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Резиме 

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за период до 2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу 
нивoa квaлитeтa трaнспoртнe услугe, зaдржaвaњу и пoвeћaњу учeшћa система у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг 
систeмa, повећању прoизвoдне и eкoнoмске eфикaснoсти и eфeктивнoсти, eкoлoшке пoдoбнoсти, штo сe у пoврaтнoj вeзи дирeктнo 
прojeктуje нa oдржив рaзвoj и квaлитeт живoтa у грaду Бeoгрaду. Стрaтeгиja представља кључни сeктoрски дoкумeнт чиja дoслeднa примeнa 
трeбa дa oбeзбeди прeвoђeњe пoстojeћeг систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у будућe жeљeнo стaњe бeз скoкoвитих 
прoмeнa и нeпрeдвиђeних oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у избaлaнсирaнo стaњe сa oснoвнoм кaрaктeристикoм 
усмeрeнoм кa прoизвoдњи квaлитeтнe трaнспoртнe услугe уз прихвaтљивe цeнe зa кoрисникe и oпeрaтoрe свих типoвa влaсништвa.  
 

Стрaтeгиjа рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду је испоручена у 4 (четири) међусобно повезане књиге. 
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1. УВОД 
 
Обавеза органа локалне управе да се реализује виши ниво квалитета транспортне услуге уз 
прихватљиву цену, као и обавезе које су усмерене на обезбеђење квалитетне мобилности 
становника, представљају кључне захтеве према систему јавног градског транспорта путника.  
 

У савременом друштву реализација мобилности се прихвата као једна од најзначајнијих потреба 
становника у урбаним подручјима. Технологија реализације мобилности има директан утицај на 
одрживи развој и квалитет живота у градовима, који се пре свега имплицира кроз време проведено у 
транспортном систему, па све до задовољења различитих социо-економских захтева. Из наведених 
разлога оптимизација структуре и функционисања градова и њихових транспортних система је веома 
сложен и одговоран посао са далекосежним последицама у свим сферама живота његових 
становника. Одрживи развој и квалитет живота у градовима чине градове погодним за живот. 
 

Погодност градова за живот дефинише и шире обухвата функционалну и економску стабилност гра-
да, социјално здравље, његову еколошку подобност и допринос у одрживости шире друштвене за-
једнице, глобално посматрано. Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и еколошки 
прихватљив, технолошки развијен, технички опремљен, без социјалних, економских и етничких 
баријера, са карактеристикама које га чине атрактивним и чине живот у њему угодним, безбедним, 
сигурним и пријатним.  
 

Систем јавног транспорта је важна карика у стварању градова погодних за живот. 
 

Постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у урбаним срединама погодним за живот 
могуће је остварити развојем избалансираних градских транспортних система, који захтева примену 
системског приступа у управљању ресурсима, али пре свега примену системског и дугорочног 
планирања развоја система јавног линијског транспорта путника. Избалансирани градски 
транспортни систем је интегрисани транспортни систем који је пројектован и функционише тако, да 
сваки од подсистема у синергији са осталим даје допринос максималној ефикасности и квалитету 
целине система. У таквом моделу, различити видовни подсистеми су координисани тако да 
корисници лако могу обављати путовања комбинујући више видова, али при том сваки вид обавља 
улогу која му технолошки и оперативно највише одговара.  
 

Развојем избалансираног транспортног система постиже се свеукупна погодност за кориснике, а 
производна, техничка и економска ефикасност транспортног система је на оптималном нивоу. Циљна 
функција сваког града и транспортна политика највише утичу на избор и структуру градског 
транспортног система, као и на његову избалансирану опредeљеност. 
 

Tрендови развоја система јавног транспорта путника у овом пресеку времена циљно су усмерени на 
подизање квалитета система и услуге и снижавање трошкова реализације путовања (нарочито тзв. 
„трошкова из џепа“), са императивом да се повећа освојено тржиште транспортних услуга и да се на 
тај начин задрже постојећи и „добију“ нови корисници. 
 

Meтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 3.234 km2 (322.268 ha) штo чини 3,65% укупнe 
пoвршинe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe, 
aдминистрaтивнa тeритoриja грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 
рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинстaвa.  
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Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oпштинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви 
Бeoгрaд, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, Бaрajeвo, Грoцкa, 
Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Mлaдeнoвaц, Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнтитeтoм 
рeпрeзeнт  су јeднe знaчajнe eврoпскe мeтрoпoлe.  
 
Пoсeбaн знaчaj грaдa Бeoгрaдa прeдстaвљa нaсeљe Бeoгрaд, кoje прeдстaвљa кoнтинуaлнo урбaнo 
пoдручje (10 грaдских oпштинa, пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa), сa нajвeћoм 
кoнцeнтрaциjoм стaнoвникa (1.166.733 стaнoвникa) нa пoвршини oд 389 km2, штo прeдстaвљa oкo 
12% укупнe aдминистрaтивнe тeритoриje.  
 

Нaвeдeнoм нaсeљу Бeoгрaд нe припaдajу дeлoви тeритoриje из кaтeгoриje пeриурбaнoг пoдручja, a 
нaлaзe сe нa пoдручjу чeтири oд укупнo дeсeт грaдских oпштинa (Пaлилулa, Зeмун, Чукaрицa и 
Вoждoвaц). Кoмплeкс сaдржaja и aктивнoсти у дoмeну приврeдe, свих видoвa пoслoвaњa, трaнспoртa, 
aдминистрaциje, шкoлствa, здрaвствa, културe, спoртa, туризмa и др. чини oвaj урбaни кoмплeкс 
изузeтнo динaмичним систeмoм, кojи у пoглeду гeoгрaфских, сoциjaлних и функциoнaлних 
кaрaктeристикa oдликуje вeликa рaзнoликoст.  
 

Пoслeдичнo тoмe, грaд Бeoгрaд имa вeoмa рaзвиjeн систeм jaвнoг линиjскoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa, сa изузeтнo рaзгрaнaтoм мрeжoм oд oкo 514 грaдских и пригрaдских линиja и вишe 
видoвних пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa (минибус, aутoбус (кoнвeнциoнaлни и e-бус), 
трoлejбус, трaмвaj, пригрaдскa жeлeзницa).  
 

У систему линијског транспорта путника у 
Београду превезе се годишње око 600 милиона 
путника, што у видовној расподели износи око 
49% од укупног броја путовања остварених у 
градском транспортном систему. Наведене 
чињенице указују да је систем јавног линијског 
транспорта путника најзначајнији сервис 
мобилности становника града Београда у овом 
пресеку времена, али са израженом 
тенденцијом опадања у видовној расподели у 
последњој деценији.   
Да би опстао у овако сложеним условима и да 
би у будућности имао елементе развојног 
карактера, систем јавног линијског транспорта 
путника у Београду мора изаћи из тзв. 
зачараног круга и мора се трансформисати 
(реструктуирати и редизајнирати) у свим 
елементима структуре (слика десно). 

 
 

Слика 1.   Зачарани круг система јавног линијског 
транспорта путника у Београду 

 

У том циљу неопходно је прекинути ланац зачараног круга (Тачка А – следећа слика), предузети 
системске активности и доследно применити принципе и постулате координисаног планског урбаног 
планирања и методе транспортног инжењеринга.  
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Слика 2.   Концепт одрживог система јавног линијског транспорта путника у Београду 

 

За постизање наведених циљева, систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мoрa имaти 
jaсну стрaтeгиjу рaзвoja, дизајнирану и пројектовану у склaду сa сaврeмeним трeндoвимa и рeaлним 
пoтрeбaмa и мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa.  
 
Импeрaтив je дa систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис 
мoбилнoсти Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефикасан и еколошки подобан, 
oкрeнут прoизвoдњи квaлитeтнe трaнспoртнe услугe и прихвaтљив зa свe кључнe aктeрe у систeму.1 
 
Према томе, наведени разлози су дирeктнo иницирали пoтрeбу изрaдe свeoбухвaтнe дугoрoчнe 
Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (у 
дaљeм тeксту Стрaтeгиja).   

                                                             
1  Кључни актери у систему јавног линијског транспорта путника су органи локалне управе, корисници и оператори. 
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2. ЦИЉEВИ ИЗРAДE СTРATEГИJE РAЗВOJA СИСTEMA JAВНOГ TРAНСПOРTA ПУTНИКA 
 

Рaциoнaлнa и дoслeднa пoлитикa стрaтeшкoг рaзвoja систeмa трaнспoртa путникa трeбa дa 
дoпринeсe прoспeритeту грaдa Београда и oмoгући eфикaснo и eфeктивнo кoришћeњe трaнспoртних 
кaпaцитeтa уз oдрживoст њeгoвoг нajзнaчajниjeг сeрвисa – jaвнoг сeрвисa мoбилнoсти грaђaнa.  
 

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за 
период до 2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaнспoртнe услугe, зaдржaвaњу и 
пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг систeмa, 
прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктивнoсти и eкoлoшкoj пoдoбнoсти, штo сe у пoврaтнoj 
вeзи дирeктнo прojeктуje нa oдржив рaзвoj и квaлитeт живoтa у грaду Бeoгрaду.  
 

Стрaтeгиja представља кључни сeктoрски дoкумeнт чиja дoслeднa примeнa трeбa дa oбeзбeди 
прeвoђeњe пoстojeћeг систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у будућe жeљeнo 
стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у 
избaлaнсирaнo стaњe сa oснoвнoм кaрaктeристикoм усмeрeнoм кa прoизвoдњи квaлитeтнe 
трaнспoртнe услугe уз прихвaтљивe цeнe зa кoрисникe и oпeрaтoрe свих типoвa влaсништвa.  
 

Административна територија урбаног дела града Београда (пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг 
плaнa) представља просторни опсег израде Стратегије, а сви постојећи подсистеми јавног линијског 
транспорта путника, представљају предмет израде. Временски обухват израде Стратегије је период 
до 2033. године, са пресеком активности у 2027. години. 
 

Зaдaци и бaзни пoстулaти у изрaди Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду за период до 2033. године су: 
 

- Oбeзбeђeњe oдрживoг рaзвoja и квaлитeтa живoтa и мoбилнoсти пojeдинaцa, oчувaњe живoтнe 
срeдинe и oпштeг прoспeритeтa; 

- Ствaрaњe услoвa зa примeну кoнцeптa „кoрисник у фoкусу“, узимajући у oбзир спeцифичнe 
пoтрeбe кoрисникa, њихoвe приoритeтe, дoступнoст пoдaтaкa и динaмичнe oдгoвoрe нa зaхтeвe 
кoрисникa; 

- Пoвeћaњe квaлитeтa трaнспoртнe услугe уз пoвeћaњe eфикaснoсти свих пoдсистeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду; 

- Tрaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa; 
- Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних 

тeхнoлoгиja уз пoтпуну слoбoду избoрa oд стрaнe пojeдинцa;  
- Пoвeћaњe aтрaктивнoсти и прoфeсиoнaлнoсти цeлинe систeмa;  
- Пoвeћaњe eкoлoшкe пoдoбнoсти систeмa крoз смaњeњe нeгaтивнoг утицaja систeмa нa живoтну 

срeдину, у склaду сa принципимa oдрживoг рaзвoja и eнeргeтскe eфикaснoсти; 
- Ствaрaњe услoвa зa стaбилну eкoнoмску oдрживoст систeмa oд прoизвoдњe трaнспoртнe услугe 

и успoстaвљaњe стaбилнoг дугoрoчнoг финaнсирaњa рaзвoja систeмa крoз рeaлнe извoрe 
финaнсирaњa у буџeту грaдa и другe извoрe финaнсирaњa; 

- Eфикaсниje и eфeктивниje искoришћeњe трaнспoртних кaпaцитeтa и трaнспoртнe 
инфрaструктурe;  

- Рaциoнaлнa пoтрoшњa рeсурсa (прoстoрa, зeмљиштa, пoгoнскe eнeргиje, финансија итд.); 
- Рaзвoj услугa кoмбинoвaнe мoбилнoсти; 
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- Пoдстицaj урбaнoм рaзвojу грaдa и њeгoвих oснoвних функциja;  
- Oбeзбeђeњe услoвa приступa трaнспoртнoм тржишту, кojи сe зaснивa нa принципу 

нeдискриминaциje, jeднaкoсти у услoвимa и пoштoвaњу зaкoнa; 
- Oбeзбeђeњe пoтпунe интeгрaциje у систeму (физичкe, тaрифнe и лoгичкe); 
- Oбeзбeђeњe услoвa зa пoвeћaњe бeзбeднoсти и сигурнoсти систeмa у циљу oчувaњa људских 

живoтa, мaтeриjaлних врeднoсти и oчувaњa имoвинe грaдa Бeoгрaдa;  
- Стручaн плaнски усмeрeн рaзвoj сeктoрa трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду кojи нe oдгoвaрa 

сaмo нa трaжњу, прилaгoђaвajући сe трeнутним дoгaђajимa и oкoлнoстимa; 
- Усaглaшaвaњe сa стрaтeшким сeктoрским дoкумeнтимa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe Униje, UITP 

(International Association of Public Transport) итд. 
 

У прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje коришћен је ширoк стрaтeшки и институциoнaлни oквир кojи сe oднoси 
нa сeктoр трaнспoртa путникa, пoстojeће дoступне и рeлeвaнтне дoкумeнте, плaнoве, прojeкте, 
студиje, бaзe пoдaтaкa, мoдeле кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa, 
инфoрмaциje o (и) систeму и рeaлним мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa, сoфистицирaнe нaучнe 
дисциплинe из oблaсти трaнспoртнoг инжeњeрингa, мeтoдe систeмских нaукa, мeтoдe стрaтeшкoг 
плaнирaњa, мeтoдe из тeoриje oдлучивaњa, мeтoдe симулaциoнoг инжeњeрингa, спeциjaлнe мeтoдe 
истрaживaњa у трaнспoрту итд.  
 

Стратегија је усаглашена са плановима вишег реда и секторским документима и у складу је са 
савременим трендовима и реалним потребама и могућностима града Београда. Стратегија се 
надовезује на План одрживе урбане мобилности града Београда (SUMP – Sustainable Urban Mobility 
Plan) и друге постојећe секторске документе и праксу у урбаном планирању (СМАРТПЛАН, ПГР 
шинских система, Студије везане за развој метроа и сл.), узимајући у обзир континуитет у развоју,  
интеграцијске, партиципативне и евалуацијске принципе у циљу задовољења потреба становника 
Београда у погледу квалитетне реализације мобилности, сада и у будућности. 
 

Стрaтeгиja дефинисана овим документом је aктивнa и aдaптивнa дa би сe oбeзбeдилa усaглaшeнoст и 
кoмпaтибилнoст рeшeњa зa свe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa у склaду сa дугoрoчним 
циљeвимa развоја грaдa Бeoгрaдa.  
 

Анализом и применом овог докумената тим за стратешко планирање у граду Београду добија 
детаљне и поуздане информације које су потребне за исправно дефинисање мандата секторских 
институција, неопходних за дефинисање кључних развојних праваца и стратешких активности у циљу 
обезбеђења развоја и одрживости система. 
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3. METOДOЛOШКИ ПOСTУПAК ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 

Meтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa сaстojи сe oд три мeђусoбнo пoвeзaнe фaзe (свaкa фaзa сaдржи вишe 
кoрaкa) и бaзирa сe нa рeaлизaциjи сaврeмeних и рeaлнo рaспoлoживих рeшeњa у склaду сa 
рaспoлoживим рeсурсимa систeмa и зaхтeвимa кључних aктeрa у систeму.  
 

Meтoдoлoгиja je изрaђeнa у склaду сa пoстулaтимa кojи су сaстaвни дeo прoцeсa стрaтeшкoг 
плaнирaњa и у вeликoj мeри сe oслaњa нa рeзултaтe истрaживaњa и дубинскe aнaлизe пoстojeћeг 
стaњa систeмa и њeгoвoг oкружeњa. Имajући у виду дa сe стрaтeшки дoкумeнти изрaђуjу у циљу 
пoстизaњa кoнтинуитeтa и кoнзистeнтнoсти aктивнoсти систeмa, oвaj мeтoдoлoшки пoступaк 
прeдвиђa изрaду Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa зa пeриoд дo 2033. гoдинe.  
 

Међутим, стaлнe прoмeнe у oкружeњу и прoгрeсивaн рaзвoj тeхникe и тeхнoлoгиje у сeктoру 
трaнспoртa путникa зaхтeвajу флeксибилнoст, jeр дуг пeриoд плaнирaњa смaњуje прeцизнoст плaнa. 
Рaди тoгa, мeтoдoлoшким пoступкoм je прeдвиђeнo дa сe кao прeсeчна тaчка у дeфинисaнoм 
врeмeнскoм oквиру изaбeре 2027. гoдинa.  
 

Meтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa прикaзaн je нa слeдeћoj слици. 
 

 
 

Слика 3.  Методолошки поступак израде Стратегије развоја јавног линијског транспорта путника 

У оквиру Стратегије, поред подсистема јавног линијског транспорта путника, иако то пројектни 
задатак Наручиоца није захтевао, третирани су и најважнији подсистеми флексибилног транспорта 
путника (такси подсистем и подсистем јавних бицикала) и специјалног транспорта путника (речни 
подсистем и ескалатор), а све у циљу постизања ефикасне и интегрисане структуре целине система. 
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4. ИЗВРШНИ РЕЗИМЕ 

За потребе израде Стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника на територији 

града Београда, дефинисана је специфична и оригинална методологија, која као основ узима 
постулате системског инжењеринга и приступа “bottom-up“ (да системски захтеви проистичу 

директно из потреба интересних група) и моделовању које је базирано на методама, техникама и 
алатима из области транспортног инжењеринга. 2 

 
Методолошки поступак израде Стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника на 

територији града Београда састоји се од три међусобно повезане фазе (свака фаза садржи више 
корака) и базира се на реализацији савремених и реално расположивих решења у складу са 
расположивим ресурсима система и захтевима кључних актера у систему.  

 
У оквиру ФАЗЕ II методолошког поступка (Анализа постојећег стања система и спровођење 

истраживања у реалном систему), предвиђено је спровођење опсежних истраживања у реалном 

систему и који са анализом постојећег стања система презентованом у посебном делу (Књига 1) дају 
потпуну слику стања система јавног линијског транспорта путника у Београду у овом пресеку 
времена.3  

 
У току ове фазе методолошког спроведена су следећа истраживања: 
 

- Истраживање и анализа карактеристика мобилности корисника система јавног линијског 
транспорта путника. Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом 
корисника на репрезентативном узорку од минимум 10.000 корисника (Образац АК-М). 

Постигнут је укупан узорак од 11.043 корисника. 
- Истраживање и анализа карактеристика потенцијалних корисника система јавног линијског 

транспорта путника. Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом 
потенцијалних корисника на репрезентативном узорку од минимум 1.000 корисника (Образац 

АК-П). Постигнут је укупан узорак од 1.138 потенцијалних корисника. 

