ПКМ). У
односу на исти период 2016. године, у којој је остварено 104,75 милиона ПКМ, евидентан
је пад броја остварених ПКМ за 27,22%.
У односу на планске величине у 2017. години остварен је пад ПКМ за 3,49%.
Остварен просечни приход по возном километру у посматраном периоду износи 120,51
динара, што је за 9,81% мање него у истом периоду 2016. године, када је просечан приход
по возном километру износио 133,62 динара.
 У унутрашњем саобраћају просечан приход по возном километру у 2017. години
износио је 115,78 динара, што је за 15,31% мање у односу на 2016. годину када је
просечан приход износио 136,71 динара.
 У међународном саобраћају просечан приход по возном километру у 2017. години
износио је 158,53 динара, што је за 30,18% више у односу на 2016. годину када је
просечан приход износио 121,77 динара.
На број превезених путника, односно остварене ПКМ у унутрашњем и међународном
саобраћају у највећем проценту је утицао број отказаних возова за превоз путника, који је
у периоду 01.01-31.03.2017. години износио 5.396 возова, што представља 14,84% од
укупног броја планираних возова за период 01.01-31.03.2017. године.
Редовитост и поузданост саобраћаја значајно утичу на ниво квалитета пружања услуга,
што се одражава на обим рада и остварени приход. У периоду од 1. јануара до 31. марта
2017. године отказивано је просечно дневно 60 возова, због модернизације и ремонта дела
пруге. У 2017. години планиран је мањи број возова за 3,22% у односу на исти период
2016. године, а саобраћало је 30.975 возова за превоз путника, што представља повећање
од 0,47 % у односу на исти период 2016. године када је саобраћао 30.831 воз.
Просечна исправност вучних и вучених возила у посматраном периоду, илуструју следећи
подаци:
-

електролокомотиве 12,6 (потребно за Ред вожње 10)
електромоторни возови 32,4 (потребно за Ред вожње 27)
дизел локомотиве 4,7 (потребно за Ред вожње 5)
дизел моторни возови 37,7 (потребно за Ред вожње 28)
путничка кола 55,0 (потребно за Ред вожње 26)

2.1. БИЛАНС УСПЕХА
Приходи
Остварени укупни приходи износе 1.236 милиона динара и у односу на планиране приходе
за посматрани период мањи су за 16%, односно за 234,9 милиона динара, првенствено због
мањих прихода од пружања услуга на домаћем тржишту, као и прихода од међународног
путничког саобраћаја (затвор барске пруге, затвор пруге Ниш-Прешево).
Пословни приходи износе 1.216 милиона динара, и учествују са 98,4% у укупним
приходима и мањи су за 8,2% у односу на планиране приходе и чине их следећи приходи:


Приход од продаје у унутрашњем и међународном саобраћају у посматраном
периоду остварен је у износу од 402,2 милиона динара, што је за 21,90% мање у
односу на исти период 2016. годину. У односу на планиране величине у 2017.
години забележен је пад прихода за 2,14%, и то:
-

У унутрашњем саобраћају забележено је смањење транспортног прихода за
17,76% у односу на 2016. годину, док је у односу на план приход већи за 7,17 %.

-

У међународном саобраћају забележен је пад оствареног транспортног прихода
за 39,70% у односу на 2016. годину, док је у односу на план приход мањи за
35,17%.



Приходи од субвенција износе 812,5 милиона динара и у пословним приходима
учествују са око 66,8%;



Други пословни приходи остварени су у износу од 1,2 милиона динара (приход од
закупнина и остали пословни приходи).

Финансијски приходи реализовани су у висини од 101 хиљада динара, учествују са око
0,01% у укупним приходима и највећим делом се односе на позитивне курсне разлике.
Остали приходи износе 20 милиона динара, учествују са око 1,6% у укупним приходима
и односе се на приходе од продаје железничких путничких и теретних кола, накнаде
штете и слично.

