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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 чини 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) и 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  
 

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, 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 
превоза 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. 
 

Стратегија је усаглашена са плановима вишег реда и секторским документима и у складу је са 
савременим трендовимa, као 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 на глобалном нивоу 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 и ток 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 
 
Стрaтeгиjа рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду је испоручена у 4 (четири) 
међусобно повезане књиге. 
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КЊИГА 1. – АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА 

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa прeдстaвљa систeмску и дубинску тeхничкo-тeхнoлoшку aнaлизу 
пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, дoбиjeну крoз анализу 
кључних урбaнистичкo-плaнских дoкумeнтa, секторских студија, aктивнoсти, пoтпрoцeсa и прoцeсa 
унутaр и вaн систeмa у циљу дoбиjaњa oбjeктивних чињeницa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку 
врeмeнa.  
 

Пoсeбaн aкцeнaт у oвoм пoглaвљу стaвљeн je нa aнaлизу стрaтeшких и плaнских дoкумeнтa EУ 
вeзaних зa рaзвoj урбaнe мoбилнoсти. 
 

Излaзни рeзултaт из нaвeдeнe систeмскe и дубинске технчко-технолошке анaлизe пoстojeћeг стaњa 
систeмa, a нa бaзи свих рeлeвaнтних пoдaтaкa и инфoрмaциja o/и систeму, представља SWOT aнaлизa 
пoстojeћeг стaњa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Рeзултaт SWOT aнaлизe je 
систeмaтичaн нaчин идeнтификaциje нajвaжниjих фaктoрa вeзaних зa плaнирaњe, рaзвoj, унaпрeђeњe 
структурe, функциoнисaњa, oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa 
у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa, нa бaзи рeaлних пoдaтaкa из систeмa и њeгoвoг oкружeњa.  
 

SWOT aнaлиза је даље кoриштeна у фaзaмa прojeктoвaњa будућих стрaтeшких рeшeњa и плaнoвa 
рaзвoja систeмa у склaду сa идeнтификoвaним чињeницaмa, oднoснo у циљу дeфинисaњa стрaтешких 
сценарија кojи треба да дoпринесу успeшнoj рaвнoтeжи снaгa и слaбoсти сa приликaмa и прeтњaмa 
систeму.  

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa садржи укупно 378 стрaнa тeкстa кojи сaдржи 167 сликa и грaфичких 
прилoгa, 215 тaбeлa и 64 стрaнe пoсeбних Прилoгa. 

КЊИГА 2. – ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ  

Истраживања у реалном систему имала су највиши приоритет у процесу системског и циљно-
партиципативног оријентисаног поступка планирања и пројектовања система јавног линијског 
транспорта путника у Београду и директно су уграђена у процес дефинисања његовог будућег стања. 
У току ове фазе израде Стратегије 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 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 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 35 експерата (представника града Београда, оператора свих 
типова власништва и осталих експерата који имају непосредан контакт са системом јавног 
линијског транспорта путника у Београду (економске експерте, урбане планере и сл.)). 
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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.  
 

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 реалном 

систему – Бројеви, подаци и чињенице  

 

Ова књига садржи укупно 70 стрaнa тeкстa кojи сaдржи 48 сликa и грaфичких прилoгa, 61 тaбeлу и 5 
стрaнa пoсeбних Прилoгa. 
 

КЊИГА 3. – СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину садржи идентификацију, опис и поступак 
могућих значајних утицаја на животну средину након имплементације Стратегије, а све на основу 
дефинисаних стратешких циљева и просторног обухвата Стратегије.  
 

За два дефинисана сценарија DoMax и DoMin, спроведена је анализа утицаја мера на степен 
испуњења циљева који се односе на унапређење стања животне средине.  

Утврђено је да DoMax варијанта учествује са готово 45% у испуњењу циљева везаних за унапређење 
стања животне средине, док DoMin варијанта учествује са око 30% у области система јавног 
транспорта путника у Београду. Опција у којој се Стратегија не имплементира није разматрана. 

На крају Извештаја дат је приказ смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским 
нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину, као и програм праћења стања животне 
средине. 

Ова књига садржи укупно 67 стрaна тeкстa кojи сaдржи 19 сликa и грaфичких прилoгa, 41 тaбeлa и 81 
страну посебних Прилога. 

КЊИГА 4. – СТРАТЕГИЈА РAЗВOJA СИСТEМA JAВНOГ ЛИНИJСКOГ ТРAНСПOРТA ПУТНИКA НA 
ТEРИТOРИJИ ГРAДA БEOГРAДA ЗА ПЕРИОД ДО 2033. СА ПРЕСЕКОМ 2027. ГОДИНЕ – ФИНАЛНИ 
ИЗВЕШТАЈ 

Ова књига суштински представља финални извештај и оперативни је део студијско-развојног 
пројекта, односно кључни документ у оквиру које је дефинисана Стратегија рaзвoja систeмa jaвнoг 
линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa за период до 2033. са пресеком 2027. 
године.   
 