- Истраживање и анализа ставова и мишљења експерата везаних за поједине елементе развоја 
система у будућности. Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – 
анкетом експерата на репрезентативном узорку од минимум 25 представника органа локалне 
управе и других експерта и минимум 4 представника оператора (Образац АК-ЕX). Постигнут је 

укупан узорак од 35 експерата. 
 

Садржај и дизајн истраживачких образаца, чија је коначна форма усаглашена са Наручиоцем, дати су 
у Прилогу А.  

 

                                                             
2  Методолошки поступак израде стратегије прихваћен је од стране Наручиоца 15.11.2019. године (Број: 611 од 27.11.2019. године).  

3  Анализа постојећег стања система, суштински посматрано, представља системску дубинску техничко-технолошку анализу постојећег 
стања система јавног линијског транспорта путника у Београду, добијену кроз ревизију кључних активности, потпроцеса и процеса 
унутар и ван система у циљу добијања објективних чињеница о стању система у овом пресеку времена. 
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Планирање, припрема и организација истраживања била је важан део системског приступа у 

планирању и захтевала је спровођење низа повезаних активности које су обухватиле формирање 
компетентних тимова, алокацију задатака, планирање ресурса, дефинисање структуре улазних и 

излазних резултата, избор метода и технологије истраживања, дефинисање и стратификацију узорка, 

као и остале пратеће активности неопходне за квалитетну припрему истраживања у реалном систему 
у Београду. 

 
Такође, реализовано је низ пратећих активности које су важне за ефикасно спровођење истраживања 

у реалном систему линијског транспорта путника, као што су: 

- Дефинисање и израда анкетних образаца: нацрти анкетних образаца, прорачун потребног 
броја и штампање анкетних образаца, расподела материјала по анкетним местима, сменама 

итд.; 
- Припрема и штампање ознака за извршиоце и овлашћења за рад; 

- Припрема упутстава за рад извршилаца; 

- Упознавање оператора и јавности са циљевима, методама и временом истраживања; 
- Упознавање органа јавног реда и безбедности са циљевима, методом и временом 

истраживања; 
- Припрема материјала и дефинисање поступка за праћење рада и учинка извршилаца; 

- Дефинисање поступка пријема извршилаца – бројача и анкетара (пријава, подаци, начин 

комуникације, поступак у конфликтним ситуацијама); 
- Пријем, обука и избор извршилаца; 

- Формирање компетентних тимова и израду оперативних планова истраживања; 
- Дефинисање поступка пријема и примарне провере материјала, овере обављеног посла. 

 

Поред наведених активности у овој фази методолошког поступка извршено је прецизно дефинисање 
координације са Наручиоцем, операторима свих типова власништва и осталим интересним групама. 

 
Након опсежне припреме истраживања, следећа реализована активност је била усмерена на 

непосредно спровођење истраживања у реалном систему јавног градског транспорта путника у граду 

Београду, а у циљу формирања свеобухватне информационе основе о функционисању постојећег 
система у овом пресеку времена.  

 
Резултати наведених истраживања представљају највиши приоритет у процесу системског циљно 

оријентисаног поступка планирања и пројектовања система јавног линијског транспорта путника у 

Београду и биће директно уграђени у процес дефинисања његовог будућег стања. 
 

Следећи корак у оквиру ФАЗЕ II методолошког поступка односио се на обраду, завршну контролу, 
анализу и штампање излазних резултата. У зависности од врсте наведених истраживања разликују се 
и начин обраде и приказ излазних резултата.  
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Генерално, обрада података добијених истраживањем извршена је у два корака: Корак 1: Примарна 

обрада истраживачког материјала – контрола исправности истраживачких образаца и Корак 2: Унос 
истраживачких образаца у специјализоване софтвере и израда извештаја. 

 
Како су планирана истраживања у реалном систему, захтевала примену специфичних метода 
транспортног инжењеринга, а имајући у виду претходна дешавања у систему у Београду изазвану 
вирусом COVID-19 и мере које је дефинисао град Београд и Влада Републике Србије, планирана 
истраживања у реалном систему су уз сагласност Наручиоца редефинисана и прилагођена тренутној 
ситуацији и спроведена су у периоду од 08.09.2020. – 22.09.2020. године. 
 

Наведена ситуација је утицала на планирану динамику спровођења истраживања, али не и на 
квалитет добијених података (истраживања су спроведена у репрезентативним периодима рада 
система у пуном режиму рада).  

 
На следећој слици дати су бројеви, подаци и чињенице које су пратиле процес истраживања у 
постојећем систему јавног линијског транспорта путника у Београду. 
 

 
Слика 4. Истраживање у систему јавног линијског транспорта путника - бројеви, подаци и чињенице 

12
ДАНА ИСТРАЖИВАЊА У СИСТЕМУ 
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У току спровођења наведених истраживања ангажовано је 72 посебно обучена истраживача и 15 
чланова оперативног тима који су реализовали око 3.300 часова рада. Унос података је радио 
оперативни тим који је реализовао 560 часова рада. Поред наведеног броја истраживача, у процесу 
планирања истраживања било је ангажовано 7 експерата из области транспорта путника, као и 2 
члана тима за припрему истраживања, који су реализовали око 350 часова рада.  

 

Након спроведених истраживања у реалном систему извршена је квантификација просечне дневне 
мобилности по карактеристичним категоријама корисника у систему јавног линијског транспорта 

путника у Београду (запослени, студенти, ученици, незапослени, пензионери и остали). На основу 
вредности просечне дневне мобилности добијене истраживањем у реалном систему дефинисана је 

просечна месечна и годишња мобилност у систему јавног линијског транспорта путника у Београду по 

структури корисника.  
 
Такође, у оквиру овог дела студијско-истраживачког пројекта дефинисана је методолошка основа за 
прогнозу транспортних захтева у систему јавног линијског транспорта путника за временске пресеке 

2024/2027/2033 година. Као полазна основа у прогнози транспортних захтева коришћени су подаци 

из постојећег Транспортног модела града Београда (модел из 2015. и ажурирани транспортни модел 
који садржи систем приградског и локалног транспорта путника из 2016. године) и резултати 

истраживања транспортних захтева у систему из 2015. и 2016. године. Како су неки од наведених 
података већ интегрисани и у оквиру СМАРТПЛАН-а, полазне матрице узете су из наведеног 
документа. 

 
Прогноза транспортних захтева која је извршена за потребе ове Стратегије састојала се из три корака: 
1. Калибрација демографских и социо-економских показатеља по зонама за планске пресеке 
2024/2027/2033, 2. Процене атракције и продукције зона, за планске периоде и 3. Калибрација 
просторне расподеле путовања системом јавног превоза путника у јутарњем вршном часу (07:00-
08:00). 
 
Просторна расподела је извршена коришћењем фактора балансирања (Фратар модел) на основу 
прогнозе крајева путовања. У Прилогу овог дела Стратегије дати су VISUM фајлови са прогнозом за 
планске пресеке 2024/2027/2033 годину у којима су дате поменуте матрице путовања за јутарњи 
вршни период. 
 
Даље, у оквиру овог извештаја извршена је идентификација најзначајнијих коридора са аспекта 

транспортних захтева и идентификација најзначајнијих трансферних и интеграционих тачака у 
систему јавног линијског транспорта путника у граду Београду. 

 
Књига садржи укупно 70 стрaнa тeкстa кojи сaдржи 48 сликa и грaфичких прилoгa, 61 тaбeлу и 5 
стрaнa пoсeбних Прилoгa.  
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5. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ  

5.1 АНКЕТА КОРИСНИКА  
 

Истраживање и анализа карактеристика корисника система јавног линијског транспорта путника у 

Београду спроведена су методом директног интервјуа – анкетом корисника на репрезентативном 

узорку од 11.043 корисника. Резултати истраживања су приказани у наредним табелама и сликама. 
 

Спроведено истраживање је показало да је, у оквиру структуре корисника система, веће учешће 
особа женског пола (59,42%), док је преостали проценат (40,58%) особа мушког пола. Структура је 
презентована у оквиру наредне табеле и слике. 
 

Табела 1. и Слика 5. Пол анкетираног лица   

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 93 
 

Мушки 4.444 40,58 

Женски 6.506 59,42 

Укупно 11.043 100,00 
 

 

 
Презентовани резултати структуре корисника према годинама старости показују доминантно учешће 
најмлађе пунолетне категорије корисника (од 19 до 31 године) која представља готово трећину 

корисника система. Учешће наредних старосних категорија је ниже и константно опада са порастом 
година старости.  
 
Табела 2. и Слика 6. Године старости анкетираног лица 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 126  
< 18 1.367 12,52 

19 – 31 3.424 31,36 

31 – 40 1.750 16,03 

41 – 50 1.658 15,19 

51 – 60 1.353 12,39 

61 – 70 957 8,77 

> 70 408 3,74 

Укупно 11.043 100,00 
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Структура анкетираних корисника система према занимању, која је презентована у наредној табели и 
слици, показује доминантно учешће запослених који чине више од половине анкетираних. Наведена 
структура је у складу са подацима који описују структуру према најчешћим сврхама путовања 
(презентовано у наставку) у оквиру којих се издваја одлазак на посао. Поред запослених, у структури 
према занимању учествује 16,93% студената, 12,24% ђака и 11,87% пензионера. Остале категорије 
према занимању имају значајно мање учешће. 

Табела 3. и Слика 7. Занимање анкетираног лица 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра % 

Без одговора 69 
 

Запослен 5.694 51,89 

Ђак 1.343 12,24 

Студент 1.858 16,93 

Пензионер 1.303 11,87 

Незапослен 526 4,79 

Радим повремено 209 1,90 

Остало 41 0,37 

Укупно 11.043 100,00 
  
 
Креираним анкетним обрасцем предвиђено је изјашњавање корисника о учесталости коришћења 
система јавног превоза радним данима у току недеље. У оквиру наредне табеле и слике 
презентована је само основна структура корисника према учесталости, док су детаљне анализе 
вршене у наредном поглављу у сврху утврђивања мобилности. 
Са презентоване расподеле се јасно уочава доминанто учешће путника који систем јавног превоза 
користе свим радним данима у току недеље, више од три четвртине анкетираних. Логична последица 
овакве расподеле је и калкулисана вредност просечног броја радних дана у току недеље у којима 
анкетирани путници користе систем, а који износи 4,483. 
 
Табела 4. и Слика 8. Учесталост коришћења јавног превоза – радних дана недељно 
 

Понуђени одговори Број 
одговoра 

% 

Без одговора 31 
 

1 262 2,38 

2 622 5,65 

3 1.042 9,46 

4 690 6,27 

5 8.396 76,24 

Укупно 11.043 100,00 
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Просечан број радних дана недељно: 4,483
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Дефинисаним анкетним обрасцем предвиђено је изјашњавање путника и о учесталости коришћења 
система јавног превоза и у току дана викенда. У циљу утврђивања учесталости анкетираним 
путницима је омогућено да се изјасне о броју субота, односно недеља у току месеца када користе 
услуге система. Утврђене расподеле за дане викенда презентоване су засебно у наставку. За разлику 
од претходно презентоване структуре у коме једна категорија има изражено доминанто учешће, 
овде то није случај. Издвајају се корисници који су се изјаснили да систем користе свим суботама у 
току месеца, чије је учешће 36%. Учешће веће од 20% имају и анкетирани путници који су се 
изјаснили да систем користе две суботе месечно, али и они који систем не користе суботом већ 
искључиво радним данима. Просечан број субота у току месеца када путници користе услуге система 
је 2,317. 
 
Табела 5. и Слика 9. Учесталост коришћења јавног превоза – субота у току месеца 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра % 

Без одговора 37 
 

0 2.267 20,60 

1 1.042 9,47 

2 2.592 23,55 

3 1.143 10,39 

4 3.962 36,00 

Укупно 11.043 100,00 
  
 
У презентованој структури учесталости коришћења система недељама у току месеца издвајају се две 
категорије са учешћем од око 30%. То су две категорије путника: путници који систем користе свим 
недељама и путници који систем уопште не користе недељом. Просечан број недеља у току месеца 
када путници користе услуге система је 1,982. 
 

Табела 6. и Слика 10. Учесталост коришћења јавног превоза – недеља у току месеца 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 43 
 

0 3.275 29,77 

1 1.239 11,26 

2 2.260 20,55 

3 862 7,84 

4 3.364 30,58 

Укупно 11.043 100,00 
 

 

0
20,60%

1
9,47%

2
23,55%

3
10,39%

4
36,00%

Просечан број субота месечно: 2,317

0
29,77%

1
11,26%

2
20,55%

3
7,84%

4
30,58%

Просечан број недеља месечно: 1,982



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године 
СФ & PTC  

Фебруар 2021 
Страна 20 од 70 

 

У оквиру истраживања учесталости коришћења, анкетним обрасцем је предвиђено изјашњавање о 

броју путовања који путници најчешће реализују по карактеристичним даним у току недеље. У 
наредним табелама презентована је основна структура броја путовања за све анкетиране кориснике.  

 

За све карактеристичне дане доминанто је учешће анкетираних путника који реализују два путовања 
у току дана (за радни дан и суботу преко 60%, а недељом око 55%). Просечан број путовања која 

један путник реализују у систему радним даном износи 2,859. Суботом је просечан број путовања 
значајно мањи и износи 1,891, док је недељом 1,638.  

 

Сви презентовани подаци додатно су детаљно анализирани према категоријама корисника у циљу 
утврђивања мобилности сваке од категорије посебно, што је презентовано у наредном поглављу. 

 
Табела 7. Број путовања јавним превозом у току дана – радни дан 
 

Понуђени одговори Број одговoра % 
Без одговора 184 
1 84 0,77 
2 6.613 60,90 
3 476 4,38 
4 2.947 27,14 
5 140 1,29 
6 497 4,58 
7 18 0,17 
8 63 0,58 
10 20 0,18 
12 1 0,01 
Укупно 11.043 100,00 
Просечно путовања 2,859 
 
Табела 8. Број путовања јавним превозом у току дана – субота 
 

Понуђени одговори Број одговoра % 
Без одговора 178  
0 2.307 21,23 
1 232 2,14 
2 6.601 60,75 
3 251 2,31 
4 1.243 11,44 
5 43 0,40 
6 165 1,52 
7 3 0,03 
8 17 0,16 
10 3 0,03 
Укупно 11.043 100,00 

Просечно путовања 1,891 
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Табела 9. Број путовања јавним превозом у току дана – недеља 
 

Понуђени одговори Број одговoра % 
Без одговора 190 

 
0 3.302 30,42 
1 258 2,38 
2 5.931 54,65 
3 185 1,70 
4 991 9,13 
5 31 0,29 
6 129 1,19 
7 3 0,03 
8 20 0,18 
10 3 0,03 
Укупно 11.043 100,00 

Просечно путовања 1,638 
 
У оквиру наредне табеле и слике презентовани су обрађени подаци изјашњавања анкетираних 
корисника о најчешћим сврхама путовања у систему јавног превоза. Презентована расподела је у 
сагласности са претходно презентованом расподелом структуре анкетираних путника према 
занимању.  
 
Више од половине анкетираних услуге система јавног превоза користе у сврху одласка на посао. На 
другом месту су путници који помоћу система реализују своју потребу за мобилношћу у сврху 
одласка у школу или на факултет. Остале сврхе имају значајно мање, једноцифрено учешће. Овде 
треба нагласити да је од анкетираних путника очекиван одговор о најчешћој сврси путовања за чију 
реализацију користе систем јавног превоза. На овај начин су истакнуте доминантне сврхе и 
онемогућено пружање одговора „повратак кући“ који у себи садржи све остале сврхе и отежава 
детаљну анализу. 
 

Табела 10. и Слика 11. Најчешћа сврха путовања 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 275  

Одлазак на посао 5.640 52,38 

Школа/Факултет 2.801 26,01 

Куповина 804 7,47 

Забава/Рекреација 657 6,10 

Остало 866 8,04 

Укупно 11.043 100,00 
 

 

Одлазак на 
посао

52,38%Школа/
Факултет

26,01%

Куповина
7,47%

Забава/
Рекреација

6,10%

Остало
8,04%
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За прецизно утврђивање мобилности сваке од категорија, анкетним обрасцем је предвиђено и 
изјашњавање путника о преседању у току најчешћих путовања. У наставку су презентовани обрађени 
подаци о одговорима свих анкетираних корисника система о томе да ли преседају у току путовања, а 
за путнике са позитивним одговором и о броју преседања. 
 

Табела 11. и Слика 12. Расподела корисника према преседању 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 355 
 

Да 6.090 56,98 

Не 4.598 43,02 

Укупно 11.043 100,00 
  
 
Из презентоване расподеле се уочава да, у систему јавног градског превоза у Београду, око 43% 
корисника не преседа у току свог путовања, односно реализују путовање директном вожњом, док је 
57% њих принуђено да преседа како би реализовало своју транспортну потребу.  Од наведеног броја, 
највише је оних који преседају једном (62,14%). Путници који у циљу реализације своје транспортне 
потребе преседају два пута у укупној расподели учествују са готово 31%, док постоји и одређени број 
њих који су принуђени да преседају чак три пута (6,88%). 
 

Табела 12. и Слика 13. Расподела корисника према броју преседања 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра % 

Без одговора 4.970  

1 3.774 62,14 

2 1.881 30,97 

3 418 6,88 

Укупно 11.043 100,00 
  
 
У наредној табели и на слици презентована је расподела корисника система јавног превоза у 
Београду према субјективном осећају о времену трајања путовања. Из презентованих података се 
види да су најзаступљенији анкетирани корисници у категоријама између 15 и 60 минута са учешћем 

Да
56,98%

Не
43,02%

1
62,14%

2
30,97%

3
6,88%
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већим од 20%. Најзаступљенија категорија су путници којима путовање траје од 30 до 45 минута са 
учешћем од 29,20%. На другом месту су корисници чије путовање траје од 15 до 30 минута (26,13%), а 
на трећем они који сматрају да им је за реализацију путовања неопходно између 45 и 60 минута 
(21,18%). Када се и остале презентоване категорије узму у разматрање могуће је калкулисати 
просечну вредност времена путовања у систему која износи нешто више од 40 минута, што у овом 
пресеку времена представља високу вредност чијој редукцији треба тежити.  
 

Табела 13. и Слика 14. Расподела корисника према трајању путовања 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 398  
< од 15 минута 975 9,16 

од 15 до 30 2.782 26,13 

од 30 до 45 3.108 29,20 

од 45 до 60 2.255 21,18 

од 60 до 90 1.167 10,96 

преко 90 минута 358 3,36 

Укупно 11.043 100,00 
  
 
У оквиру спроведеног истраживања, анкетним обрасцем је предвиђено изјашњавање корисника о 
врсти карте коју користе. Половина анкетираних се изјаснила да користи месечну или годишњу карту, 
око 13% поседује временску карту, док се нешто више од 5% путника, што је релативно велики 
проценат, изјаснило да карту купује код возача. Оно што посебно забрињава у презентованој 
расподели је учешће корисника који су отворено признали да немају карту, њих скоро 23%, који 
заједно са корисницима који поседују бесплатне карте (9,02%) чине готово трећину свих корисника 
система.  
 