Табела бр. 1. Структура укупних прихода, расхода и губитка
јануар-март
Ред. бр
1
I
1
1.1
1.2
1.3
2
3

Опис
2
УКУПНИ ПРИХОДИ
Пословни приходи
Приходи од продаје
Приходи од субвенција
Други пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи

План
2017.
3
1,471
1,324
508
813
3
7
140

Реализација
2017.
4
1,236
1,216
402
813
1
0
20

(милиона дин.)
Индекс
4:3
5
84,0
91,8
79,1
100,0
33,3
0,0
14,3

II
1
2
3

УКУПНИ РАСХОДИ
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи
Губитак пословања који се
обуставља
НЕТО ДОБИТАК/ГУБИТАК

4
III

1,599
1,563
3
17

1,553
1,497
2
7

97,1
95,8
66,7
41,2

16
-128

47
-317

287,5
247,7

Расходи
Остварени укупни расходи износе 1,553 милиона динара и мањи су за 2,9% од укупно
планираних расхода за посматрани период, првенствено услед мање реализованих
трошкова одржавања.
Пословни расходи су мањи за 65 милиона динара (или за 4,2%) од планираних пословних
расхода, првенствено услед мање реализованих трошкова одржавања.
Највеће учешће у пословним расходима имају следеће категорије трошкова:


Трошкови запослених износе 578 милиона динара, у пословним расходима
учествују са око 38,6% и мањи су за 2,6% у односу на планиране трошкове у
посматраном периоду;



Трошкови амортизације (процењени) износе 238 милиона динара и у пословним
расходима учествују са око 15,9%;



Трошкови горива и енергије износе 229 милиона динара, у пословним расходима
учествују са 15,3%, и већи су за 8,8% у односу на планиране трошкове у
посматраном периоду, на шта је утицао пораст рада теретних возова „Србија
Карго“ (потрошња електричне енергије високог напона није утврђена по
стварном утрошку, већ по договореној процентуалној подели између
Друштава);



Трошкови производних услуга износе 402 милиона динара, у пословним расходима
учествују са 26,8% и већи су за 3,1% у односу на план (трошкови накнаде за
приступ инфраструктури чине 75,5% ових трошкова и већи су у односу на план за
137 милиона динара или 54,8%, док трошкови материјала, резервних делова и
услуга за одржавања износе 88,8 милиона динара и мањи су од плана за 63,2%);



Нематеријални трошкови износе око 16,5 милиона динара, у пословним
расходима учествују са 1,1% и мањи су за око 63,8% у односу на планиране
трошкове (трошкови премија осигурања, трошкови здравствених услуга, итд.).

Финансијски расходи реализовани су у износу од око 1,8 милиона динара и учествују са
0,1% у укупним расходима, а највећим делом се односе на негативне курсне разлике и
расходе камата и мањи су за 1,1 милиона динара у односу на план за посматрани период.
Остали расходи су реализовани у висини од око 8 милиона динара, учествују са 0,5% у
укупним расходима и мањи су у односу на план за посматрани период за 9,9 милиона
динара (односе се на издатке за образовне и научне намене и остале непоменуте расходе).
Губитак пословања који се обуставља, у висини од 47,0 милиона динара, учествује са 3% у
укупним расходима и највећим делом се односи на расходе по основу исправке грешке из

ранијих година, које нису материјално значајне и односе се на накнадно достављене
фактуре из претходне године (накнада за приступ инфраструктури, итд.).
Нето губитак пословања у овом периоду износи 317,3 милиона динара и већи је у односу
на планирани за 188,8 милиона динара, а на исти су у значајној мери утицали мање
реализовани приходи, као и повећани трошкови накнаде за приступ инфраструктури.
2.2. БИЛАНС СТАЊА
Табела бр. 2. Извод из Биланса стања на дан 31.03.2017. године
Ред. бр.
1
I
1.
2.

3.
II
1.
2.

ОПИС
2
АКТИВА
Стална имовина
Обртна имовина
- залихе
- потраживања, пласмани, ПДВ и АВР
- готовина
Одложена пореска средства
УКУПНА АКТИВА
ПАСИВА
Капитал умањен за губитак
Обавезе
- дугорочна резервисања и обавезе
- одложене пореске обавезе
- краткорочне обавезе
УКУПНА ПАСИВА

(милиона дин.)
31.03.2017.
3
38,189
4,011
1,162
2,406
443
38
42,237
25,730
16,507
205
2,189
14,113
42,237

Карактеристике Биланса стања на дан 31.03.2017. године су:
- високо учешће сталне имовине, постројења и опреме, и то од 90,4%;
- учешће залиха 29%, док потраживања учествују са 4,5% у укупној обртној имовини
(залихе су повећане набавком ½ воза за резервне делове као и прекњижењем са
основних средстава на средства намењена продаји – вагони и локомотиве за које је
Влада Републике Србије донела Решење о касацији;
- степен самофинансирања, посматран кроз учешће капитала у пасиви, је 60,9%, а
краткорочне обавезе учествују са 33,4% у укупној пасиви;
- обавезе из пословања учествују са 7,1% у краткорочним обавезама, док трошкови
накнада за приступ инфраструктури учествују са 30,4% у обавезама из пословања.
На дан 31.12.2016. године Друштво је ангажовало независног проценитеља „Институт за
економска изстраживања“ д.о.о. Београд, са задатком да изврши процену вредности
некретнина, постројења и опреме, у складу са међународним рачуноводственим
стандардном МРС 16 и међународним стандардом финансијског извештавања МСФИ 13,
као и са важећом законском регулативом Републике Србије, што ће довести до извесних
корекција у Билансу стања на дан 01.01.2017. године.

2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
На дан 31.03.2017. године, готовина износи 443 милиона динара.
2.4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Укупни трошкови запослених у посматраном периоду 2017. године износе 578,1 милиона
динара, учествују са 38,6% у пословним расходима и мањи су од планираних трошкова за
2,6%.
У оквиру трошкова запослених, највећи део односи се на масу за зараде (бруто 2), која
износи 484,4 милиона динара, затим на остале накнаде и трошкове запослених и личне
расходе односи се 91,5 милиона динара (у оквиру којих је садржан и планирани износ
средстава за уплату у Буџет Републике Србије, у висини од 37,6 милиона динара, по
основу примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава), док се на трошкове накнада
односи 2,2 милиона динара (по основу уговора о делу, уговора о привременим и
повременим пословима, накнада члановима Скупштине, накнада члановима Комисија за
ревизију).
Трошкови дневница за службена путовања (Образац 2 „Трошкови запослених“), износе
17,2 милиона динара и мањи су од планираног износа за 4 милиона динара. У пословним
књигама „Србија Воз“ а.д. ова позиција обухвата више пословних рачуна (конта), у оквиру
којих се посебно евидентирају: Дневнице за службено путовање у инострансво 0,13
милиона динара, Дневнице за службени пут у земљи, које износе 2,5 милиона динара и
Дневнице за службени пут у земљи за возно и возопратно особље (машиновође,
кондуктери), које износе 14,6 милиона динара, и истовремено представљају обавезу
послодавца по члану 87. Колективног уговора.
Износ отпремнине за одлазак у пензију је 182 хиљаде динара и мањи је у односу на
планирани износ за 639,9 хиљада динара.
2.5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
У „Србија Воз“ а.д. на дан 01.01.2017. године укупан број запослених је износио 2.455, а
на дан 31.03.2017. године број запослених износи 2.450 запослених. У извештајном
периоду за 5 запосленa је престао радни однос, и то по следећим основама:
- због одласка у инвалидску пензију 1 запослен;
- због смрти 4 запослених.
2.6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У посматраном периоду 2017. године није дошло до промене цена превозних услуга.
Последња корекција цена у унутрашњем путничком саобраћају реализована је у првом
кварталу 2010. године, у висини од 16%.