 

Табела 14. и Слика 15. Расподела корисника према врсти карте 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 439 
 

Појединачна купљена 
у возилу 544 5,13 

Месечна  
(годишња карта) 

5.307 50,05 

Бесплатна карта 956 9,02 

Временска карта - 90 
минута 

1.374 12,96 

Немам карту 2.423 22,85 

Укупно 11.043 100,00 
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Субјективни став анкетираних корисника о оцени квалитета пружене транспортне услуге презентован 
је у наредној табели и на слици. Највећи број корисника сматра да је квалитет транспортне услуге 
добар (36,65%), док су на другом месту, са учешћем од скоро 22%, они који сматрају да је квалитет 
задовољавајући, односно оцењују га скромном оценом 2 (на скали од 1 до 5). Незнатно мање је 
учешће оних корисника који сматрају да је квалитет услуге врло добар (19,88%). Просечна оцена, 
којом су путници квантификовали квалитет пружене транспортне услуге у овом пресеку времена, је 
2,88. Наведена вредност је испод просека и сигурно представља један од кључних параметара 
перформанси чијем повећању треба тежити у будућем периоду и чије се вредности морају пратити. 
 

Табела 15. и Слика 16. Расподела корисника према оцени система јавног градског превоза у Београду 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра % 

Без одговора 599 
 

Не задовољава 1.370 13,12 

Задовољава 2.294 21,96 

Добар 3.828 36,65 

Врло добар 2.076 19,88 

Одличан 876 8,39 

Укупно 11.043 100,00 
  
 

Расподела корисника према најважнијим стратешким циљевима будућег развоја система је у складу 
са претходно изнетим ставовима. Највећи број корисника, њих више од 34%, сматра да основни 
стратешки циљ, будућег развоја система, мора бити бољи квалитет услуге. Поред њих, значајно је 
учешће (26,84%) и корисника који сматрају да је реализација краћег времена путовања кроз давање 
приоритета возилима јавног превоза најважнији стратешки циљ развоја. Тек на трећем месту као 
стратешки циљ анкетирани корисници виде развој шинских система (трамваја, метроа, железнице). 
 

Табела 16. и Слика 17. Расподела корисника према најважнијим стратешким циљевима развоја 
 

Понуђени одговори Број 
одговoра 

% 

Без одговора 18.849 
 

Бољи квалитет услуге 4.899 34,31 
Краће време путовања - 
давање приоритета за возила 
јавног превоза 

3.833 26,84 

Продор шинских подсистема 
у центар града 

527 3,69 

Развој шинских подсистема 
(трамвај, метро, железница) 

3.100 21,71 

Развој речног транспорта 199 1,39 
Еколошка возила/нижа 
емисија буке и издувних 
гасова 

1.722 12,06 

Укупно 33.129 100,00 
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Поред система јавног градског превоза путника, корисницима су на располагању и други видови 
превоза у оквиру градског система. На питање о коришћењу других видова превоза, 57,40% 
анкетираних путника се изјаснило да им систем јавног линијског транспорта није једини избор у 
реализацији мобилности, односно да користе и друге видове превоза. 
 
 

Табела 17. и Слика 18. Расподела корисника према коришћењу другог вида превоза 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра % 

Без одговора 623 
 

Не 4.439 42,60 

Да 5.981 57,40 

Укупно 11.043 100,00 

  
 

 
Корисници који су се у оквиру претходног питања изјаснили позитивно изјашњавали су се и о 
конкретном виду превоза који користе у реализацији својих транспортних потреба.  
 
Највећи број њих, око 41% користи путнички аутомобил као возач, а 31% као путник. На трећем месту 
су анкетирани корисници који поред система јавног линијског транспорта користе услуге и такси 
превоза путника, њих 18,77%. Из презентованих података се види да је систему јавног линијског 
транспорта путника највећа конкуренција путнички аутомобил, док је учешће осталих видова превоза 
занемарљиво.  
 

Табела 18. и Слика 19. Расподела корисника према другим видовима превоза 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

Без одговора 5.056  
Путнички аутомобил 
(возач) 2.458 41,06 

Путнички аутомобил 
(путник) 

1.861 31,08 

Такси 1.124 18,77 

Мотоцикл 39 0,65 

Бицикл/Тротинет 339 5,66 

Остало 166 2,77 

Укупно 11.043 100,00 
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Учесталост коришћења других видова превоза према предефинисаним категоријама презентована ја 
у наредној табели и на слици. Најзначајније је учешће анкетираних путника који други вид превоза 
користе неколико пута у току недеље (36,13%). Неколико пута у току месеца други вид превоза 
користи око 28% анкетираних путника, а 16,51% свакодневно. Треба нагласити да наведени проценти 
представљају учешће по категоријама само путника који су се изјаснили да поред услуга система 
јавног линијског транспорта путника користе и друге видове превоза за реализацију своји 
транспортних потреба. 
 

Табела 19. и Слика 20. Расподела корисника према учесталости коришћења других видова превоза 
 

Понуђени одговори Број 
одговoра 

% 

Без одговора 5.082 
 

Свакодневно 984 16,51 

Неколико пута у току 
недеље 

2.154 36,13 

Неколико пута у току 
месеца 

1.675 28,10 

Само викендом 352 5,91 

Врло ретко 796 13,35 

Укупно 11.043 100,00 
  
 

5.2 АНКЕТА ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА  
 
У циљу упознавања са потенцијалним делом тржишта које систем јавног линијског транспорта није 

освојио извршено је истраживање ставова потенцијалних корисника. Истраживање карактеристика 
потенцијалних корисника система спроведено је методом директног интервјуа – анкетом грађана на 
репрезентативном узорку од 1.138 испитаника. Резултати анализе истраживањем прикупљених 
података су приказани у наредним табелама и сликама. 
 

Табела 20. и Слика 21. Расподела потенцијалних корисника према начину реализације путовања 
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Без одговора 10 - 
Пешице 176 15,60 
Путнички аутомобил (возач) 640 56,74 
Путнички аутомобил (путник) 129 11,44 
Такси 59 5,23 
Car Go 23 2,04 
Мотоцикл 31 2,75 
Бицик/Тротинет 70 6,21 

Укупно 1.138 100,00 
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Расподела потенцијалних корисника према начину реализације путовања, која је презентована у 
претходној табели и на слици, је конзистентна са расподелом коришћења других видова превоза код 
корисника система. Наиме, највеће учешће у реализацији путовања има путнички аутомобил са 
укупним учешћем већим од 68% (возача и путника). Највећи број анкетираних потенцијалних 
корисника су возачи путничког аутомобила који у укупној расподели учествују са 56,74%. 

У оквиру анкете потенцијалних корисника предвиђено је изјашњавање о разлозима некоришћења 
система јавног линијског транспорта у Београду. Од предефинисане листе понуђених одговора, 
анкетираним лицима је омогућено да одаберу три. Расподела одговора презентована је у наредној 
табели и на слици. Највећи број анкетираних потенцијалних корисника (26,42%) се изјаснио да не 
користи систем јавног превоза из разлога што је низак ниво комфора, односно сматрају да је велика 
гужва у возилима. Поред комфора у возилима, потенцијални корисници су, као разлог зашто не 
користе систем јавног превоза, одабрали и својства која репрезентују поузданост функционисања 
система. На другом месту је проблем нивоа тачности и редовности која се реализује у систему 
(16,77%), а на трећем, према мишљењу анкетираних лица, је време путовања (16,04%). 

Табела 21. Расподела потенцијалних корисника према разлозима некоришћења јавног транспорта 
 

Понуђени одговори Број одговора % 
Без одговора 814 - 
Не одговарају ми постојеће линије 121 4,65 
Велика је гужва у возилима 687 26,42 
Не одговара ми тренутни ред вожње 82 3,15 
Тачност и редовност 436 16,77 
Доступност у простору 156 6,00 
Време путовања 417 16,04 
Квалитет, техничко стање и безбедност возила 384 14,77 
Висока цена превоза 117 4,50 
Остало 200 7,69 
Укупно 3.414 100,00 

 

 
Слика 22. Расподела потенцијалних корисника према разлозима некоришћења јавног транспорта 
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У наредној табели и на слици презентована је расподела потенцијалних корисника према 
спремности да користе систем јавног линијског транспорта. На анкетно питање о томе да ли би 
користили јавни линијски превоз путника у Београду, више од половине испитаника (61,66%) је 
одговорило потврдно, док се њих 38,34% не би одрекло тренутног начина на који реализују своја 
путовања. 
 
Проценат потенцијалног повећања путника у систему јавног линијског транспорта, а на основу 
изјашњавања грађана, указује на потребу реконструкције постојећег система и увођења мера, које ће 
повећати квалитет услуга које систем пружа и самим тим повећати атрактивност овог вида превоза 
чиме се може привући значајан број потенцијалних корисника спремних да користе услуге систем. 
 

Табела 22. и Слика 23. Расподела потенцијалних корисника према спремности да користе систем 
 

 

Свим анкетираним особама које су на питање о спремности да користе услуге система јавног 
линијског транспорта у Београду одговориле потврдно, постављено је додатно питање о условима 
под којим би се одрекли тренутног начина реализације транспортне потребе и постали корисници 
система. Од девет понуђених одговора (презентираних у наредној табели и на слици) потенцијални 
корисник је имао могућност да наведе три услова под којима би постао корисник. Као главни услов 
за коришћење јавног линијског транспорта већина анкетираних, њих 19,65%, је истакла потребу за 
мањом гужвом у возилима. Следећи услов под којим би користили услуге система грађани су навели 
још једно својство везано за возила, односно већи комфор у возилима, њих 16,59%. 
 
Елементи постојеће организације и функционисања система јавног линијског транспорта у Београду, 
посматрано у суми (38,19%), од пресудног су значаја за опредељивање грађана за неки други вид 
превоза. У оквиру елемената функционисања, највише утичу тачни и редовни поласци (13,75%), чести 
поласци, односно мањи интервали (12,86%), чему треба додати и потребу за мањим временом 
путовања – 11,58%. 
 
У оквиру ове анализе би требало нагласити да су елементи који се односе на цену превоза и 
структуру мреже на последња два места. На основу овог би се могло закључити да потенцијали 
корисници сматрају да је цена одговарајућа као и да је мрежа линија у структуралном смислу 
прихватљива, али да њено функционисање треба значајно унапредити. 
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Укупно 1.138 100,00 
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Табела 23. Расподела потенцијалних корисника према условима за коришћење јавног транспорта 
 

Понуђени одговори Број одговoра % 

Без одговора 1.618 - 
Краће пешачење до и од станице 106 5,90 
Да имам линију која одговара мојим потребама 65 3,62 
Чешћи поласци - мањи интервал 231 12,86 
Тачност и редовност 247 13,75 
Мање гужве у возилима 353 19,65 
Да цена превоза одговара квалитету услуге 94 5,23 
Краће време путовања 208 11,58 
Комфорна возила 298 16,59 
Више нових возила 156 8,69 
Остало 38 2,12 
Укупно 3.414 100,00 

 

 
Слика 24. Расподела потенцијалних корисника према условима за коришћење јавног транспорта 

 
Поред питања о томе да ли желе да користе систем јавног линијског транспорта и под којим 
условима, анкетираним грађанима је постављено и питање о потенцијалној учестаности коришћења 
услуга овог система. Преко 75% испитаника, на питање колико би често користили систем, се 
одлучило за прва два понуђена одговора „сваки дан“ (31,81%) и „неколико пута у току недеље“ 
(45,81%). Наведени подаци презентовани су у наредној табели и на слици. 
 
Увођењем одговарајућих промена у домену организације и функционисања постојећег система, 
којима би се задовољили захтеви и жеље потенцијалних корисника (описаним у претходном делу) 
свакако би се привукао одређени број грађана од којих би релативно висок проценат припадао 
категорији дневних миграната.  
Од укупног броја, неколико пута у току месеца услуге система би користило 16,13% испитаника, а њих 
6,24% који би пристали да га користе, чинили би то ретко. 
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Табела 24. и Слика 25. Расподела потенцијалних корисника према потенцијалној учесталости коришћења 
 

 
Од укупног броја анкетираних, према резултатима истраживања, већа је заступљеност особа мушког 
пола (54,36%) у односу на супротан, женски пол (45,64%), а наведени резултати приказани су у 
наредној табели и на слици. 
 

Табела 25. и Слика 26. Расподела потенцијалних корисника према полу 
 

 
У популацији потенцијалних корисника система јавног линијског транспорта у Београду 
најзаступљенија категорија су особе узраста од 19 до 31 године које чине скоро трећину анкетираних 
грађана (28,68%). Нешто ниже учешће у структури имају грађани старости од 31 до 40 година (26,05%) 
и грађани старости између 41 и 50 година са учешћем од 22,21%.  
 
Нешто мању заступљеност имају старији грађани, док је најмању заступљена најмлађа категорија 
потенцијалних корисника, особе млађе од 18 година (2,72%).  
 
Структура потенцијалних корисника према годинама старости дата је у наредној табели и на слици. 
  

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 481 - 

Свакодневно 209 31,81 

Неколико пута у току недеље 301 45,81 

Неколико пута у току месеца 106 16,13 

Ретко 41 6,24 

Укупно 1.138 100,00 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 95 - 

Мушки 567 54,36 

Женски 476 45,64 

Укупно 1.138 100,00 

Свакодневно
31,81%

Неколико 
пута у току 

недеље
45,81%

Неколико 
пута у току 

месеца
16,13%

Ретко
6,24%

Мушки
54,36%

Женски
45,64%
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Табела 26. и Слика 27. Расподела потенцијалних корисника према годинама старости 
 

 

Истраживањем је утврђено да су у структури анкетираних грађана, потенцијалних путника у јавном 
линијском превозу у Београду, далеко најдоминантнија категорија запослени грађани који чине 
72,60% од укупног броја анкетираних. Остале категорије су заступљене у мањем проценту, а међу 
њима предњачи категорија студенти која има учешће од 11,58%, након ње следе пензионери са 
6,87%. 
 
Како запослени, студенти и ђаци (2,64%) чине три основне категорије становника које представљају 
дневне мигранте, то се може рећи да је од укупног броја лица обухваћених анкетом, чак 86,82% чине 
управо дневни мигранти. Такође, ове три групе корисника, а посебно категорија запослених грађана, 
су фокус за деловање ка задржавању постојећег и повећању учешћа система јавног линијског 
превоза у видовној расподели путовања. 
 
Подаци о утврђеној структури потенцијалних корисника према занимању презентирани су у наредној 
табели и на слици. 
 

Табела 27. и Слика 28. Расподела потенцијалних корисника према занимању 
 

 
 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра % 

 

Без одговора 71 - 
< 18 29 2,72% 
19 - 31 306 28,68% 
31 - 40 278 26,05% 
41 - 50 237 22,21% 
51 - 60 131 12,28% 
61 - 70 64 6,00% 
> 70 22 2,06% 

Укупно 1.138 100,00 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 76 - 

Запослен 771 72,60 

Ђак 28 2,64 

Студент 123 11,58 

Пензионер 73 6,87 

Незапослен 39 3,67 

Радим повремено 26 2,45 

Остало 2 0,19 

Укупно 1.138 100,00 

< 18
2,72%

19 - 31
28,68%

31 - 40
26,05%

41 - 50
22,21%

51 - 60
12,28%

61 - 70
6,00%

> 70
2,06%

Запослен
72,60%

Ђак
2,64%

Студент
11,58%

Пензионер
6,87%

Незапослен
3,67%

Радим 
повремено

2,45%
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У оквиру наредне табеле и слике презентовани су обрађени подаци о расподели потенцијалних 
корисника према висини месечних примања. Из презентоване расподеле се уочава да ниједна 
категорија нема посебно доминантно учешће.  
 
Најзаступљенија је категорија испитаника чија су месечна примања између 40.000 и 60.000 динара. 
На другом месту су потенцијални корисници чија су примања између 60.000 и 80.000 хиљада динара. 
Презентована и описана расподела је у складу са тренутном статистиком и са просечном висином 
месечних примања на ниво града Београда. 
 

Табела 28. и Слика 29. Расподела потенцијалних корисника према висини месечних примања 
 

 

Од укупног броја анкетираних потенцијалних корисника чак 61,66% поседује путнички аутомобил, 
што је у складу са претходно описаном расподелом о начину реализације транспортних потреба. Ово 
је додатна потврда да је, на тржишту транспортних услуга у Београду, систему јавног линијског 
транспорта основни конкурент путнички аутомобил.  
 

Табела 29. и Слика 30. Расподела потенцијалних корисника према поседовању путничког аутомобила 
 

 

  

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 224 - 

Немам примања 144 15,75 

До 40.000 180 19,69 

40.000 - 60.000 252 27,57 

60.000 - 80.000 196 21,44 

80.000 - 100.000 99 10,83 

више од 100.000 43 4,70 

Укупно 1.138 100,00 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 99 - 

Да 733 70,55 

Не 306 29,45 

Укупно 1.138 100,00 

Немам 
примања

15,75%

До 40.000
19,69%

40.000 -
60.000
27,57%

60.000 -
80.000
21,44%

80.000 -
100.000
10,83%

више од 
100.000
4,70%

Да
61,66%

Не
38,34%
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5.2.1 Укрштања одговора на питања 

На основу резултата истраживања, обрадом података основних питања и њиховог међусобног 
укрштања могуће је добити низ детаљнијих података који могу да служе за финију анализу добијених 
карактеристика. 

Везе које ће бити презентиране су везе између: 

- начина обављања путовања и разлозима некоришћења система, 
- начина обављања путовања и спремности да користе систем, 
- разлога некоришћења и спремности да користе систем. 

У наредној табели и на слици презентована је расподела потенцијалних корисника према начину 
обављања путовања и разлозима за некоришћење система. Са презентованих података се може 
закључити да не постоје значајнија одступања наведених разлога по начинима. На пример, код 
корисника услуга такси система нешто је веће учешће веће гужве у возилима као разлога за 
некоришћење система јавног линијског транспорта путника.  

Корисници услуга које пружа Car Go у нешто већој мери наводе време путовања као разлог за 
некоришћење система у односу на остале анкетиране категорије. 