Број путника је смањен у највећој мери због промене организације саобраћаја (лоше стање
инфраструктуре),што је наведено у Поглављу III Показатељи пословања Друштва.
2.7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Најзначајнији извори финансирања текућег пословања су приходи од финансирања ОЈП,
који у посматраном периоду 2017. године износе 812,5 милиона динара, или 66,82%
укупног пословног прихода. Наведена финансијска средства обезбеђена су у Буџету
Републике Србије за 2017. годину, Закључком о усвајању Програма о распореду и
коришћењу средстава субвенција Владе Републике Србије 05 Број 401-191/2017-1 од
13.01.2017. године, у износу од 3,250 милиона динара.
2.8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Укупни трошкови, односно средства која се користе за пропаганду, репрезентацију и
остале намене (културне, здравствене, образовне, научне, верске, за спортске активности и
заштиту човекове средине), у посматраном периоду 2017. године, реализовани су у оквиру
планираног износа.
2.9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
У циљу измирења обавеза према страним железничким управама, „Железнице Србије“ а.д.
су 2007. године потписале уговор о кредиту са „Meinl bank”. Део преосталог дуга према
„Meinl bank” у висини од 15% алоциран је са „Железнице Србије“ a.д. на „Србија Воз“ a.д.,
по деобном билансу који је спроведен на дан 10.08.2015. године.
На дан 31.03.2017. године обавезе „Србија Воз“ a.д. према „Meinl bank” износе 132,5
милиона динара.
2.10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
1) У посматраном периоду реализоване су следеће инвестиције:
-

пренета инвестиције из 2016. године, набавка рачунарско комуникационе опреме
за Data центар у износу од 7,8 милиона динара;

-

пренета инвестиција из 2016. године, набавка алата, опреме и резервних делова за
ДМВ (кредит Еурофиме) у вредности од 1,8 милиона динара.

2) Пројекат "Ремонт и модернизација 5 вишеделних ЕМГ"
У првом кварталу 2017. године "Србија Воз" а.д. извршавао је активности на
испуњавању обавеза које претходе ступању на снагу Уговора о преносу.
ЕБРД је 24.03.2017. године доставила Уговор о донацији и Уговор о
консултантским услугама на које је Србија Воз послао Банци предлоге за корекције
уговора које је ЕБРД прихватила. Очекује се да Банка достави кориговане уговоре,
и то Уговор о донацији, који ће бити закључен између ЕБРД и Друштва, као и
Уговора о консултантским услугама, који ће бити закључен између Друштва и
консултанта EGIS Rail из Француске.

III ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА
3.1 Основни оперативни показатељи1
Основни оперативни показатељи пословања „Србија Воз“ а.д., за период I - III 2017. године
су следећи:
- Број превезених путника у посматраном периоду у унутрашњем и међународном
путничком саобраћају укупно износи 1,2 мил. путника, што је за 13,24% мање него у
истом периоду 2016. године, док је у односу на планске величине у 2017. години
број превезених путника мањи за 1,43%;
- Остварени путнички километри (ПКМ) у унутрашњем и међународном путничком
саобраћају укупно износе 76,24 милиона, што је у односу на исти период 2016.
године смањење за 27,22%, док је у односу на планске величине у 2017. Године
смањење за 3,49%;
- Укупни бруто приход од превоза (транспортни,уговорени и остали превоз) у
посматраном периоду, износи око 408,0 милиона динара, што је у односу на 2016.
годину мање за 9,74%, док је приближно на нивоу планираних прихода;
 Транспортни приход у посматраном периоду остварен је у износу од 258,36
милиона динара,што је за 21,90% мање у односу на исти период 2016.године.
У односу на планиране величине у 2017.години забележен је пад прихода за
2,14%.
 Приход од уговореног превоза, од саобраћаја БГ Воза и агенцијских возова
„Оптима Турс“, износи 148,0 милиона динара, што је за 22,40% повећање у
односу на 2016. годину, док је у односу на планиране приходе мање за 3,47%.
 Остали приходи, од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, од ангажовања
возних средстава за потребе снимања на захтев продукцијских кућа и
приходи од ангажовања осталих возних средстава износе око 2 милиона
динара, што је за 143,90% више у односу на исти период 2016. године.
-

Посматрано по врстама саобраћаја:
 Унутрашњи саобраћај у оствареном транспортном раду учествује са око
91,74%, а међународни саобраћај у оствареном транспортном раду учествује
са 8,26%;
 Унутрашњи саобраћај у оствареном бруто транспортном приходу учествује
са 85,5%, а међународни саобраћај учествује са 14,5%.

-

Број просечно дневно исправних локомотива (електро и дизел) је 17,3 што је у
односу на потребе Реда вожње 2016/2017. год. мање за 13,3%;
Број просечно дневно исправних ЕМГ и ДМГ је 70,1 што је у односу на потребе
Реда вожње 2015/2016. год. више за око 27,5%;
Број просечно дневно исправних путничких кола је 55 што је у односу на потребе
Реда вожње 2015/2016. год. више за 111,5% из разлога што се увођењем нових
путничких гарнитура смањивао број потребних путничких кола по СТУ.

-

1

Извор података: Сектор за саобраћајно - комерцијалне послове и Сектор за одржавање возних средстава.

3.2 Превозне активности2
3.2.1 Редовитост саобраћаја
На ниво квалитета пружања услуга значајно утичу редовитост и поузданост саобраћаја,
што се одражава на број превезених путника, обим рада изражен у ПКМ и остварени
приход од превоза. Планирани број возова, у периоду I – III 2017. године је 36.371, што је
за око 3,22% мање у односу на 2016. годину. Укупно,у овом периоду 2017.године,
саобраћало је 30.975 возова, што представља повећање од око 0,47% у односу на 2016.
години.У 2017. години отказано је 5.396 возова или 14,8% од укупно планираних возова
по Реду вожње 2016/2017.Просечно дневно је отказивано 60 возова,што је за 20,1% мање у
односу на исти период 2016.год.
Табела бр. 1. Редовитост саобраћаја
ВРСТА
САОБРАЋАЈА
Унутрашњи

ПЕРИОД I - III
Планирани број возова
2016
2017

Отказани возови
2016
2017

Возови који су
саобраћали
2016
2017

27.545

27.285

6.475

4.725

21.070

22.560

Међународни

2.318

1.445

199

236

2.119

1.209

БГ: Воз

7.719

7.641

77

435

7.642

7.206

37.582

36.371

6.751

5.396

30.831

30.975

УКУПНО

Разлози који су утицали на отказивање возова:
- Због модернизације и ремонта дела пруге Винарци - Ђорђево,Врањска Бања - Ристовац
и Бујановац - Букаревац који је отпочео 18.04.2016.године. (телеграм бр. 87 од
14.04.2016. године) и Упутствa о организацији радова и саобраћаја возова број 1/20161386 регистарски број 15 од 11.04.2016.године уследила је измена организације
саобраћаја и отказивање возова за превоз путника на прузи Београд - Ниш - Прешево.
Измена организације саобраћаја је била на снази до краја важења реда вожње
2015/2016. али је пренета и на ред вожње 2016/2017 (Прелазне мере за ред вожње
2016/2017.);
-

због модернизације и ремонта дела пруге Ресник - Вреоци који је отпочео
01.12.2016.године по Упутству о организацији радова и саобраћаја возова број 1/20164857 од 30.11.2016.године уследила је измена организације саобраћаја возова за превоз
путника на прузи Београд - Ваљево - Врбница. Измена организације саобраћајa је била
на снази до краја важења реда вожње 2015/2016. али је пренета и на ред вожње
2016/2017 ( II измене и допуне Упутства о организацији радова и саобраћаја возова
број 1/2016 -4968 од 12.12.2016.године)

-

почев од 11.12.2016.године до опозива,прописана је редукција саобраћаја возова
7480/7481/7482/7483 Суботица - Хоргош - Кањижа - Хоргош - Суботица (телеграм број
78 од 10.12.2016.године);

2

Извор података: Сектор за саобраћајне - комерцијалне послове .