Табела 30. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и разлозима 
некоришћења система 

 

П
он

уђ
ен

и 
од

го
во

ри
 

Бе
з 

од
го

во
ра

 

Н
е 

од
го

ва
ра

ју
 

м
и 

по
ст

ој
ећ

е 
ли

ни
је

 

Ве
ли

ка
 је

 гу
ж

ва
 

у 
во

зи
ли

м
а 

Н
е 

од
го

ва
ра

 м
и 

тр
ен

ут
ни

 р
ед

 
во

ж
њ

е 

Та
чн

ос
т 

и 
ре

до
вн

ос
т 

Д
ос

ту
пн

ос
т 

у 
пр

ос
то

ру
 

Вр
ем

е 
пу

то
ва

њ
а 

Кв
ал

ит
ет

, 
те

хн
ич

ко
 с

та
њ

е 
и 

бе
зб

ед
но

ст
 

во
зи

ла
 

Ви
со

ка
 ц

ен
а 

пр
ев

оз
а 

О
ст

ал
о 

Ук
уп

но
 

Без одговора 22 0 2 0 2 0 1 2 1 0 30 

Пешице 167 22 97 8 49 14 38 60 20 53 528 

Путнички 
аутомобил 
(возач) 

416 71 386 47 265 88 257 223 60 107 1920 

Путнички 
аутомобил 
(путник) 

69 15 85 8 55 28 51 41 19 16 387 

Такси 48 7 39 6 20 8 21 19 3 6 177 

Car Go 21 0 13 3 8 3 12 8 0 1 69 

Мотоцикл 28 2 17 5 10 8 11 6 4 2 93 

Бицикл/Тротинет 43 4 48 5 27 7 26 25 10 15 210 

Укупно 814 121 687 82 436 156 417 384 117 200 3.414 
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Слика 31. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и разлозима некоришћења 

система 
 

У оквиру наредне анализе разлике у спремности да користе услуге система јавног линијског 
транспорта између категорија корисника, према начину реализације транспортних потреба, су 
израженије. На основу података презентованих у наредној табели и на слици може се уочити да су 
корисници услуга Car Go апликације најспремнији да постану корисници јавног линијског превоза, 
њих чак 82,61% анкетираних. На другом месту су испитаници који своју транспортну потребу 
реализују као путници у путничком аутомобилу (74,02%). 
 

Оно што треба истаћи је да чак и корисници путничког аутомобила као возачи и корисници услуга 
такси превоза, исказују позитиван став ка могућности коришћења система јавног превоза. Код обе 
категорије више од 50% испитаника се изјаснило да би под одређеним условима користило услуге 
система јавног линијског транспорта. Возачи мотоцикала су једина категорија која се у проценту 
мањем од 50% изјаснила да би користила систем јавног превоза у Београду. 
 

Табела 31. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и спремности за 
коришћење система јавног транспорта 

 

Понуђени одговори Без одговора Да Не Укупно 
Без одговора 6 2 2 10 
Пешице 7 117 52 176 
Путнички аутомобил (возач) 14 364 262 640 
Путнички аутомобил (путник) 2 94 33 129 
Такси - 31 28 59 
Car Go - 19 4 23 
Мотоцикл 1 13 17 31 
Бицикл/Тротинет 2 42 26 70 
Укупно 32 682 424 1.138 
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4,72%
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3,08%
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30,23%

27,08%

26,15%

28,74%

2,22%
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4,65%
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7,69%

2,99%

13,57%
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5,85%
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6,20%
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12,31%

4,19%

10,53%

17,09%

16,04%

16,28%
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16,92%
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14,83%

12,89%

14,73%

16,67%

9,23%
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5,54%

3,99%
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2,33%
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3,08%

8,98%
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Слика 32. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и спремности за 

коришћење система јавног транспорта 
 

Наредна табела и слика садрже обрађене податке укрштања одговора о разлозима некоришћења и 
потенцијалне спремности да постану корисници система јавног линијског транспорта. У претходно 
описаној анализи наведено је да су доминанти разлози везани за гужву у возилима и за елементе 
функционисања (тачност и редовност и време путовања).  
 

Ако се анализира спремност испитаника који су као разлог навели гужву у возилима, из 
презентованих података се уочава да је 63,04% спремно да постане корисник система. Оно што је 
посебно значајно је да се највећи проценат испитаника, њих чак 69,72% позитивно изјаснило о 
могућности да постану корисници јавног превоза, а као разлог су навели тачност и редовност. 
 
Табела 32. Расподела потенцијалних корисника према разлозима некоришћења и спремности да користе 

система јавног транспорта 
 

Понуђени одговори Без одговора Да Не Укупно 

Без одговора 34 434 346 814 
Не одговарају ми постојеће линије 3 78 40 121 
Велика је гужва у возилима 16 423 248 687 
Не одговара ми тренутни ред вожње 2 51 29 82 
Тачност и редовност 10 297 129 436 
Доступност у простору 2 95 59 156 
Време путовања 10 245 162 417 
Квалитет, техничко стање и безбедност возила 5 251 128 384 
Висока цена превоза 3 76 38 117 
Остало 11 96 93 200 

Укупно 96 2.046 1.272 3.414 
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Слика 33. Расподела потенцијалних корисника према разлозима некоришћења и спремности да користе 
система јавног транспорта 
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6. МОБИЛНОСТ У СИСТЕМУ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 

Имајући у виду да мобилност представља основни квантитативни показатељ покретљивости 
становника града у градском транспортном систему и представља један од кључних показатеља 
неопходних за утврђивање обима (величине), структуре и основних карактеристика система, кључни 
део истраживања се односио на истраживање и квантификацију мобилности. Као што је наглашено 
истраживање мобилности спроведено је методом директног интервјуа – анкетом корисника на 
репрезентативном узорку. Репрезентативност узорка у простору се постигла спровођењем 
истраживања на карактеристичним стајалиштима и у возилима система јавног линијског транспорта 
путника које у простору покривају све кључне коридоре токова путника и најзначајније линије 
система.  
На основу вредности просечне дневне мобилности добијене истраживањем у реалном систему 
дефинисана је просечна месечна и годишња мобилност по структури корисника (запослени, 
студенти, ученици, незапослени, пензионери и остали). 

6.1 МЕТОДОЛОГИЈА УТВРЂИВАЊА МОБИЛНОСТИ 

У оквиру спроведене анкете на узорку од 11.043 корисника система јавног превоза у Београду 
предвиђена су и три питања како би се утврдила мобилност одређених категорија корисника. У 
оквиру првог питања анкетирани корисници су се изјашњавали о учесталости коришћења (у погледу 
броја дана) система јавног превоза, посебно за радне дане, а посебно за дане викенда, односно за 
суботу и недељу у току месеца. Друго питање је подразумевало изјашњавање анкетираних 
корисника о најчешћем броју путовања која остваре. Како би се обезбедила прецизна анализа, у 
оквиру овог питања од испитаника су захтеване три вредности, односно најчешћи број путовања за 
све карактеристичне дане у току недеље (радни дан, субота и недеља). Циљ трећег питања, у оквиру 
анкете, је утврђивање навика корисника у погледу преседања, односно просечног броја вожњи у 
току једног путовања.  
Други корак утврђивања мобилности је подразумевао логичку проверу обраде спроведене анкете и 
укрштање резултата са подацима о анкетираним корисницима (категорије корисника према 
занимању и годинама старости). 
 
Имајући у виду да је истраживање спроведено у месецу септембру, наредни корак утврђивања 
мобилности подразумевао је корекцију добијених резултата на основу неравномерности које се 
јављају по месецима у току године. Неравномерности су утврђене на основу података о броју  
продатих карата по месецима у претходним годинама. 

6.2 МОБИЛНОСТ КОРИСНИКА СИСТЕМА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 

У наредним табелама презентовани су детаљни подаци о изјашњавању анкетираних корисника (по 
категоријама) о учесталости коришћења система у току месеца. Корисници су наводили број радних 
дана у току недеље када користе систем, као и број субота и недеља у току месеца када користе 
услуге система. На основу презентованих резултата калкулисана је просечна вредност за сваки од 
наведених дана. 
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Табела 33. Број радних дана у току недеље у којима се користи систем јавног превоза 

Зaнимaњe 
Бeз 

oдгoвoрa 1 2 3 4 5 Укупнo Просечно 

Бeз oдгoвoрa 17 1 2 7 1 41 69 4,63 

Зaпoслeн 5 128 217 333 251 4.760 5.694 4,82 

Ђaк 1 13 17 52 33 1.227 1.343 4,42 

Студeнт 1 34 105 211 200 1.307 1.858 3,81 

Пeнзиoнeр 4 57 191 307 120 624 1.303 4,01 

Нeзaпoслeн 2 21 70 82 54 297 526 4,10 

Рaдим пoврeмeнo 1 2 18 46 29 113 209 4,02 

Oстaлo 
 

6 2 4 2 27 41 4,63 

Укупно 31 262 622 1.042 690 8.396 11.043 4,82 

 

Табела 34. Број субота у току месеца у којима се користи систем јавног превоза 

Зaнимaњe 
Бeз 

oдгoвoрa 
1 2 3 4 5 Укупнo Просечно 

Бeз oдгoвoрa 16 15 6 13 6 13 69 2,28 

Зaпoслeн 13 1.278 499 1.290 557 2.057 5.694 2,51 

Ђaк 1 229 98 324 141 550 1.343 2,51 

Студeнт 1 272 168 456 252 709 1.858 2,00 

Пeнзиoнeр 4 324 177 327 110 361 1.303 2,30 

Нeзaпoслeн 1 97 67 125 49 187 526 2,22 

Рaдим пoврeмeнo 1 44 23 50 22 69 209 2,44 

Oстaлo 
 

8 4 7 6 16 41 2,28 

Укупно 37 2.267 1.042 2.592 1.143 3.962 11.043 2,51 

 

Табела 35. Број недеља у току месеца у којима се користи систем јавног превоза 

Зaнимaњe 
Бeз 

oдгoвoрa 1 2 3 4 5 Укупнo Просечно 

Бeз oдгoвoрa 17 17 9 12 1 13 69 1,89 

Зaпoслeн 17 1.880 605 1.108 409 1.675 5.694 2,29 

Ђaк 2 300 130 294 111 506 1.343 2,21 

Студeнт 2 410 215 423 192 616 1.858 1,71 

Пeнзиoнeр 4 456 179 259 87 318 1.303 2,03 

Нeзaпoслeн 
 

144 71 101 43 167 526 1,92 

Рaдим пoврeмeнo 1 58 24 56 14 56 209 2,12 

Oстaлo 
 

10 6 7 5 13 41 1,89 

Укупно 43 3.275 1.239 2.260 862 3.364 11.043 2,29 
 

У наредним табелама презентовани су детаљни подаци о изјашњавању анкетираних корисника (по 
категоријама) о учесталости коришћења система у току дана. Корисници су наводили број путовања 
који реализују по карактеристичним данима у недељи (радни дан, субота и недеља). На основу 
презентованих вредности калкулисана је просечна вредност броја путовања за сваки од 
карактеристичних дана у току недеље. 
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Табела 36. Број путовања у току радног дана 

Зaнимaњe 
Бeз 

oдгoвoрa 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 Укупнo Просечно 

Бeз oдгoвoрa 17 1 35 3 11 
 

2 
    

69 2,81 

Зaпoслeн 78 33 3.460 243 1.508 59 262 8 33 10 
 

5.694 2,97 

Ђaк 21 5 714 81 415 20 75 
 

9 3 
 

1.343 3,02 

Студeнт 17 10 980 82 618 33 94 5 14 4 1 1.858 2,46 

Пeнзиoнeр 36 24 925 40 224 17 30 3 4 
  

1.303 2,71 

Нeзaпoслeн 9 7 343 15 116 8 21 2 2 3 
 

526 2,66 

Рaдим пoврeмeнo 3 3 138 8 44 3 9 
 

1 
  

209 2,85 

Oстaлo 3 1 18 4 11 
 

4 
    

41 2,81 

Укупно 184 84 6.613 476 2.947 140 497 18 63 20 1 11.043 2,97 

 
Табела 37. Број путовања у току суботе 

Зaнимaњe 
Бeз 

oдгoвoрa 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Укупнo Просечно 

Бeз oдгoвoрa 16 16 1 30 2 4      69 1,81 

Зaпoслeн 80 1.302 99 3.377 119 613 14 79 1 10 
 

5.694 2,03 

Ђaк 15 242 28 787 47 185 8 25 
 

4 2 1.343 2,06 

Студeнт 18 272 52 1.161 42 268 11 33 1 
  

1.858 1,64 

Пeнзиoнeр 39 321 33 773 26 89 7 13 1 1 
 

1.303 1,95 

Нeзaпoслeн 5 100 11 323 12 60 3 9  2 1 526 1,81 

Рaдим пoврeмeнo 3 46 7 125 2 20  6    209 1,71 

Oстaлo 2 8 1 25 1 4 
     

41 1,81 

Укупно 178 2.307 232 6.601 251 1.243 43 165 3 17 3 11.043 2,03 

 
Табела 38. Број путовања у току недеље 

Зaнимaњe Бeз 
oдгoвoрa 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 Укупнo Просечно 

Бeз oдгoвoрa 17 18 1 30 1 2 
     

69 1,52 

Зaпoслeн 88 1.897 122 2.947 84 472 6 66 1 11 
 

5.694 1,85 

Ђaк 17 311 29 760 37 159 7 17 
 

4 2 1.343 1,83 

Студeнт 20 411 53 1.096 32 210 10 23 1 2 
 

1.858 1,42 

Пeнзиoнeр 39 449 24 680 17 75 6 11 1 1 
 

1.303 1,71 

Нeзaпoслeн 5 145 18 286 10 49 2 8 
 

2 1 526 1,65 

Рaдим пoврeмeнo 2 60 10 109 3 21 
 

4 
   

209 1,51 

Oстaлo 2 11 1 23 1 3 
     

41 1,52 

Укупно 190 3.302 258 5.931 185 991 31 129 3 20 3 11.043 1,85 

 
У наредној табели презентовани су резултати о изјашњавању корисника на питање о најчешћем 
броју преседања.  

На основу резултата извршена је калкулација просечног броја вожњи у току једног путовања за сваку 
од карактеристичних категорија корисника, чије су вредности такође презентоване у табели.  
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Табела 39. Број преседања корисника и просечан број вожњи 
Зaнимaњe Бeз oдгoвoрa 1 2 3 Укупнo Просечно 

Бeз oдгoвoрa 43 20 4 2 69 1,838 

Зaпoслeн 2.443 1.978 1.028 245 5.694 1,794 

Ђaк 630 404 265 44 1.343 1,721 

Студeнт 863 696 253 46 1.858 1,753 

Пeнзиoнeр 620 433 202 48 1.303 1,779 

Нeзaпoслeн 256 155 90 25 526 1,737 

Рaдим пoврeмeнo 99 72 32 6 209 1,878 

Oстaлo 16 16 7 2 41 1,838 

Укупно 4.970 3.774 1.881 418 11.043 1,794 

6.3 УТВРЂИВАЊЕ МОБИЛНОСТИ ПРЕМА КАТЕГОРИЈАМА КОРИСНИКА 

У наредној табели презентовани су резултати о броју путовања по карактеристичним данима у току 
месеца и калкулисан број вожњи за период истраживања. 
 
Табела 40. Број путовања и број вожњи у систему јавног превоза у месецу Септембру 

Зaнимaњe 
MEСEЧНИ БРOJ ПУTOВAЊA Укупан  

број вожњи Рaдни дaн Субoтa Нeдeљa 
Зaпoслeн 52,048 4,120 2,876 102,64 

Ђaк 57,223 5,090 4,237 111,97 

Студeнт 53,437 5,186 4,030 101,19 

Пeнзиoнeр 37,488 3,285 2,425 71,42 

Нeзaпoслeн 43,520 4,503 3,481 85,43 

Рaдим пoврeмeнo 43,634 4,035 3,175 82,99 

Oстaлo 45,937 4,164 3,209 93,64 
 

Коефицијенти неравномерности броја продатих карата по месецима у току године према 
категоријама корисника, неопходни за калкулацију годишње и месечне мобилности, презентовани су 
у наредној табели. У оквиру табеле посебно су означени коефицијенти за месец септембар. 
 
Табела 41. Неравномерност броја продатих карата по месецима према категоријама корисника 

Месец Зaпoслeн Ђaк Студeнт Пeнзиoнeр Нeзaпoслeн Oстaлo 

Јануар 0,826 1,107 1,100 0,821 0,818 0,760 

Фебруар 0,984 1,071 1,169 0,964 0,952 0,999 

Март 1,056 1,277 1,321 1,078 1,067 1,160 

Април 1,033 0,994 1,147 1,036 1,028 1,117 

Мај 1,015 1,084 1,211 1,009 1,002 1,089 

Јун 1,011 1,000 1,007 0,995 0,998 1,062 

Јул 0,976 0,432 0,666 0,988 0,992 0,982 

Август 0,968 0,529 0,589 0,967 0,956 0,960 

Септембар 1,031 1,530 0,874 1,027 1,030 0,983 

Октобар 1,058 1,084 1,135 1,073 1,078 1,009 

Новембар 1,027 0,950 0,862 1,029 1,044 0,952 

Децембар 1,016 0,942 0,920 1,013 1,036 0,928 
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У наредној табели презентовани су резултати извршене процене броја вожњи (мобилности) у 
систему јавног превоза у Београду за сваку карактеристичну категорију корисника по месецима. 
Поред резултата процењене мобилности по месецима, у табели су презентоване и вредности 
годишње, просечне месечне, као и усвојене месечне мобилности за сваку од карактеристичних 
категорија корисника. 

Табела 42. Процена мобилности у систему јавног превоза по месецима у току године 
Месец Зaпoслeн Ђaк Студeнт Пeнзиoнeр Нeзaпoслeн Oстaлo 

Јануар 82,29 81,02 127,32 57,12 67,82 72,37 

Фебруар 97,96 78,39 135,30 67,09 78,97 95,16 

Март 105,13 93,50 152,93 74,98 88,45 110,52 

Април 102,89 72,75 132,83 72,08 85,23 106,40 

Мај 101,13 79,38 140,26 70,23 83,09 103,80 

Јун 100,66 73,19 116,55 69,22 82,73 101,17 

Јул 97,22 31,64 77,14 68,73 82,26 93,54 

Август 96,38 38,73 68,17 67,28 79,24 91,49 

Септембар 102,64 111,97 101,19 71,42 85,43 93,64 

Октобар 105,34 79,38 131,46 74,66 89,36 96,16 

Новембар 102,30 69,58 99,80 71,61 86,61 90,72 

Децембар 101,19 68,93 106,50 70,50 85,90 88,38 
       

ГОДИШЊА МОБИЛНОСТ 1.195,13 878,47 1.389,46 834,92 995,09 1.143,35 
       

ПРОСЕЧНА МЕСЕЧНА МОБИЛНОСТ 99,59 73,21 115,79 69,58 82,92 95,28 
       

УСВОЈЕНА МЕСЕЧНА МОБИЛНОСТ 100 74 115 70 83 96 

 
На наредној слици презентоване су процењене вредности мобилности по месецима и категоријама 
корисника. 
 

 
Слика 34. Процењене вредности мобилности по месецима и категоријама корисника 
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7. НАМЕНА ПОВРШИНА И ЦЕНТРИ АТРАКЦИЈЕ И ПРОДУКЦИЈЕ 

Једна од основних карактеристика града Београда од утицаја на генерисање путовања је намена 
површина, односно њена просторна расподела. Намена површина и подаци о коришћењу 
земљишта, односно подаци који се односе на функционалну поделу по активностима и интензитету 
коришћења површина служе за утврђивање односа између намене површина и настајања путовања, 
као и стварања јасне слике о намерама будуће употребе земљишта и будућих путовања. 
 

У овом делу анализе неће бити речи само о квантификацији површина појединих намена већ ће 
анализом бити обухваћени и социо-економски параметри који квантификују одређене намене унутар 
саобраћајних зона и просторних целина како су оне дефинисане у стратешким и другим плановима 
вишег реда. Намена површина у граду Београду дефинисана је кроз три планска документа и то: 

- Регионални просторни план административног подручја Београда (РППАП Београда 2018); 
- Генерални урбанистички план Београда (ГУП Београда); 
- План генералне регулације Београда (ПГР Београда). 

 

Регионалним просторним планом града Београда дефинисана су генерална решења и смернице 
развоја основних ресурса и вредности које се налазе на територији административног подручја града 
Београда.4 Границом административног подручја Београда обухваћена је површина од 323.422 ha 
која је административно издељена на  17 општина.  
Према званичним подацима, на овом простору, према попису становништва из 2011. године 
регистровано је 1.659.440 становника, 561.825 активног запосленог становништва (ЗПМР) и 192.693 
ученика средњих школа и факултета (УПМУ). 
 

Табела 43. Број корисника простора на нивоу општина на подручју града Београда 5 

Општина Укупан број становника 
Укупан број активног 

запосленог становништва 

Укупан број ученика 
средњих школа и 

факултета 
Стари град 48.450 60.526 33.714 
Савски венац 39.122 69.143 30.149 
Врачар 56.333 28.313 7.953 
Звездара 151.808 31.793 14.515 
Палилула 173.521 46.633 35.599 
Земун 168.170 35.482 15.953 
Сурчин 43.819 8.078 205 
Нови Београд 214.506 84.984 10.810 
Чукарица 181.231 34.790 8.540 
Раковица 108.641 16.358 4.304 
Вождовац 158.213 38.792 20.734 
Гроцка 83.907 9.343 1.100 
Обреновац 72.524 18.436 2776 
Барајево 27.110 4.998 894 
Лазаревац 58.622 23.083 2.368 
Сопот 20.367 4.524 1.113 
Младеновац 53.096 10.623 2.275 
Укупно 1.659.440 525.899 193.002 

На следећој слици приказана је густина корисника простора града Београда према попису 
становништва из 2011. године. 

                                                             
4 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр.38/2011”) 
5 Извор: Републички завод за статистику Србије 
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Слика 35. Густина корисника простора града Београда према попису становништва из 2011. године. 

 

Са слике се види да је распоред центара атракције концентрисан на просторном обухвату израде 
Стратегије, односно подручју ГУП-а Београда, које представља центар привреде, пословања, културе 
и администрације. 
 

Генерални урбанистички план Београда6 из 2016. године за плански период 2021. представља 
стратешки документ који генерално дефинише планска решења и концепције урбаног развоја на 
знатно мањем нивоу детаљности од претходног Генералног плана 2021. У том смислу 
имплементација ГУП-а Београда се врши кроз планове генералне и детаљне регулације. На основу 
општих карактеристика грађевинског подручја, постојећег коришћења земљишта, морфологије и 
других релевантних карактеристика простора и садржаја, планом су дефинисане зонске поделе које 
ће бити коришћене и у овој анализи при дефинисању атрактивности појединих градских подручја  
као генератора путовања. 
                                                             
6 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр. 11/16”) 
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Слика 36. Намена површина - Генерални урбанистички план Београда 

 
План генералне регулације грађевинског подручја града Београд7 за разлику од Генералног 
урбанистичког плана 2021, детаљније описује и дефинише намену градског ткива. Границом овог 
плана обухваћено је грађевинско подручје од 6 целих општина (Стари град, Врачар, Савски венац, 
Нови Београд, Чукарица и Раковица као и делова 6 општина на ужем подручју града (Земун, 
Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин, и Гроцка).  
 
Концепција овог плана представља континуитет са ГУП-ом Београда који уједно и представља 
плански основ за овај план. Овим планом се поред дефинисања начина уређења градског ткива за 
плански период 2021. године, који је и плански хоризонт ГУП-а Београда, дефинишу и дугорочне 
концепције развоја на новим локацијама као и локацијама које су предмет великих градских 
пројеката. 

7.1 ЦЕНТРИ АТРАКЦИЈЕ И ПРОДУКЦИЈЕ ПУТОВАЊА - БИЛАНС ПОВРШИНА 

За потребе израде овог студијско-развојног пројекта анализирани су биланси површина појединих 
примарних градских намена као и квантификација социо-економских параметара на нивоу 
саобраћајних зона која је коришћена у Транспортном моделу Београда (ТМБ-2015) и СМАРТПЛАНУ из 
2017. године, а све то на нивоу просторних целина како је то дефинисано ГУП-ом. Просторне зоне у 
оквиру подручја Генералног урбанистичког плана су: 

                                                             
7 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр.20/16, 97/16, 69/17, 97/17”) 
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- Централна зона која обухвата 3 урбана, историјска језгра града: стари Београд, старо језгро 
Земуна и језгро Новог Београда. Ову зону поред историјских и амбијенталних карактеристика, 
одликује и доминантан урбани и јавни градски карактер. 
 

- Средња зона обухвата континуално изграђено подручје ван централне зоне. Ово подручје 
карактеришу организовани комплекси стамбене изградње и концентрација комерцијалних и 
мешовитих намена дуж градских саобраћајница као и зоне рекреације. 
 

- Периферна зона обухвата подручје од средње зоне до границе Генералног урбанистичког плана. 
Ову зону карактеришу породична стамбена изградња, у појединим деловима са одликама 
приградских и сеоских насеља са претежним наменама пољопривредних и шумских површина. 
Поред поменутих намена на овом подручју лоцирани су и значајни привредни центри као и 
саобраћајни и инфраструктурни објекти и садржаји.  

 
За потребе ове анализе, корисно је да се поред Периферне зоне ГУП-а, дефинише и нова просторна 
целина, односно Приградска зона административног подручја града Београда, која представља 
простор од границе ГУП-а до границе административног подручја Београда.  
 

 

Слика 37. Просторне целине и густина корисника за плански хоризонт 2021. у граду Београду - ГУП 
 

7.1.1 Централна зона града Београда 

Површина централног подручја износи 324.513 hа, која небилансира водене површине и коридоре 
уличне мреже, и износи око 73% површине за коју је урађен биланс намена површина (следеће 
табеле).  
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Табела 44. Биланс намене површина у Централној зони Београда према ПГР-у  

Намена површина 
Површина  

(ha) 
Учешће  

(%) 

Становање 423,04 17,75 

Комерцијални садржаји 239,72 10,06 

Мешовита садржина 604,38 25,37 

Јавне службе 326,80 13,72 

Привредне зоне 19,00 0,80 

Спортски објекти и комплекси 74,70 3,14 

Зелене површине 324,64 13,63 

Шуме 204,04 8,56 

Остале зелене површине 1,31 0,05 

Комуналне површине 6,77 0,28 

Инфраструктурни објекти и комплекси 18,57 0,78 

Саобраћајне површине 56,59 2,38 

Железница 83,11 3,49 

Укупно 2.382,68 100,00 

 
Табела 45. Процена броја становника и запослених по месту рада у Централној зони Београда 8 

Просторне целине 
Становници Запослени по месту рада 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765 

Стопа раста 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28 

Централна зона 247.108 252.410 273.104 240.703 248.407 330.051 

Стопа раста 1,00 1,02 1,08 1,00 1,03 1,33 

Учешће у ГУП-у 17,64 17,51 17,55 49,67 48,88 50,56 

 
Из приказаних табела и са наредне слике се види да доминантну заступљеност намена у Централном 
подручју имају комерцијално-пословни и јавни садржаји што укупно износи око 49% од укупне 
површине, значајну заступљеност имају и стамбене површине (17,75%). Ове односе прате и социо-
економски параметри, број становника и запослени којима је место рада централна зона.  
 
Може се уочити да у централном подручју Београда живи око 18% становника и ради око 50% 
запослених од укупног броја становника на подручју ГУП-а. Такође се види да се слични односи 
задржавају и у наредним планским периодима. Највећи пораст броја становника очекује се у 
периоду од 2027. до 2033. године за око 8%, као и броја запослених по месту рада за  33%. Ове 
вредности су изнад просека ГУП-а. 

                                                             
8Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017 
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Слика 38. Намена површина у Централној зони Београда према ПГР-у 

7.1.2 Средња зона града Београда 

Површина средње просторна целина града Београда износи 11.504 ха, која небилансира водене 
површине и коридоре уличне мреже, и износи око 76% површине за коју је урађен биланс намена 
површина (следеће табеле).  
 

Табела 46. Биланс намене површина у Средњој зони Београда према ПГР-у  

Намена површина 
Површина  

(ха) 
Учешће  

(%) 

Становање 3.534,69 40,42 

Комерцијални садржаји 369,69 4,23 

Мешовита садржина 764,30 8,74 

Јавне службе 1.005,46 11,50 

Привредне зоне 17,20 0,20 

Спортски објекти и комплекси 69,15 0,79 

Зелене површине 274,80 3,14 

Шуме 1.242,87 14,21 

Остале зелене површине 46,03 0,53 

Комуналне површине 248,49 2,84 

Инфраструктурни објекти и комплекси 146,52 1,68 

Саобраћајне површине 63,69 0,73 

Железница 105,76 1,21 

Укупно 8.745,85 100,00 
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Табела 47. Процена броја становника и запослених по месту рада у Средњој зони Београда 9 

Просторне целине 
Становници Запослени по месту рада 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 
ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765 

Стопа раста 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28 

Средња зона 744.672 761.001 808.174 172.479 177.473 206.310 

Стопа раста 1,00 1,02 1,06 1,00 1,03 1,16 

Учешће у ГУП-у 53,15 52,79 51,95 35,60 34,92 31,61 

 

 
Слика 39. Намена површина у Средњој зони Београда према ПГР-у 

 

 

Доминантно учешће од око 40% у укупној површини свих намена Средње зоне имају стамбене 
површине, Површине намењене комерцијално-пословним и јавним садржајима заступљене су у 
обиму да задовоље потребе становника овог подручја. Слично као и у Централној зони, Средња зона 
нема значајнијих површина намењених привредним садржајима. Број становника на подручју 
Средње зоне, у односу на подручје ГУП-а, по планским периодима креће се у распону од 53 до 52%, а 
запослених по месту рада од 36 до 32% са тенденцијом благог опадања у наредних 10 до 12 година.  
 
Ови трендови задржани су од пописа становништва 2002. и 2011. године. У наредном планском 
периоду уочљив је негативан тренд раста броја становника. Процена броја запослених по месту рада 
у средњој зони, у периоду од 2027. до 2033. године има позитиван тренд раста за око 16%. 

                                                             
9Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године 
СФ & PTC  

Фебруар 2021 
Страна 49 од 70 

 

7.1.3 Периферно подручје града Београда 

Периферно подручје ГУП-а без централне и средње зоне обухвата површину од 63.292,7 хектара што 
представља 81% укупне површине ГУП-а. Биланс површина намене садржаја, Планом генералне 
регулације, урађен је на нешто мањој површини од око 52.000 хектара што представља грађевинско 
подручје Београда (следеће табеле).  
 
Табела 48. Биланс намене површина на периферном подручју ГУП-а 

Намена површина Површина  
(ha) 

Учешће  
(%) 

Становање 8.323,18 25,50 

Комерцијални садржаји 1.542,67 4,73 

Мешовита намена 777,76 2,38 

Јавне службе 1.144,27 3,51 

Привредне зоне 429,36 1,32 

Привредни паркови 3.241,27 9,93 

Спорт 862,11 2,64 

Спортски објекти и комплекси 795,21 2,44 

Зелене површине 2.088,56 6,40 

Шуме 4.811,79 14,74 

Остале зелене површине 4.972,06 15,23 

Комуналне површине 325,10 1,00 

Инфраструктурни објекти и комплекси 457,60 1,40 

Саобраћајне површине 1.620,50 4,96 

Железница 1.247,07 3,82 

Укупно 32.642,77 100,00 

 
Табела 49. Процена броја становника и запослених на периферном подручју ГУП-а 10 

Просторне целине 
Становници Запослени по месту рада 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765 

Стопа раста 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28 

Периферна зона 409.300 428.128 474.489 71.377 82.321 116.403 

Стопа раста 1,00 1,05 1,11 1,00 1,15 1,41 

Учешће у ГУП-у 29,21 29,70 30,50 14,73 16,20 17,83 

 
На следећој слици приказана је намена површина на периферном подручју Генералног 
урбанистичког плана града Београда. 
 

На овом подручју доминира индивидуално становање у приградским насељима и као што се види у 
табели биланса површина, има учешће од око 25%. Према учешћу појединих намена које генеришу 
путовања најзаступљеније намене површина од око 14% учествују сврхе: посао су привредне зоне, 
радне зоне и привредни паркови. У овој зони су и значајне саобраћајне површине као што је 
подручје аеродрома Никола Тесла као и инфраструктура и објекти железнице. На овом подручју 
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укупан број становника је око 30%,  а запослених по месту рада од 15 до 18% од укупног броја ових 
категорија на подручју ГУП-а. 
 

 

Слика 40. Намена површина на Периферном подручју ГУП-а 
 

Као што се види из процене социо-економских параметара у приградском подручју ГУП-а, кретање 
становника у дефинисаним планским периодима има раст од око 5 до 11 % , док број запослених на 
овом подручју има позитиван тренд раста од око 15 % за период до 2027. године и од око  41 % за 
период до 2033. године. На овом подручју ово је и највећи очекивани раст и броја становника и 
запослених по месту рада. 

7.1.4 Приградско подручје града Београда 

За подручје ван Генералног плана Београда није рађен План генералне регулације, а Регионалним 
просторним планом административног подручја Београда, дефинисана су стратешка опредељења и 
циљеви без детаљне разраде намене површина. Анализа атрактивности овог подручја ће сагледати 
кроз процену социо-економских показатеља за планске периоде 2021. 2027. и 2033. годину.  
 
Извршена процена је уједно и саставни део Транспортног модела Београда и као таква била 
примењена у изради СМАРТПЛАН-а. 
 
На овом подручју се у наредном периоду од 10 до 12 година, за разлику од подручја ГУП-а, не очекују 
значајније промене у кретању броја становника и броја запослених по месту рада. Да би се уочили 
трендови кретања ових социо-економских параметара потребно је урадити нови попис становништва 
и на основу тих показатеља кориговати трендове просторног развоја града. 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
 

Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године 
СФ & PTC  

Фебруар 2021 
Страна 51 од 70 

 

 
Слика 41. Концентрација корисника простора на административном подручју града Београда 

 

Табела 50. Процена броја становника и запослених на приградском подручју града Београда 11 

Просторне целине 
Становници Запослени по месту рада 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 

Административно подручје 
Београда+ГУП 

1.737.599 1.787.811 1.912.927 560.756 584.883 730.536 

Стопа раста 1,00 1,03 1,07 1,00 1,04 1,25 

Приградска зона 336.518 346.273 357.160 76.196 76.681 77.771 

Стопа раста 1 1,03 1,03 1 1,01 1,01 

Учешће у Административном 
подручју Београда+ГУП 

19,37 19,37 18,67 13,59 13,11 10,65 

 
 

Из следеће табеле се уочава да ће највећи раст броја становника на овом приградском подручју 
имати општине Обреновац, Лазаревац и Младеновац. Ако се анализира број запослених, највећи 
раст имају општине Лазаревац, Обреновац и Младеновац. На осталим општинама очекује се спорији 
раст броја становника и броја запослених по месту рада.  
                                                             
11Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017 
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Табела 51. Биланс намене површина на периферном подручју ГУП-а 

Општина Учешће броја становника 
(%) 

Учешће броја запослених по месту 
рада 
(%) 

Барајево 9,08 6,21 

Гроцка_АПБГ 9,63 6,33 

Лазаревац 17,69 30,30 

Младеновац 16,65 13,68 

Обреновац 23,56 22,26 

Палилула_АПБГ 2,84 2,13 

Сопот 6,87 6,67 

Сурчин_АПБГ 7,60 6,74 

Вождовац_АПБГ 2,63 1,55 

Земун_АПБГ 3,19 4,14 

 
Посебан значај поред наведених зона као центара продукције путовања и привредних објеката као 
центара атракције путовања имају и специфични градски центри и комуналне зоне, као основне 
гравитационе зоне сложених кретања у погледу сврхе путовања. Ови центри представљају 
комплексне градске просторе јавног карактера, који поред комерцијалних садржаја поседују 
многобројне јавне објекте и површине. Комерцијалне зоне представљају просторе са 
концентрисаним комерцијалним садржајима (трговина, угоститељство, туризам и сл.) У 
категоризацији центара основна подела је на опште и локалне центре. Општи центри су: Главни 
градски центар, Центар градских подцелина и Поједини улазни правци и пословни комплекси 
(централна зона и главни градски центар (центар Београда, центар Земуна, центар Н. Београда), 
центри градских подцелина, пословно-трговачке улице, зоне улазних праваца у град, посебни 
пословни комплекси, центри у новим насељима, центри самосталних насеља и појединачни садржаји 
у ткиву).  
 
Са гледишта изворно циљних кретања односно атракција и генерисања путовања, општи центри 
задовољавају потребе вишег нивоа и повремене потребе становника града и ширих подручја. 
Локални центри задовољавају свакодневне потребе становника и они су резултат концепта 
децентрализације. 
 
Поред свих стамбених и привредних зона, као и система градских центара, постоји још низ градских 
зона са високим степеном атракције и продукције путовања, које су значајне за формирање 
адекватне мреже линија и транспортне понуде (спортски центри, туристички центри, посебно 
значајан спортско рекреативни центар Ада Циганлија и др.). 
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8. ПРОГНОЗА ТРАНСПОРТНИХ ЗАХТЕВА 

У оквиру овог поглавља дефинисана је методолошка основа за прогнозу транспортних захтева у 
систему јавног линијског транспорта путника за временске пресеке 2024/2027/2033 година. Као 
полазна основа у прогнози транспортних захтева коришћени су подаци из постојећег Транспортног 
модела града Београда (модел из 2015. и ажурирани транспортни модел који садржи систем 
приградског и локалног транспорта путника из 2016. године) и резултати истраживања транспортних 
захтева у систему из 2015. и 2016. године. Како су неки од наведених података већ интегрисани и у 
оквиру СМАРТПЛАН-а, полазне матрице узете су из наведеног документа. 

8.1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ПРОГНОЗУ ТРАНСПОРТНИХ ЗАХТЕВА 

У Транспортном моделу Београда из 2015. године за базну годину дефинисана је саобраћајна мрежа 
са свим карактеристикама постојећег стања као и матрице путовања путничким аутомобилом и 
јавним превозом у јутарњем вршном периоду. Матрице су рађене за дефинисани нови зонски систем 
од 478 саобраћајних зона, од чега 345 зона покрива подручје ГУП-а, а 133 саобраћајне зоне подручје 
приградског дела административног подручја. Укупан број зона у моделу је 516, са екстерним зонама 
које се налазе изван административног подручја града Београда. Овај зонски систем био је основа за 
све остале пројекте (Студија мреже линија из 2015. и Студија мреже приградских и локалних линија 
из 2016. године), а такође и за СМАРТПЛАН.  У СМАРТПЛАН-у извршена су одређена побољшања у 
моделу како би се осигурало да модел одговара сврси наведеног пројекта. Кориговани базни модел 
имао је побољшане перформансе и произвео је резултате калибрације и валидације указујући на 
прихватљив степен прилагођености модела у односу на Транспортни модел 2015.  
 