-

почев од 11.12.2016.године до опозива, прописана је редукција саобраћаја возова на
релацији Пожаревац - Смедерево - Пожаревац - Мала Крсна - Пожаревац - Смедерево
(телеграм број 78 од 10.12.2016.године, телеграм број 107 од 16.03.2017.године);

-

почев од 1.02.2017.године до 28.02.2017.године извршена је редукција саобраћаја
међународног воза број 491/490 на релацији Ниш - Димитровград - Ниш, док је воз
саобраћао на релацији Београд - Ниш - Београд и Димитровград - Софија Димитровград (телеграм број 114 од 31.01.2017.године „Инфраструктура железнице
Србије“ а.д.).
Почев од 1.03.2017.године до опозива извршена је редукција саобраћаја воза број
491/490 на релацији Београд - Ниш - Димитровград (Софија) - Ниш - Београд, док је
на релацији Софија - Димитровград - Софија саобраћај возова под новим бројем
организован са возним средствима БДЖ (телеграм број 126 од 24.02.2017.године
„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и телеграм број 62 од 27.02.2017.године
„Србија воз“а.д.)

-

због техничких мана на ДМВ 711, ЕМВ 412/416 , насталих ванредних догађаја била су
присутна и оперативна отказивања возова за превоз путника.

3.2.2 Број превезених путника
У периоду I – III 2017. године,у унутрашњем и међународном путничком саобраћају,
превезено је укупно 1,2 мил. путника, што је за 13,24% мање него у истом периоду 2016.
године, док је у односу на планске величине у 2016. години, број превезених путника
мањи за 1,43%. и то:
- у унутрашњем путничком саобраћају смањен је број превезених путника у односу на
2016.год. за 12,91%, док је у односу на план број превезених путника мањи за 0,28%.
- у међународном путничком саобраћају смањен је број превезених путника за 21,72%
у односу на исти период 2016. године, док је у односу на план број превезених
путника мањи за 25,54%.
Табела бр. 2. Упоредни приказ броја превезених путника по врстама саобраћаја
ПЕРИОД I - III
ВРСТА САОБРАЋАЈА

2016.

2017.
ПЛАН 2017.
ПУТНИЦИ (у 000)
1. УНУТРАШЊИ*
1351,06
1176,65
1180,00
2. МЕЂУНАРОДНИ**
53,27
41,70
56,00
УКУПНО (1+2)
1404,33
1218,35
1236,00
Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове
Напомена: * процена за III месец 2017. године
** процена за II и III месец 2017. године

2017/2016
2017/ПЛАН
ИНДЕКС
87,09%
99,72%
78,28%
74,46%
86,76%
98,57%

3.2.3 Остварени путнички километри – ПКМ
У периоду I – III 2017.године,у унутрашњем и међународном путничком саобраћају,
остварено је 76,24 милиона путничких километара (ПКМ), што је за 27,22% мање у односу
на исти период 2016.године, a у односу на план мање je за 3,49%, и то:
 у унутрашњем саобраћају забележен је пад ПКМ од 26,59% у односу на 2016.
годину и пад од 0,09% у односу на план.

 у међународном саобраћају забележен је пад ПКМ од 33,54% у односу на 2016.
годину, и пад од 30,0% у односу на план.
Табела бр. 3. Упоредни приказ ПКМ, по врстама саобраћаја

ПЕРИОД I - III

ВРСТА САОБРАЋАЈА

2016.

2017.

ПЛАН 2017.

ПКМ (у 000 000)
1. УНУТРАШЊИ*
95,27
69,94
2. МЕЂУНАРОДНИ**
9,48
6,30
УКУПНО (1+2)
104,75
76,24
Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове
Напомена: * процена за III месец 2017. године
** процена за II и III месец 2017. године

2017/2016

70,00
9,00
79,00

73,41%
66,46%
72,78%

2017/ПЛАН

ИНДЕКС

99,91%
70,00%
96,51%

3.2.4 Остварен транспортни (бруто) приход
Укупно остварен транспортни (бруто) приход у периоду I – III 2017.године износи 408,05
милиона динара, што је у односу на исти период 2016. године мањи за 9,8%, док је у
односу на план мање за 2,15%.
У наредној табели приказани су остварени бруто приходи по врстама саобраћаја:
Табела бр. 4. Остварен транспортни (бруто) приход

(у милионима динара)