Општи параметри у оквиру СМАРТПЛАН-а, који се односе на саобраћајно-транспортни систем су: 
 

- Повећање степена моторизације, који ће у 2033. години достићи вредност од 429 возила на 
1.000 становника, што је узроковано повећањем бруто домаћег производа (БДП); 

- У односу на остварен број путовања у Београду 2015. године од 3.031.715 кога генерише 1,65 
милиона становника, показује да је просечан број путовања по особи радним даном око 1,94, 
што је мање од броја путовања по особи из 2005. године, када је износио 2,18; 

- Јасно издвајање јутарњег вршног часа између 7 и 8 часова са учешћем од 11,2% од укупног 
дневног броја путовања; 

- Две трећине путовања је краће од 30 минута. 
 

Матрице путовања у VISUM стратешком моделу који је припремљен за потребе СМАРТПЛАН-а, 
наговештавају да су тренутно доминантна путовања од/ка два центра, односно од/ка старом центру 
града и Новом Београду (путовања су доминантно радијалним коридорима), али се у будућности, 
због планираног развоја и ширења града на периферији, могу очекивати значајнија периферна 
кретања.  
 

У наредним планским периодима (2027. и 2033. година), на основу спроведених анализа, очекује се 
смањење учешћа система јавног транспорта путника на око 43%, а повећање учешћа путничких 
аутомобила са 22% на 34%. Процењује се да ово може довести до негативних еколошких ефеката на 
територији града Београда. Очекује се да ће просечна дужина путовања путничким аутомобилом и 
системом јавног транспорта путника порасти у односу на стање у 2015. години за око 0,05%. 
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8.2 ПРОГНОЗА ДЕМОГРАФСКИХ И СОЦИО-ЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА 

Процену броја становника као и броја запослених по месту рада за административно подручје 
Београда у оквиру Транспортног модела урадио је Урбанистички завод Београда. Информациону 
основу за ову процену чинили су социо-економски подаци из пописа становништва 2011. године, 
стратешки и детаљни планови просторног уређења града као и демографске анализе о дугорочној 
процени броја становника и активног становништва на подручју Београда.12 Ови подаци директно су 
имплементирани у Транспортни модел Београда 2015. године. Сви релевантни подаци о социо-
економским параметрима приређени су на нивоу 478 саобраћајних зона које су усаглашене са 
статистичким круговима, границама општина, границом ГУП-а и границом административног 
подручја града Београда. На приложеним дијаграмима приказана је процена број становника као и 
запослених по планским периодима за три просторне целине, према Транспортном моделу из 2015. 
и према СМАРТПЛАН-у. 

 
Слика 42. Демографске карактеристике града Београда 

                                                             
12  Пројекције становништва републике Србије 2011-2041, Републички завод за статистику, Београд 2014. 

Пројекције радне снаге републике Србије 2010-2050, Републички завод за статистику, Београд 2011. 
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Уочава се, да се на подручју ГУП-а од 2027. године, значајно повећава број становника као и број 
запослених по месту рада. Наведена чињеница је последица процене да ће у периоду од 2027. до 
2033. године доћи до завршних активности на изградњи стамбено-пословних и комерцијалних 
површина на новим градским подручјима као што су Београд на води, Макиш, Ада Хуја, подручје уз 
обилазни аутопут преко пута Добановаца (Сингидунум), левој обали Дунава и другим локацијама. 
Треба истаћи да сем „Београда на води“ на осталим подручјима још увек ни плански није све 
дефинисано. 
 
У табелама 52 и 53 приказане су процене броја становника и броја запослених на нивоу три 
просторне целине Београда, засноване на подацима из Транспортног модела и Смартплана. Из 
приказаних података може се закључити да је претпостављена стамбена изградња на овим 
просторима у периоду од 6 година (од 2027. до 2033.) подиже број становника у апсолутном износу 
за преко 125 хиљада, а број запослених за око 37 хиљада.  
 

Табела 52. Процена броја становника по просторним целинама града Београда 

Година 
Административно подручје 

града Београда 
Подручје ГУП-а 

Приградско подручје  
ван ГУП-а 

2024 1.762.526 1.421.116 341.361 
2027 1.787.811 1.441.538 346.273 
2033 1.912.927 1.555.767 357.160 

 
Табела 53. Процена броја запослених по просторним целинама града Београда 

Година 
Административно подручје 

града Београда 
Подручје ГУП-а 

Приградско подручје  
ван ГУП-а 

2024 572.692 496.240 76.493 
2027 584.883 508.201 76.681 
2033 730.536 652.765 77.771 

 
Још један параметар важан за формирање матрица путовања системом јавног транспорта путника је 
и укупан број ученика средњих, виших школа и факултета. Тај податак, има у дужем низу година 
стабилну вредност, који је у 2015. години, када су добијени подаци од Градског завода за статистику 
за потребе израде Транспортног модела,  износио за подручје АПБГ око 192 хиљаде ученика средњих 
школа и студената.  
 
СМАРТПЛАН за 2033. годину процењује пораст броја ученика по месту похађања школе-факултета на 
административном подручју Београда за више од 47%, од чега на подручју ГУП-а за око 71 хиљаду и 
на приградском подручју ван ГУП-а за око 19 хиљада. У постојећем стању ученици средњих школа и 
студенти, са административне територије Београда, у 90% случајева школу-факултет похађа у 9 
централних градских општина.  Анализом ових података након завршетка СМАРТПЛАН-а, на зонском 
нивоу, закључено је да се подаци о ученицима и студентима за 2033. годину у појединим зонама 
могу односити на место становања, а опет у другим зонама, тамо где су највеће концентрације 
школских установа, подаци говоре да се ради о броју ученика и студената по месту похађања школе. 
И ове податке, који су битни за генерисање матрица путовања  треба имати у виду како би се у даљој 
фази разраде они свели на реалне основе. 
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Процена броја ученика по месту становања коришћена у Транспортном моделу извршена је са 
претпоставком да ће ова категорија становништва имати раст у складу са годишњом стопом раста 
становника.  
 
Процена ученика по месту похађања школе извршена је у односу на постојећу расподелу школских 
капацитета на територији административног подручја града. Ова процена броја ученика је за око 45 
хиљада мања од процене за 2033. годину коришћене у СМАРТПЛАН-у. 
 

Табела 54. Процена броја ученика по месту становања по просторним целинама града Београда 

Година 
Административно подручје 

града Београда 
Подручје ГУП-а 

Приградско подручје  
ван ГУП-а 

2024 215.946 189.471 26.475 

2027 221.198 194.080 27.119 

2033 236.679 207.662 29.017 
 

Табела 55. Процена броја ученика по месту похађања школе по просторним целинама града Београда 

Година 
Административно подручје 

града Београда Подручје ГУП-а 
Приградско подручје 

ван ГУП-а 

2024 215.946 204.123 11.823 

2027 221.198 209.088 12.110 

2033 236.679 223.721 12.958 
 

Ове податке о процени демографских и социо-економских параметара у фази даљих анализа треба 
врло пажљиво размотрити, прво из разлога што је кретање броја становника у граду врло флуидно, и 
њен просторни размештај се дешава по систему спојених судова. Такође, једним мањим делом на 
пораст броја становника утиче и механички прираштај становника.  
 
Анализе говоре да се на приградском подручју које има највише потенцијала не дешавају промене, 
па се чак уочава депопулација становништва, односно благи пад броја становника. У дефинисању 
ових параметара потребно је имати у виду и демографске анализе и процене о горњим границама 
поменутих параметара, старосној структури и др. који указују на могућност да се број становника у 
Србији до 2052. године смањи за готово 2 милиона. 13  
 
У том случају, остаје отворено питање шта је са трендом кретања броја становника у Београду и какав 
ће то утицај имати на општу мобилност и дефинисање валидних матрица путовања. Због тога је за 
потребе ове стратегије извршена калибрација ових демографских и социо-економских показатеља по 
зонама за планске пресеке 2027/2033, која је дата у наредним табелама и у VISUM моделу.  
 
Ажуриране процене броја становника за плански пресек (2033. године) превиђају додатних 19 
хиљада становника на подручју ГУП-а, али и око 27 хиљада мање радних места на истој територији у 
односу на претходне процене (табела 56). У табели 57. приказане су зоне у којима се разликују 
процене броја становника и броја радних места. 

                                                             
13 СТАНОВНИШТВО И РАЗВОЈ, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, Београд, 2012 
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Табела 56. Процена броја становника и радних места по просторним целинама града Београда 

Параметар 
Административно подручје 

града Београда 
Подручје ГУП-а 

Приградско подручје  
ван ГУП-а 

Број становника 1.931.842 1.574.683 357.160 

Број радних места 703.129 625.358 77.771 

 
Табела 57. Процена броја запослених по просторним целинама града Београда 

Код 
зоне 

Општина 
Број становника Број радних места 

Смартплан Стратегија Однос Смартплан Стратегија Однос 

24 Стaри грaд 4440 5766 1.299 1816 2834 1.561 

25 Стaри грaд 6203 6203 1.000 8014 2518 0.314 

26 Стaри грaд 3457 3547 1.026 10685 9385 0.878 

27 Стaри грaд 3145 1669 0.531 13356 4714 0.353 

34 Сaвски вeнaц 19123 19123 1.000 15597 9127 0.585 

52 Сaвски вeнaц 1376 2266 1.647 1712 2842 1.660 

136 Пaлилулa 2482 4407 1.775 1235 1635 1.323 

146 Пaлилулa 7393 7393 1.000 21370 14084 0.659 

147 Пaлилулa 32000 20412 0.638 21600 21600 1.000 

168 Пaлилулa 3443 11497 3.339 1719 5157 3.001 

189 Зeмун 3756 5634 1.500 1424 1882 1.321 

193 Зeмун 14190 14993 1.057 2041 3395 1.663 

220 Нoви Бeoгрaд 7437 17801 2.394 1790 5350 2.988 

223 Нoви Бeoгрaд 5744 5744 1.000 4103 4923 1.200 

224 Нoви Бeoгрaд 10478 14165 1.352 4256 5094 1.197 

231 Нoви Бeoгрaд 3170 3170 1.000 7243 4431 0.612 

235 Нoви Бeoгрaд 9138 9138 1.000 2830 3530 1.247 

239 Нoви Бeoгрaд 3712 3712 1.000 5242 5209 0.994 

250 Чукaрицa 33678 33678 1.000 17117 17117 1.000 

314 Вoждoвaц 2828 5789 2.047 1234 1642 1.330 
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На крају треба напоменути да су на основу досадашњег искуства у коришћењу транспортног модела 
уочени извесни недостаци који су пре свега били условљени захтевима програмског пакета VISUM, 
као основним алатом у моделском приступу анализе варијанти сценарија развоја појединих 
транспортних система. У међувремену, обзиром да је дошло до значајног унапређења перформанси 
програма VISUM, у наредном периоду потребно је у сарадњи са представницима статистике и других 
градских институција усагласити границе статистичких кругова са стањем просторног уређења на 
терену.  
 

Због тога би било корисно извршити корекцију броја саобраћајних зона, што подразумева повећање 
броја зона на појединим градским подручјима, која су у процесу промене садржаја и намене 
земљишта и на којима је започета изградња. Поред тога, када се изврши нови попис становништва 
потребно је урадити и нову процену социо-економских параметара, како сумарно на нивоу подручја 
града, тако и на мањим просторним јединицама-саобраћајним зонама. Наравно, ове све активности 
излазе из оквира ове Стратегије, али су веома битне за нека будућа планска документа и пројекте. 

8.3 ПРОГНОЗА АТРАКЦИЈЕ И ПРОДУКЦИЈЕ ЗОНА И ПРОСТОРНА РАСПОДЕЛА ПУТОВАЊА 

У Транспортном моделу, у фази дефинисања матрица путовања у постојећем стању коришћени су 
социо-економски подаци постојећег стања као и подаци из Анкете домаћинстава и бројања путника у 
систему јавног транспорта путника спроведени 2015. године. Током израде СМАРТПЛАН-а на основу 
података из постојећег стања и прогноза социо-економских параметара, дефинисане су прогнозе 
матрице за 3 временска пресека и то за 2021, 2027 и 2033. годину, што је приказано у табели.  
 
Треба истаћи да се матрица путовања која се односи на систем јавног превоза путника из 2015. 
године односи само на подручје ГУП-а (345 саобраћајних зона), а за остале планске периоде за цело 
административно подручје Београда од 478 саобраћајних зона. Ове матрице су коришћене као 
полазна основа за прогнозе матрица у оквиру ове Стратегије, јер су рађене за мрежу линија која 
садржи све планиране линије БГВОЗ-а, као и прве две линије метроа, према фазама изградње. 
 
Табела 58. Матрица путовања системом јавног превоза путника у јутарњем вршном часу, Смартплан 

(2017) 

Година Вредност 
матрице 

Назив матрице у моделу Назив модела у програмском пакету VISUM 

2015 104844 49JP_ITS1_8korigovana TMB-2015.ver 

2021 124363 49JP_ITS1_8korigovana Dmax_AM_2021_EL_0519.ver 

2027 128472 49JP_ITS1_8korigovana Dmaxplus_AM_2027_EL_0519.ver 

2033 138371 49JP_ITS1_8korigovana Dmaxplus_AM_2033_EL_0519.ver 
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На следећој слици, а на основу информација 
из модела који је коришћен у изради 
Генералног пројекта београдског метроа, из 
матрице путовања системом јавног 
транспорта путника у јутарњем вршном часу 
за 2033. годину издвојени су и приказани 
крајеви путовања на нивоу саобраћајних 
зона.  
 
Изворно-циљна путовања приказана су у три 
класе које приказују зоне где су путовања у 
2033. години већа од 250 путника у вршном 
сату. За потребе ове студије у коме се тражи 
спровођење анализа за 4 временска 
пресека, у односу на годишњу стопу раста 
броја становника и броја запослених по 
менту рада, процењена је вредност и за 
2024. годину.  
 

 
Слика 43. Изворно-циљна путовања системом јавног 
транспорта путника у јутарњем вршном часу (07:00-

08:00) у 2033. 

 
Прогноза транспортних захтева која је извршена за потребе ове Стратегије састоји се из три корака: 

1. Калибрација демографских и социо-економских показатеља по зонама за плански пресек 
2033, и то: 

 број становника, 
 број запослених према месту становања, 
 број запослених према месту рада, 
 број ученика и студената месту становања, 
 број ученика и студената месту школовања. 

Остали социо-економски показатељи преузети су из СМАРТПЛАНА-а. 

2. Процене атракције и продукције зона, за планске периоде, урађена на основу фактора 
пораста демографских и социо-економских показатеља по саобраћајним зонама (табеле 56 и 
57), као и  реализације планских активности које су у току, као и дугорочног претпостављеног 
планског развоја града (ажуриране матрице из СМАРТПЛАН-а за одређене зоне). 
 

3. Калибрација просторне расподеле путовања јавним превозом у јутарњем вршном часу 
(07:00-07:59)14. 

Просторна расподела је извршена коришћењем фактора балансирања (Фратар модел) на основу 
прогнозе крајева путовања. Фактори балансирања одређени су на основу демографских и социо-
економских показатеља. 

                                                             
14 За разлику од Смартплана у коме је јутарњи вршни период од 08:00-08:59. 
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У Прилогу ове књиге дати су VISUM фајлови са прогнозом за планске пресеке 2027. 
(PT_STRAT_metro_AM_2027.ver) и 2033. годину (PT_STRAT_metro_AM_2033.ver) у којима су дате 
поменуте матрице путовања за јутарњи вршни период (07:00-07:59), матрице под називом 
JP_7_STRAT. Поређење вредности прогнозираних матрица за јутарњих вршни час у СМАРТПЛАН-у и 
овој Стратегији у односи на базну матрицу из Транспортног модела 2015 дата су у наредној табели. 

Табела 59. Вредности матрица путовања системом јавног транспорта путника у јутарњем вршном часу 

Параметар / Извор 
TMB  
2015. 

СМАРТПЛАН 
2027. 

СТРАТЕГИЈА 
2027. 

СМАРТПЛАН 
2033. 

СТРАТЕГИЈА 
2033. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
МАТРИЦЕ 118,063 128,472 129,061 138,371 134,472 

ОДНОС:  
ИЗВОР / ТМБ 2015 

- 1.088 1.093 1.172 1.139 

 
У поређењу са прогнозама из СМАРТПЛАН-а, процена је да ће у вршном часу 2027. године бити 0,5% 
више путника у јавном транспорту, али и око 2,2% путника мање 2033. године. У односу на базну 
матрицу из Транспортног модела процењено је повећање броја путника у вршном часу за 9,3% 2027. 
године, односно 13,9% у 2033. години. 
 

На наредној слици приказано је оптерећење мреже линија изражено као проток путника у вршном 
часу. Oптерећење је извршено процедуром према редовима вожње (Timetable-based), за матрицу  
JP_7_STRAT и плански пресек 2033. године. 
 

 
Слика 44. Оптерећење мреже линија у вршном часу 
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9. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ КОРИДОРА 

У просторном смислу, транспортни захтеви на мрежи линија јавног превоза у Београду веома су 
дисперговани због изузетно развијене мреже линија и високе вредности пешачке доступности мреже 
линија која износи 0,745, што је приказано на следећој слици. 
 

 

Слика 45. Пешачка доступност мреже линија у систему јавног транспорта путника (Радијус 400) 
Извор: Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1), Универзитет у 

Београду - Саобраћајни факултет, Београд (2015) 
 

Директна последица велике вредности пешачке доступности је постојање коридора на којима је 
проток путника у вршном часу већи од 1.000 путника/h или већи од 2.000 путника/h. Коридори се 
посматрају као деонице мреже линија, које карактерише следеће: 

 Највећи транспортни захтеви (најјачи токови путника), 
 Највећа понуда транспортних капацитета, 
 Најбоља доступност линија у времену и простору, 
 Највећи број директних веза, 
 Постојање значајних токова путника непрекидно у току дана, са израженим вршним 

оптерећењем, 
 Највеће могућности коришћења шире мреже на конекцијама за трансфер дуж коридора, 
 Корисници реализују највећи број сврха путовања због карактеристика и разноврсности 

садржаја подручја опслуге које повезују коридори, 
 По правилу продиру кроз најуже градско језгро и локалне центре, 
 Обезбеђују компаративну предност система јавног градског транспорта путника у односу на 

путнички аутомобил, и др. 
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Једна од основних законитости опслуге коридора у односу на заступљеност појединих подсистема 
јавног градског транспорта путника јесте, да се са порастом превозне способности подсистема 
смањује број линија дуж коридора. Ово умногоме зависи од инфраструктурних капацитета и 
геометрије транспортне мреже, као и конфигурације терена. 
 
За београдске услове, постоје специфичности, које умањују могућност квалитетне опслуге токова 
путника дуж коридора, из следећих разлога: 
 

 Капацитетни системи који су у саставу система, не покривају основне коридоре (трамвај и 
приградска железница), 

 Не постоји продор капацитетних система кроз највеће градско језгро града, што је 
истовремено и један од основних недостатака постојеће мреже линија у Београду, 

 Конфигурација терена, мрежа саобраћајница и режим општег саобраћаја у граду, 
представљају значајна оптерећења за добру опслугу коридора, и др. 

 
Основни коридори на мрежи линија јавног превоза путника у Београду, презентирани су у наредној 
табели. Посебно су издвојени коридори БГВОЗ-а, који се не истичу према величини транспортних 
захтева, али представљају значајне развојне деонице будуће транспортне мреже. 
 
Табела 60. Основни коридори токова путника на мрежи линија 

Редни 
број 

Назив  
коридора 

Траса 
Дужина 

(км) 
Број 

стајалишта 
Подсистеми 

Број  
преседачких 

тачака 

1. 
БАНОВО БРДО -   

ЦВИЈИЋЕВА 

Пожешка-Кировљева-Бул. 
Војводе Мишића-Таковска-
Цвијићева-Деспота Стефана 

8,55 16 
ТРАМВАЈ 

ТРОЛЕЈБУС 
АУТОБУС 

11 

2. 
ОПШТИНА НОВИ 

БЕОГРАД – 
КАРАБУРМА 

Бул. Михајла Пупина-Бранкова-
Теразијски тунел-Деспота 

Стефана-Вишњичка-Маријане 
Грегоран 

9,94 25 АУТОБУС 11 

3. 
БАЊИЦА – 
ЦВИЈИЋЕВА 

Паунова-Бул. Ослобођења-
Београдска-Старине Новака-

Цвијићева 
6,81 14 

ТРАМВАЈ 
АУТОБУС 

8 

4. 
УСТАНИЧКА  - 
ТАШМАЈДАН 

Булевар Краља Александра 5,21 13 
ТРАМВАЈ 
АУТОБУС 

6 

5. 
ЗЕМУН – 

ОМЛАДИНСКИ 
СТАДИОН 

Главна-22. октобра-Арчибалда 
Рајса-Бул. Михајла Пупина-

Омладинских бригада 
5,01 12 АУТОБУС 8 

6. БЛОК 45 – УШЋЕ 

Др Ивана Рибара-Јурија Гагарина-
Антифашисткичке борбе-
Милутина Миланковића-

Милентија Поповића 

6,62 15 
ТРАМВАЈ 
АУТОБУС 9 

7. 
БЕЖАНИЈСКА КОСА – 

ОПШТИНА НОВИ 
БЕОГРАД 

Недељка Гвозденовића-Др Хуга 
Клајна- Марка Челебоновића-
Партизанске авијације-Тошин 

бунар - Народних хероја-Париске 
комуне 

5,11 13 АУТОБУС 5 
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Редни 
број 

Назив  
коридора 

Траса Дужина 
(км) 

Број 
стајалишта 

Подсистеми 
Број  

преседачких 
тачака 

8. 
ТОШИН БУНАР – 
АУТОКОМАНДА 

Тошин бунар-Арсенија 
Чарнојевића-Бул. Франше 

Д'Епереа 
8,03 10 АУТОБУС 7 

9. 
ТРГ РЕПУБЛИКЕ – 

МЕДАКОВИЋ 3 

Васина-Коларчева-Краља 
Милана-Макензијева-Цара 

Николаја другог-Милешевска-
Жичка-Војислава Илића-

Светозара Радојичића 

7,93 17 
ТРОЛЕЈБУС 
АУТОБУС 8 

10. ТЦ УШЋЕ – СЛАВИЈА 
Земунски пут-Карађорђева-

Немањина 
3,20 5 

ТРАМВАЈ 
АУТОБУС 

4 

11. 
ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ – 

БОРЧА 3 

Панчевачки мост-Зрењанински 
пут-Ивана Милутиновића-

Ваљевског одреда-Братства и 
јединства-Беле Бартока 

9,56 16 АУТОБУС 3 

12. АУТОПУТ (МОСТ 
ГАЗЕЛА) 

Од петље Ласта до Петље Змај 14,20 11 АУТОБУС 4 

КОРИДОРИ БГВОЗ-а 

13. БАТАЈНИЦА – 
ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ 

Траса пруге БГВОЗ Линије 1: 
Батајница-Овча 

31,59 13 БГ ВОЗ 9 

14. ЛАЗАРЕВАЦ - ОВЧА 
Траса пруга БГВОЗ Линије 2: 

Ресник – Овча и Линије 4: 
Лазаревац - Овча 

68,05 19 БГ ВОЗ 9 

15. 
БЕОГРАД ЦЕНТАР - 

МЛАДЕНОВАЦ 
Траса пруга БГВОЗ Линије 3: 

Београд центар - Младеновац 
50,73 11 БГ ВОЗ 7 

 
На основу резултата истраживања презентираној у наведеној Студији из 2015. године, на мрежи 
линија у систему јавног превоза путника у Београду од наведених коридора у претходној табели 
може се издвојити неколико најоптерећенијих коридора, и то: Баново брдо-Цвијићева, Општина 
Нови Београд-Карабурма, Блок 45-Ушће, Бањица-Цвијићева и Аутопут (од Аутокоманде до Сава 
центра). На следећој слици приказано је оптерећење мреже линија у систему јавног градског 
транспорта путника у Београду у јутарњем вршном часу.  
 

Најоптерећенији коридор у систему јавног градског транспорта путника је Баново брдо – Цвијићева, 
проток од 7.800 путника/h на потезу од Аде Циганлије до Сајма. Затим следи коридор Општина Нови 
Београд – Карабурма, где проток путника износи око 6.500 путника/h на стајалишту Панчевачки мост, 
односно око 5.800 путника/h на Бранковом мосту.  
 

Нешто је слабије оптерећен коридор Бањица – Цвијићева са око 4.000 путника/h на потезу од 
стајалишта Франше Д’Епереа до Трга Славија, док се кроз пресек на мосту Газела у вршном часу 
превезе готово идентичан број путника. Коначно, коридор Блок 45 – Ушће има проток путника од око 
2.600 путника/h код Блока 42. 
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На наредној слици приказано је оптерећење мреже линија изражено као проток путника у вршном 
часу. Анализа приказана у овом поглављу заснована је на подацима из студије Мрежа линија јавног 
градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1).  
 

 

Слика 46. Оптерећење мреже линија у вршном часу 
Извор: Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1),  

Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд (2015) 

 
У наставку су дати графички прикази пресечних линија (енг. Screen lines) на мрежи линија јавног 
превоза путника у јутарњем вршном часу. Ради поређења приказани су подаци и за други 
најзначајнији вид кретања – путничке аутомобиле. Извор података за дефинисање ових приказа били 
су СМАРТПЛАН и Студија мреже линија из 2015. године.  
 
Приказане пресечне линије потврђују већ наведене најзначајније коридоре јавног превоза путника. 
Ако се изврши даље груписање на три најважније пресечне линије: аутопут, река Сава и пресек старог 
дела Београда (Аутокоманда – Славија - Деспота Стефана), добија се приказ на наредној слици. 
Најјачи пресек је аутопут, са протоком путника од 17.000 путника/h у смеру ка старом граду, односно 
10.000 путника/h у супротном смеру, у старом делу Београда. Исти пресек на новобеоградској страни 
је слабије оптерећен (са 5.000 путника/h у смеру од савских блокова, односно 3.500 путника/h у 
супротном смеру). Затим следи пресек река Сава са 11.000 путника/h у смеру ка старом граду и 9.500 
путника/h у супротном смеру. Што се тиче пресека у старом граду, око 11.000 путника/h путује у 
јутарњем вршном часу ка центру града, а око 5.500 путника/h у супротном смеру. 
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Слика 47. Screen lines за систем јавног превоза путника у Београду - јутарњи вршни час (07:00-08:00) 
 
Приказане пресечне линије потврђују већ наведене најзначајније коридоре јавног превоза путника. 
Ако се изврши даље груписање на три најважније пресечне линије: аутопут, река Сава и пресек старог 
дела Београда (Аутокоманда – Славија - Деспота Стефана), добија се приказ на наредној слици. 
Најјачи пресек је аутопут, са протоком путника од 17.000 путника/h у смеру ка старом граду, односно 
10.000 путника/h у супротном смеру, у старом делу Београда. Исти пресек на новобеоградској страни 
је слабије оптерећен (са 5.000 путника/h у смеру од савских блокова, односно 3.500 путника/h у 
супротном смеру). Затим следи пресек река Сава са 11.000 путника/h у смеру ка старом граду и 9.500 
путника/h у супротном смеру. Што се тиче пресека у старом граду, око 11.000 путника/h путује у 
јутарњем вршном часу ка центру града, а око 5.500 путника/h у супротном смеру. 

  

Напомена: Све вредности су исказане у путницима/h 
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10. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ТРАНСФЕРНИХ И ИНТЕГРАЦИОНИХ ТАЧАКА 

Интеграција у систему јавног градског транспорта путника има основни циљ да се кроз обједињено 
функционисање свих подсистема и кључних процеса унутар система, обезбеди услуга вишег нивоа 
квалитета, односно да се корисницима омогући боља доступност услуге у циљу реализације жељене 
мобилности. Интеграција у систему може се посматрати са аспекта квалитета услуге, али и као 
елемент пројектовања система јавног транспорта путника. Интеграција представља један од 
основних циљева стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника у граду Београду, 
како за оператере тако и за органе локалне управе. 
 
У оквиру ове тачке анализирана је физичка интеграција са аспекта интеграције унутар система јавног 
градског транспорта путника и са аспекта интеграције са осталим видовима транспорта путника (пре 
свега са регионалном железницом и регионалним (међумесним) аутобуским подсистемом. 
Интеграција унутар система јавног градског транспорта путника подразумева интеграцију мреже 
линија, тачке (станице) преседања и редове вожње. Ова три елемента заједно чине интегрисану 
услугу у физичком смислу. Овај аспект интеграције може бити реализован или у оквиру једног 
подсистема или користећи различите подсистеме транспорта путника (интеграција између два 
различита подсистема, интеграција између више подсистема међусобно, интеграција са осталим 
видовима јавног транспорта путника, интеграција са осталим видовима транспорта путника за 
сопствене потребе). У наредној табели дате су најважније трансферне и интеграције тачке у систему 
јавног линијског транспорта путника у Београду.  
 
 

Табела 61. Најзначајније трансферне и интеграционе тачке унутар система  
Ред. 
бр. 

Стајалиште 
Број 

линија 
Подсистем и број линије 

1.  Зелени венац 24 

АУТОБУС: 
 

МИНИБУС: 
Е-БУС: 

15, 16, 27е, 35, 52, 53, 56, 56л, 60, 65, 67, 68, 77, 71, 75, 72, 84, 
95,704, 707, 706,  
Е1, Е6  
ЕКО1 

2.  Трг Славија 22 

АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

ТРОЛЕЈБУС 
МИНИБУС: 

22А, 30, 31, 33, 36, 39,  42, 47, 48, 59, 78, 83, 401, 402 
3Л1*, 9, 14 
21, 22, 29 
Е1, Е9  

3.  Општина Нови Београд 22 
АУТОБУС: 16, 17, 18, 65, 72, 73, 76, 75, 76, 77, 78, 82, 83, 85, 88, 607, 610, 

611, 613, 612, 708, 711,  

4.  Фраше Д Епереа 18 

АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

МИНИБУС: 
БГВОЗ: 

30, 31, 33, 36, 39, 42, 47, 48, 59, 78, 401, 102 
9, 14, 
Е9  
Батајница – Овча 
Ресник – Овча 
Младеновац – Београд центар 

5.  Мостар 17 

АУТОБУС: 
 

ТРАМВАЈ: 
МИНИБУС: 

17, 18, 23, 36, 37, 38А, 38Л, 46, 52, 53, 55, 56, 56л, 58, 70 
3Л1* 
Е2 

6.  
Вуков 

споменик/Технички 
факултети 

17 

АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

Е-БУС: 
БГВОЗ: 

25, 25П, 32, 66, 74 
3Л1*, 5А*,  6, 7, 12, 14  
ЕКО 1,  
Батајница – Овча 
Ресник – Овча 
Младеновац – Београд центар 
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Ред. 
бр. 

Стајалиште 
Број 

линија 
Подсистем и број линије 

7.  Паунова 17 
АУТОБУС: 

 
ТРОЛЕЈБУС: 

47, 48, 49, 50, 78, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 406Л, 408, 409, 
503 
40, 41 

8.  Сајам 17 

АУТОБУС: 
 

ТРАМВАЈ: 
МИНИБУС: 

3А*,  23, 37, 51, 511, 52, 53, 55, 551, 553, 56, 58, 88, 91, 92 
  
3Л1* 
Е2 

9.  Ада Циганлија 16 
АУТОБУС: 

 
МИНИБУС: 

23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 56Л, 58, 85, 88, 89, 91, 511, 92 
 
Е2 

10.  Омладински стадион 16 

АУТОБУС: 
 

ТРАМВАЈ: 
МИНИБУС: 

25, 25П, 27, 27Е, 32, 35Л, 66, 101, 104, 105, 106, 108, 202 
 
3Л1*, 12  
Е6 

11.  Вождовац/Трошарина 15 
АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

МИНИБУС: 

33, 49, 50, 400, 403, 405, 406, 406Л, 407, 408, 409, 503 
9, 14 
Е9  

12.  Трг Републике 14 
АУТОБУС: 

ТРОЛЕЈБУС: 
МИНИБУС: 

22А, 24, 26, 27, 31, 32Е, 37, 44, 43,  
28, 41, 29,  
Е2, Е9 

13.  Панчевачки мост/ЖС 
Панчевачки мост 

14 

АУТОБУС: 
БГВОЗ: 

 
 

16, 23, 32Е, 33, 35, 37, 43, 48, 58, 96, 95, 
Батајница – Овча 
Ресник – Овча 
Младеновац – Београд центар 

+ регионална железница 
+ регионални (међумесни) бус 

14.  ОШ Јосиф Панчић 14 
АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

МИНИБУС: 

23, 37, 49, 51, 52, 53, 57, 58, 85, 87, 88 
12, 13  
Е2 

15.  
Устаничка/Булевар 
краља Александра 

14 
АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

МИНИБУС: 

20, 50, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 311 
6, 7, 14 
Е1 

16.  Сава Центар 13 

АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

МИНИБУС: 
 

17, 18, 70, 74, 88, 95, 601 
7, 9, 11, 12  
Е1, Е6 

+ регионални (међумесни) бус 

17.  Шумице 11 
АУТОБУС: 

ТРОЛЕЈБУС: 
МИНИБУС: 

17, 31, 38А, 38Л, 20, 38, 50, 308, 310 
29 
Е1 

18.  РК Београд/Земун пошта 10 
АУТОБУС: 

 
17, 45, 73, 83, 84, 703, 704, 706, 706Е, 707 

+ регионални (међумесни) бус 

19.  Баново брдо 10 
АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

49, 50, 57, 85, 512, 531, 532, 533 
12, 13 

20.  
Железничка станица 

Нови Београд 10 

АУТОБУС:  
ТРАМВАЈ: 

МИНИБУС: 
БГВОЗ  

 

60, 79, 94, 95,  
7, 9, 11, 13,  
Е1, 
Батајница - Овча 

+ регионална железница 
*Због радова на реконструкцији трамвајских шина, линије тренутно функционишу у измењеном режиму. 
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Мрежу линија система јавног линијског транспорта путника, у просторном смислу, карактерише 
висок степен преклапања појединих деоница траса линија, што има за последицу постојањe великог 
броја стајалишта на којима се врши трансфер - преседање корисника са линије на линију. У принципу 
су готова сва стајалишта, на мрежи, потенцијалне преседачке тачке. 
 
Типичне преседачке тачке су терминуси приградских линија на ширем ободу централног подручја 
града (Баново брдо, Устаничка, Омладински стадион, Вождовац). 
 
Међутим, на већини стајалишта на којима се линије рачвају посебно дуж коридора са великим 
бројем линија, врше се значајна преседања корисника, како због промене правца кретања према 
циљу путовања, тако и због могућности избора алтернативног пута или избора подсистема према 
циљу путовања.  
 
Преседачке тачке истовремено представљају један од основних елемената интеграције система. Оне 
дају потпуни ефекат својој функцији, уколико су функционално повезане са тарифним системом у 
координацији са редовима вожње на линијама. 
 
Посебна повољност постојања оваквих стајалишта у одређеној мери повећава поузданост 
транспортне услуге, посебно на линијама са мањим фреквенцијама возила, односно већим 
интервалима. Преседачке тачке захтевају додатно време у оквиру укупног времена путовања од 
извора до циља, тако да је неопходно правилно планирање зона преседачких тачака у циљу 
једноставног и безбедног преседања. Тако се многа стајалишта на мрежи линија на којима нема 
рачвања линија, од стране корисника користе као значајне преседачке тачке (Сајам, Славија, 
Панчевачки мост, итд.) 
 
Из табеле се може уочити да највећи број преседачких тачака у зонама стајалишта, припада линијама 
аутобуског подсистема. Више од 20 стајалишта омогућава трансфер на 10 и више линија било у 
оквиру аутобуског подсистема или неког другог подсистема у систему јавног транспорта путника у 
Београду. Карактеристична преседачка места на мрежи линија су Зелени венац, Славија, ГО Нови 
Београд, Трг Републике, Мостар, Ада Циганлија, Вуков споменик, Панчевачки мост, Устаничка, 
Омладински стадион, и др. На свим овим тачкама највеће је учешће аутобуских линија. Трамвајски 
подсистем је са гледишта преседања заступљен на најоптерећенијим преседачким тачкама: Славија, 
Вуков споменик, Мостар, Савски трг. Најмање могућности преседања остварују се на тролејбуским 
линијама, што је логична последица ограничене укупне дужине мреже. Код овог подсистема највећа 
преседања се реализују на Славији и Тргу Републике. 
 
Важно је нагласити да је од 2018. године извршено измештање приградских и локалних полазака 
аутобуса на локацију аутобуске станице БАС и њихова интеграција у оквиру постојећег аутобуског 
терминала БАС. 
Такође, у овом пресеку времена у току је реализација пројекта изградње нове аутобуске станице у 
Блоку 42 на Новом Београду, као дела градског транспортног система. Пројекат представља један од 
најважнијих пројеката у будућем времену из области транспорта путника у граду Београду. На 
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будућем терминалу планирана је интеграција функција терминирања регионалних (међумесних и 
међународних) туристичких и приградских аутобуса. 
 
Аутобуска станица је физички интегрисана са Железничком станицом "Нови Београд" на којој се 
заустављају регионални возови и градска железница "БГВОЗ", као и мрежом постојећих градских 
аутобуских и трамвајских линија. На овај начин је аутобуска станица физички и логично интегрисана 
са свим подсистемима транспорта путника у Београду. Такође, у непосредној близини се налазе 
најважнији центри атракције и продукције путовања у граду Београду. На следећој слици дат је 
шематски приказ локације намењене за организацију објеката будуће аутобуске станице и подаци о 
физичкој интеграцији са осталим подсистемима јавног линијског транспорта путника. 
 