ПЕРИОД I - III
ВРСТА САОБРАЋАЈА

2016

2017

ПЛАН
2017

ИНДЕКС
2017/16
2017/ПЛАН

I ТРАНСПОРТНИ ПРИХОД
1. УНУТРАШЊИ*
2. МЕЂУНАРОДНИ**
I УКУПНО: (1+2)

268,44

220,76

206,00

82,24

107,17

62,36

37,60

60,30

64,83

330,80

258,36

58,00
264,00

78,10

97,86

II ПРИХОДИ ОД УГОВОРЕНОГ ПРЕВОЗА
1. БГ:ВОЗ

120,66

147,69

153,00

122,40

96,53

120,66

147,69

153,00

122,40

96,53

2. ОПТИМА
II УКУПНО: (1+2)
III. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
1. “ ПЛАВИ ВОЗ”
2. „РОМАНТИКА“
3. ОСТАЛА ВОЗНА
СРЕДСТВА
4. ФОТОГРАФИСАЊЕ,
ИЗНАЈМЉИВАЊЕ
ПРОСТОРА И ПОСЕТЕ
III. УКУПНО: (1+2+3+4)

0,93
0,82

1,07

0,82

2,00

452,28
408,05
417,00
УКУПНО: (I + II+III)
Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове
Напомена: * процена III месец 2017. године,
** процена II и III месец 2017. године

243,90
90.22

97,85

а) Остварен транспортни приход
Транспортни приход у периоду I – III 2017.године остварен је у износу од 258,36 милиона
динара, што је за 21,90% мање у односу на 2016.годину а у односу на план мање за 2,14%.
Према врсти саобраћаја остварено је:
 смањење транспортног прихода у унутрашњем саобраћају за 17,76% у односу на
2016. годину, док је у односу на план забележено повећање прихода за 7,17 %, и


у међународном саобраћају, у односу на 2016. годину, забележен је пад оствареног
транспортног прихода за 39,70%, док је у односу на план приход од међународног
саобраћаја мањи за 35,17%.

б) Остварен приход од уговореног превоза
Приходи по основу саобраћаја БГ: ВОЗ и агенцијског воза „Оптима Турс“ остварени су, у
посматраном периоду, у износу од 147,69 милиона динара, што је за 22,40% више у
односу на 2016. годину и мање 3,47% од плана.Према врстама уговореног превоза
остварен је приход од:
- саобраћаја БГ: ВОЗ у износу од око 147,69 милиона динара, што представља повећање
у односу на 2016. годину од 22,40% и смањење од 3,47% у односу на план.
Уговорени приходи се рачунају на основу остварених возних километара и уговорене цене
превоза по 1 возном километру.
ц) Остали приходи
У остале приходе издвајају се приходи од ангажовања „Плавог воза“, „Романтике“, од
ангажовања возних средстава за потребе снимања на захтев продукцијских кућа и приходи
од ангажовања осталих возних средстава.
У периоду I – III 2017. године остварени су приходи по основу осталих прихода у износу
од око 2,0 милиона динара, што је за 143,90% више у односу на исти период 2016. године.
Преглед пословања по секцијама
Остварени приход у периоду I – III 2017. годинe по Секцијама за превоз путника
представљен је табеларно. Према извештајима Секција, приход износи 93.061,02 дин и
мањи је у односу на исти период за 2016. годину за 8,65%.

Табела 5. Остварени приход по Секцијама
I – III 2016.

I – III 2017.