 
Слика 48. Физичка интеграција на локацији нове аутобуске станице у Блоку 42 на Новом Београду 
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ПРИЛОГ – А 
Истраживачки обрaсци



 

 

 

 



 

 

 

  



 

Анкета је ауторско дело и подлеже Закону о ауторским и сродним правима, и може се користити искључиво за потребе града Београда                                            

 

AK-EX 
 

АНКЕТА ЕКСПЕРАТА 
 

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА 
ПУТНИКА 

ГРAД БЕОГРAД 
ГРAДСКA УПРAВA 

 
СЕКРЕТAРИЈAТ  

ЗA ЈAВНИ ПРЕВОЗ 

Поштовани, 
 

Да би систем јавног градског транспорта путника опстао у сложеним условима окружења и да би у будућем времену имао елементе развојног 
карактера, неопходно је дефинисати јасну стратегију развоја система у складу са савременим трендовима развоја технике и технологије, 
реалним потребама и објективним могућностима града Београда. Основни императив је да систем у будућем времену буде остане најзначајнији 
сервис мобилности београђана, савремено организован и рационалан, окренут производњи квалитетне транспортне услуге по најповољнијим 
условима корисницима система, али прихватљив за све кључне актере у систему (корисници, превозници и органи локалне управе). 
 

Да би стратешки развој система био у складу са захтевима кључних актера, у оквиру израде студијско-развојног пројекта СТРAТЕГИЈA РAЗВОЈA 
ЈAВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗA ПУТНИКA НA ТЕРИТОРИЈИ ГРAДA БЕОГРAДA ЗA ПЕРИОД ДО 2033. СA ПРЕСЕКОМ 2027. планирано је спровођење 
истраживања мишљења експерата, са циљем утврђивања субјективних ставова о карактеристикама постојећег система и циљевима будућег 
стратешког  развоја система. 
 

Заједно са излазним резултатима већ спроведених детаљних анализа и истраживања постојећег система, резултати спроведене анкете 
експерата треба да дају допринос дефинисању стратешких питања и стратешких циљева развоја система јавног линијског транспорта 
путника у Београду у складу са будућом транспортном политиком, политиком развоја града и система транспорта путника у граду Београду. 
 

Унапред хвала на издвојеном времену,                                                                                                                                                          Тим лидер  пројекта 
 

Проф. др Славен М. ТИЦA, дипл.инж.саобр. 
 

1. КAРAКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМA  

1.1. 
КAКО ОЦЕЊУЈЕТЕ ПОСТОЈЕЋИ СИСТЕМ ЈAВНОГ 
ТРAНСПОРТA ПУТНИКA У ГРAДУ БЕОГРAДУ ? 

1 
Не задовољава 

2 
Задовољава 

3 
Добар 

4 
Врло добар 

5  
Одличан 

 

1.2. 

МОЛИМО ВAС ДA ОД ПОНУЂЕНИХ КAРAКТЕРИСТИКA СИСТЕМA ИЗAБЕРЕТЕ СЛAБОСТИ И ПРЕДНОСТИ ПОСТОЈЕЋЕГ СИСТЕМA ЈAВНОГ ГРAДСКОГ ТРAНСПОРТA 
ПУТНИКA  

СЛAБОСТИ 
(Означити 3 од 7 понуђених карактеристика система) 

ПРЕДНОСТИ 
(Означити 3 од 7 понуђених карактеристика система) 

1  
ПОСТОЈЕЋA УРБAНИСТИЧКО-ПЛAНСКA И ПРОЈЕКТНA 

ДОКУМЕНТAЦИЈA  
(Низак степен усаглашености планско-урбанистичких докумената и 
интеграције са аналитичко-студијским документима, недостатак 
секторских стратешких докумената, спора имплементација пројектних 
решења и сл.) 

 1  
ПОСТОЈЕЋA УРБAНИСТИЧКО-ПЛAНСКA И ПРОЈЕКТНA ДОКУМЕНТAЦИЈA  

(Значајна планско-урбанистичка основа и број аналитичко-студијских 
докумената који се односе на систем јавног транспорта путника, 
постојање Транспортног модела, и сл.) 

 

2 
ЗAКОНСКИ И РЕГУЛAТОРНИ AКТИ 

(Честе промене транспортне политике, неусаглашеност појединих 
закона (пре свега Закона о комуналним делатностима и Закона о 
превозу путника у друмском саобраћају), успорен механизам примене 
мера дефинисаних у стратешкима документима и сл.) 

 2 
ЗAКОНСКИ И РЕГУЛAТОРНИ AКТИ 

(Развијен правни и регулаторни оквир у одређеним секторима / 
подсекторима јавног линијског транспорта путника, постојање уговорних 
односа између града и свих оператора у систему, и сл.) 

 

3 
ТРЖИШТЕ ТРAНСПОРНИХ УСЛУГA 

(Изражена просторна дисперзија подручја опслуге, недовољно 
развијена свест становника по питању значаја система јавног 
транспорта путника у реализацији мобилности и његовог утицаја на 
квалитет живота и одржив развој града Београда, присутан тренд 
опадања учешћа најмобилније категорије корисника – запослених, 
смањење опште мобилности радним даном (1,94 
путовања/становнику, значајно повећање учешћа особа старијих од 65 
година и сл.) 

 3 
ТРЖИШТЕ ТРAНСПОРНИХ УСЛУГA 

(Значајан удео система јавног градског транспорта путника у видовној 
расподели (49,5%), добра повезаност и приступачност центрима 
атракције и продукције путовања, релативно висока густина 
насељености, високо учешће дневних миграната у структури путника 
(готово 95% корисника у градском подсистему путује свакодневно или 
неколико пута у току недеље, односно око 70% у приградском и 
локалном транспорту и сл.) 

 

4 
ОРГAНИЗAЦИЈA И УПРAВЉAЊЕ 

(Примењена организационо-управљачка форма захтева изузетно висок 
степен координације активности и постојање висококвалификованих и 
обучених кадрова, изражен утицај опште политике на транспортну 
политику, незаинтересованост једног броја оператора за унапређења 
система и сл.) 

 4 
ОРГAНИЗAЦИЈA И УПРAВЉAЊЕ 

(Експлицитна одлучност и јавна подршка носилаца главних градских 
функција у погледу унапређења и развоја система, постојање експертске 
институције у организационо-управљачкој структури града Београда 
(Секретаријат за јавни превоз), концентрација квалификованих и 
специјализованих кадрова и сл.) 

 

5 
ПРИХОД И ТРОШКОВИ 

(Низак степен наплате транспортне услуге, неадекватна тарифна 
политика на стратешком нивоу (давање бесплатног превоза појединим 
категоријама путника), изражена зависност прихода система од 
субвенција из буџета града Београда, неповољан однос између 
прихода од карта и прихода од субвенција и сл.) 

 5 
ПРИХОД И ТРОШКОВИ 

(Потенцијал за остварење прихода од основне делатности, значајна 
подршка буџета Града у виду субвенција, значајне инвестиције у систем у 
последњих 15 година (пре свега у инфраструктуру и обнову возног 
парка), техничко-технолошка развијеност тарифног система, система 
карата и система наплате, и сл.) 

 



 

Анкета је ауторско дело и подлеже Закону о ауторским и сродним правима, и може се користити искључиво за потребе града Београда                                            

 

6 
ФУНКЦИОНИСAЊЕ СИСТЕМA 

(Неусаглашеност транспортних капацитета и транспортних захтева, 
низак степен поузданости функционисања, тачности и редовности, 
доступност у простору и времену, одсуство примене приоритета за 
возила јавног превоза на мрежи линија, недовољно искоришћене 
перформансе система за мониторинг и контролу функционисања, 
еколошка подобност и сл.) 

 6 
ФУНКЦИОНИСAЊЕ СИСТЕМA 

(Повољна структура система, веома развијена мрежа линија, 
флексибилност понуде у просторном, временском и капацитетном 
погледу, висок ниво реализације планираног броја полазака, повољна 
просечна старост возног парка, интегрисан систем јавног транспорта 
путника на целој територији града Београда, постојање система за 
мониторинг и контролу функционисања, традиција у функционисању и 
сл.) 

 

7 
КВAЛИТЕТ СИСТЕМA И УСЛУГЕ 

(Одсуство континуалног праћења квалитета транспортне услуге у 
реалном систему и непознавање захтеваног квалитета услуге од стране 
корисника довело је до диспропорције у захтевима корисника и 
унапређења система и сл.) 

 7 
КВAЛИТЕТ СИСТЕМA И УСЛУГЕ 

(Постоји доказан методолошки поступак процеса истраживања квалитета 
система и услуге, присутан тренд пораста оцене интегрисаног квалитета 
услуге, традиција у истраживању квалитета система и услуге од 2005. 
године и сл.) 

 

 

2.  СТРAТЕШКA ПИТAЊA/ОБЛAСТИ 

2.1. 

КОЈЕ СУ ПО ВAШЕМ МИШЉЕЊУ СТРAТЕШКA ПИТAЊA/ОБЛАСТИ ПРИОРИТЕТНЕ У ПРОЦЕСУ ДЕФИНИСAЊЕ СТРAТЕГИЈЕ РAЗВОЈA СИСТЕМA ЈAВНОГ 
ТРAНСПОРТA ПУТНИКA? 

(Рангирати по редоследу значајности од 1 до 12 (1-најзначајнији, 12 најмање значајан) 

Транспортна политика (интегрални део опште политике града, 
која се бави развојем сета начела, пропозиција и метода у циљу 
дефинисања и постизања циљева и циљне функције транспортног 
система који се односе на социјални, економски и еколошки 
развој и функционисање транспортног система) 

 
Квалитет система и транспортне услуге (свеукупна својства система и 
транспортне услуге која се односе на способност испоручиоца услуге да 
задовољи захтеване и све оне потребе корисника које се подразумевају) 

 

Системско планирање развоја и унапређења система 
(планирање развоја и унапређења система коришћењем 
постулата системских наука, метода транспортног инжењеринга и 
техника партиципативног планирања (партиципира шира 
заједница, грађани, јавни и приватни сектор), са циљем 
постизања оптималне производне, техничке и економске 
ефикасности система и свеукупне погодности система за 
кориснике) 

 

Еколошка подобност система (особина система јавног транспорта путника 
да произведе транспортну услугу уз минималан утицај на животну средину 
усклађену са еколошко прихватљивим нормама и стандардима у складу са 
принципима одрживог развоја, енергетске ефикасности и принципима 
инергенерацијске правде (неопходност да се садашњим и будућим 
генерацијама оставе потребни ресурси на располагање)) 

 

Структура система (пројектован и квалитативно одређен поредак 
унутрашњих односа између елемената (компоненти) система са 
везама који омогућавају међусобну интеракцију. Структуру 
система чине делови система, односно подсистеми (аутобуски, 
тролејбуски, трамвајски, ЛРТ, метро, паратранзит, итд.) и 
елементи структуре (мрежа линија, возила, кадрови, енергија и 
објекти, и сл.) 

 
Регулаторни акти на нивоу града Београда (прописи који дефинишу, 
третирају и уређују област јавног линијског превоза путника, као делатност 
од општег друштвеног интереса - јавног интереса на нивоу града Београда) 

 

Организација и управљање (Организација система подразумева 
планирање, пројектовање и успостављање веза и односа између 
процеса, потпроцеса и активности у систему у циљу реализације 
усвојених планова, односно реализације постављене функције 
циља. Управљање системом је сложен процес доношења одлука, 
чија основна функција има за циљ ефективно и ефикасно 
усмеравање потпроцеса планирања система, организовања 
система, управљања људским ресурсима, вођења (утицања) 
система и контроле људских, материјалних, финансијских и 
информационих ресурса система ради остварења планиране 
циљне функције система) 

 
Облигациони односи између града Београда и оператора (формално-
правни однос између две одређене (уговорне) стране којима се уређују 
међусобна права и обавезе) 

 

Функционисање система (представља егзактну реализацију свих 
процеса, подпроцеса и активности у систему у циљу реализације 
мобилности корисника и  достизања циљне функције система, 
применом конкретних техника и технологија) 

 

Уска грла (физичке, техничко-технолошке или функционалне препреке 
које доводе до поремећаја рада система, што има за последицу одступање 
стања система од жељеног, односно пројектованог стања, чијим се 
отклањањем могу остварити значајна побољшања функционисања 
система) 

 

Производна и економска ефикасност (Производна ефикасност 
исказује техничко-технолошку ефикасност система јавног 
транспорта путника и представља однос између оствареног 
транспортног рада (нето транспортни рад) и утрошених ресурса у 
посматраном периоду времена функционисања система. 
Економска ефикасност представља однос између укупног 
оствареног прихода и укупних остварених трошкова у систему 
јавног транспорта путника) 

 

Остало (уписати):  

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 



 

Анкета је ауторско дело и подлеже Закону о ауторским и сродним правима, и може се користити искључиво за потребе града Београда                                            

 

3.  СТРAТЕШКИ ЦИЉЕВИ 

3.1. 

КОЈИ ЈЕ ПО ВAШЕМ МИШЉЕЊУ ЗНAЧAЈ СТРAТЕШКОГ ЦИЉA У ОКВИРУ СТРAТЕШКИХ ПИТAЊA/ОБЛAСТИ ? 

(Рангирати понуђене стратешке циљеве по редоследу значајности од 1 до 3 (1-најзначајнији, 3 најмање значајан) 

Транспортна политика 

Прецизно дефинисање будуће визије, мисије и циљне функције система и њихова 
имплементација у стратешке документе града 

 

Усклађивање развоја система са демографским, социо-економским и урбанистичким 
развојем града и обезбеђење услова за задржавање и/или повећање високог учешћа 
система у укупном броју путовања  

 

Усмерен стратешки развој система хармонизован са секторским стратегијама ЕУ 
(Mobility on the Top, Smart Mobility, Mass-as-a-Service, Sustainable Urban Mobility Plan и 
сл.) 

 

Системско планирање развоја и унапређења 
система  

Системско, интегрисано, парципативно и координисано планирање / Планирање 
градова за људе, а не за аутомобиле 

 

Континуитет у планирању и развоју система у сивим елементима структуре (усмерен 
развој система који не одговара само на тражњу прилагођавајући се тренутним 
догађајима и околностима)  

 

Концентрација активности на једном месту/ институцији (Секретаријат за јавни 
превоз) 

 

Структура система  

Развој нових висококапацитивних система (трамвај, ЛРТ,  метро)  

Развој и унапређење основних елемента структуре постојећих подсистема (мрежа 
линија, возила, кадрови, енергија и објекти, итд.)  

 

Развој избалансираног и интегрисаног система који је планиран и пројектован тако 
да сваки од подсистема у синергији са осталим даје допринос максималној 
ефикасности и квалитету целине система  

 

Организација и управљање  

Унапређење организације и управљања системом на свим нивиоима (нарочито 
стратешком нивоу) уз обавезно реструктуирање делова система (пре свега јавних 
оператора) 

 

Развој мултимодалног система и развој концепта комбиноване мобилности у циљу 
ефикасног постизања захтеваних образаца мобилности 

 

Повећање конкурентности система и квалитета транспортне услуге у односу на 
приватни аутомобил  нарочито у централном урбаном подручју и дуж главних 
коридора 

 

Функционисање система  

Усклађивање функционисања система са постојећим линијама жеља путника 
(изворно-циљним кретањима путника) и егзактно утврђеним транспортним 
захтевима 

 

Развој и интеграција система за  мониторинг и управљање возилима са системом за 
аутоматско бројање путника у циљу оптимизације функционисања система 

 

Унапређење пасивних приоритета (независне траке, жуте траке и сл.) и развој 
активних система приоритета (real time) возилима система 

 

Производна и економска ефикасност 

Повећање производне ефикасности (путник٠км/возилу) и економске ефикасности 
(приход/трошкови) система кроз рационалну потрошња ресурса (оптимизација 
трошкова запослених, погонске енергије, итд.) 

 

Постизање избалансираног нивоа производње транспортне услуге, трошкова и 
прихода система, усклађивање јединичне цене транспортне услуге са реалним 
трошковима функционисања система 

 

Успостављање механизама за стабилно дугорочно финансирање развоја система 
кроз реалне изворе финансирања у буџету града и друге изворе финансирања 

 

Квалитета система и транспортне услуге  

Примена концепта „корисник у фокусу“ са циљем повећања субјективне оцене 
интегрисаног квалитета услуге од стране корисника и повећања атрактивности 
постојећих подсистема 

 

Континуално трагање за бољом услугом (годишње истраживања свих облика 
квалитета система и услуге) 

 

Унапређење физичке, тарифне и логичке интеграције унутар и ван система  



 

Анкета је ауторско дело и подлеже Закону о ауторским и сродним правима, и може се користити искључиво за потребе града Београда                                            

 

Еколошка подобност система  

Смањење негативног утицаја система на животну средину у складу са принципима 
одрживог развоја и енергетске ефикасности 

 

Минимизирање негативног утицаја система на околину кроз повећање еколошки 
чистијих возила у транспортној понуди  

 

Развој еколошко подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро) и повећање 
њиховог учешћа у оствареном транспортном раду (пре свега транзиција 
конвенционалног аутобуса у е-бус) 

 

Регулаторни акти на нивоу града Београда  

Прецизно и свеобухватно дефинисање регулаторних аката којима се уређују услови и 
начин обављања јавног линијског превоза путника у граду Београду  

 

Усмерен развој регулаторних аката на нивоу Града и њихова хармонизација са 
секторским документима и стратегијама ЕУ (Mobility on the Top, Smart Mobility, Mass-
as-a-Service, Sustainable Urban Mobility Plan и сл.) 

 

Стварање механизама за ефикасну измена регулаторних аката  

Облигациони односи између града Београда и 
оператора  

Повећање транспарентности у уговорним односима са свим операторима у систему  

Унапређење модела уговорних односа (права и обавезе, начин стицања и расподеле 
прихода, дефинисање и алокација ризика, итд.) 

 

Стварање дугорочних уговорних односа са свим операторима у систему у складу са 
позитивним законским прописима (оријентација ка моделима ППП и ППИ) 

 

Уска грла  

Идентификација и отклањања уских грла унутар и ван система која су последица 
физичке, функционалне и техничко-технолошке природе 

 

Дугорочно дефинисање инвестиционих улагања и динамике за отклањање уских грла 
унутар и ван система  

 

Координација и јасна надлежност у отклањању уских грла унутар градских 
институција 

 

Остало (уколико постоји):  

  

  

  

 
ИНФОРМAЦИЈЕ О ЕКППЕРТУ 

Име и презиме:   
Институција (назив):  
Радно место и функција:  
Време проведено у струци – на 
функцији: 

 

Учесталост коришћења система јавног 
транспорта путника 

1 
Не користим 

2 
Веома ретко 

3 
Повремено 

4 
Свакодневно 

Контакт телефон:  
е-маил:  

У Београду, Јун 2020. године. 
 
Контакт телефони за евентуална додатна објашњења: +381 11 3091 346; +381 11 3091 226  

 
АУТОРИ ПРОЈЕКТА СЕ ЗАХВАЉУЈУ НА ПАЖЊИ И ТРУДУ ДА СЕ ОВА АНКЕТА ПОПУНИ 

 

 