СЕКЦИЈЕ

Индеx
2017/2016

Учешће
Секција у
укупном
приходу

у хиљадама динара
БЕОГРАД

35.974,12

29.761,02

82,73%

31,98%

НОВИ САД

31.235,34

33.590,99

107,54%

ЛАПОВО
НИШ
УЖИЦЕ

5.296,78
9.804,27
9.507,33

5.810,00
5.460,47
6.701,08

109,69%
55,69%
70,48%

СУБОТИЦА

10.050,54

11.737,46

116,78%

36,10%
6,24%
5,87%
7,20%
12,61%

УКУПНО

101.868,38

93.061,02

91,35%

Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

Највеће учешће, у укупно оствареним приходима, имају секције Нови Сад и Београд са
68,08%, а остале секције (Лапово, Ниш, Ужице и Суботица) учествују са 31,92%.
3.2.5 Остварени возни километри
а) Остварени возни километри у унутрашњем и међународном саобраћају
У периоду I – III 2017.године остварено је 2,1 милиона возних километара,што је у односу
на исти период 2016. године мање за 13,40%, а у односу на план мање је за 2,39%. За
2017.годину планиран је мањи број возних километара за 19,24% у односу на претходну
годину. Просечно дневно је реализовано око 23,8 хиљадa возних километара.
Табела бр. 6. Остварени возни километри у унутрашњем
и међународном саобраћају
ВРСТА
САОБРАЋАЈА

I - III 2016.

I - III 2017.

Остварени
Планирани
Остварени
возни км.
возни км.
возни км.
(у 000)
(у 000)
(у 000)
1
2
3
4
1. УНУТРАШЊИ
1.963
1.951
1.907
2. МЕЂУНАРОДНИ
512
245
237
УКУПНО (1+2)
2.475
2.196
2.144
Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

индекс
2017/2016
(4/2)

индекс
2017/план
(4/3)

5
97,10
46,32
86,60

6
97,72
96,78
97,61

Према врсти саобраћаја реализовано је:
- у унутрашњем саобраћају око 1,9 милиона возних километара,што је у односу на исти
период 2016. године мање за 2,90%, док је у односу на план мање за 2,28% и
- у међународном саобраћају реализовано је око 237 хиљада возних километара, што је
за 53,68% мање у односу на исти период 2016. године, док је у односу на план мање за
3,22%.

б) Остварени возни километри БГ: ВОЗ
У периоду I – III 2017.године остварено је 211 хиљада возних километара, што је у односу
на исти период 2016. године представља раст од 22,40%, и мање у односу на план за
3,62%. Просечно дневно реализовано је 2017.године 2.348,45 возних километара.
Табела бр. 7. Остварени возни километри БГ: ВОЗ

I - III 2016.
I - III 2017.
Остварени возни
Планирани
Остварени
км.
возни км.
возни км.
БГ Воз
(у 000)
(у 000)
(у 000)
1
2
3
172
219
211
Извор података: Сектор за саобраћајно-комерцијалне послове

ИНДЕКС
2017/2016
(3/1)

ИНДЕКС
2017/план
(3/2)

4
122,40

5
96,38

3.3. Стање возних средстава
Исправност и расположивост возних средстава приказана је у наредној табели:
Табела бр. 8. Стање возних средстава

Возно средство

Инвентарск
о стање на
дан
31.03.2017.

Просечно
расположиво за
саобраћај

Просечно
исправно за
саобраћај

Потреба
по реду
вожње
2016/2017

Индекс
3/2

Индекс
4/2

Индекс
4/3

1

2

3

4

5

6

7

8

ВУЧНА ВОЗИЛА

139

116

87.4

70

0.83

0.63

0.75

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЛОК.

25

21

12.6

10

0.84

0.50

0.60

ЕМВ

47

37

32.4

27

0.79

0.69

0.88

ДИЗЕЛ ЛОК.

10

9

4.7

5

0.90

0.47

0.52

ДМВ

54

48

37.7

28

0.89

0.70

0.79

ПАРНЕ ЛОК.

3

1

0.0

0

0.33

0.00

0.00

105

68

55

26

0.65

0.52

0.81

ВУЧЕНА ВОЗИЛА
Путничка кола

Извор: Сектор за одржавање возних средстава

Просечна исправност вучних и вучених возила у периоду I - III 2017. године, илуструју
следећи подаци:
-

електролокомотиве 12,6 (потребно за Ред вожње 10)
електромоторни возови 32,4 (потребно за Ред вожње 27)
дизел локомотиве 4,7 (потребно за Ред вожње 5)
дизел моторни возови 37,7 (потребно за Ред вожње 28)
путничка кола 55,0 (потребно за Ред вожње 26)

Стање возних средстава у периоду I-III 2017.године детаљно је приказано у Прилогу број 2.