У оквиру ове књиге извршено је специфицирање захтева и циљева интересних група усмерених на 
дизајн будућег стања система. Комплексност и хетерогеност захтева и циљева као и њихова супрот-
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ност са аспекта интересних група, захтевала је пажљиво дефинисање и избор кључних стратешких ци-
љева развоја система, који су сортирани по вертикалној хијерархији према кључним стратешким 
питањима /областима. Поред захтева и циљева, утврђиване су и генералне оцене квалитета система 
и услуге постојећег система у овом пресеку времена. 
 

Дефинисана је визија, мисија и циљна функција система јавног линијског транспорта путника у 
Београду, изражена преко експлицитно дефинисаних критеријума (KPI-Key Performance Indicator) који 
уједно представљају квантитативни израз постављених стратешких циљева система.  
 

Такође, извршено је дефинисање скупа мера за успешно достизање постављених кључних 
стратешких циљева са детаљним описом свих предложених мера који су саставни део предложених 
сценарија развоја система јавног линијског превоза путника у Београду, дизајниран као акциони 
пасош за сваку дефинисану меру.  
 

Поред назива и описа мере, акциони пасош садржи и опис активности које је неопходно предузети у 
циљу достизања мере, идентификоване кључне актере надлежне за спровођење мере, 
координаторе у процесу реализације, евентуалне процењене претходне активности и временски 
период имплементације. Такође, акциони пасош садржи и фазе и динамику реализације, ризике који 
се могу појавити у процесу спровођења мере, процену и структуру потребних финансијских средстава 
и процену потребних ресурса. Саставни део акционог пасоша је процена степена утицаја мере на 
кључне стратешке циљеве, као и KPIs индикаторе који уједно представљају квантитативни израз 
постављених стратешких циљева система.  
 

У овој књизи извршена је идентификација утицаја и степена утицаја мера на испуњавање 
постављених стратешких циљева. На основу дефинисаног нивоа утицаја формиране су матрице 
степена утицаја свих мера на дефинисане кључне стратешке циљеве. Матрице представљају алат за 
квалитетно планирање развоја система и омогућавају јасно сагледавање бенефита примене 
одређене мере или истовремено одсуство остварења циља у случају одустајања од предложене 
мере.  
Након тога, извршено је рангирање мера према степену утицаја на испуњење постављених кључних 
стратешких циљева. Излазни резултат је табела рангираних мера према степену утицаја на испуњење 
постављених стратешких циљева, сортираних и презентованих према сумарном степену утицаја мере 
на кључне стратешке циљеве. 
 

Такође, у овој књизи извршено је дефинисање стратешких алтернатива (сценарија), кроз избор скупа 
мера који чини сваку од алтернатива и чијом реализацијом систем достиже дефинисане стратешке 
циљеве и циљну функцију. У поступку моделирања расположивих и реално могућих стратешких 
сценарија, дефинисане су две стратешке алтернативе.  
 

DoMax сценарио обухвата примену максималног скупа мера (укупно 36 мера). DoMin сценарио је 
дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких циљева од 
минимум 60%. Овакав методолошки поступак омогућава избор и примену било којег „хибридне“ 
сценарија, чији се степен утицаја на испуњење циљне функције система налази између граничних 
стратешких алтернатива (DoMin и DoMax).  
 

У овом делу пројекта дефинисани су основни критеријуми за вредновање стратешких алтернатива на 
основу степена испуњења кључних стратешких циљева применом предложених мера. За сваку од 



 

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 13 од 51 

 

стратешких алтернатива, степен испуњености кључних стратешких циљева се добио као сума степена 
испуњења по свим дефинисаним кључним стратешким циљевима. Након дефинисања основних 
критеријума, извршен је избор (вредновање) стратешких алтернатива.  
 

За дефинисане стратешке сценарије пројектовани су стратешки акциони и буџетски планови за 
имплементацију предложених стратешких сценарија. Акциони и буџетски планови су дефинисани за 
сценарије DoMin и DoMax са пресеком 2027/2033.  
 

Књига 4 садржи укупно 101 стрaну тeкстa кojи сaдржи  17 сликa и грaфичких прилoгa, 18 тaбeлa и 108 
стрaнa пoсeбних Прилoгa. 
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4. ЗАХТЕВИ И ЦИЉЕВИ ПРЕМА СИСТЕМУ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 
 

Циљеви и захтеви града Београда, као власника тржишта, и његова транспортна политика имају 
највећи утицај на структуру система јавног линијског транспорта путника, као и на његову 
опредељеност у погледу избалансиране модалне структуре. Захтеве и циљеве према систему јавног 
линијског транспорта путника у граду Београду, генерално посматрано, испостављају органи локалне 
управе који представљaју све грађане преко широког спектра различитих ентитета из свих сегмената 
живота. Наведени општи захтеви могу се формулисати на следећи начин: 
 

- Захтев да систем буде најзначајнији сервис мобилности становника; 
- Захтев да систем буде приступачан у простору и времену за већину становника, односно да 

обезбеђује услугу свим подручјима у којима постоји потреба за овом врстом транспортне услуге; 
- Захтев да систем у простору и времену обезбеди производњу и реализацију захтеваног обима и 

квалитета транспортне услуге (усаглашеност ангажованих транспортних капацитета и ресурса са 
транспортним захтевима); 

- Захтев да систем јавног линијског транспорта путника буде интегрисан у градски транспортни 
систем који је пројектован и функционише тако да сваки од подсистема у синергији са осталим 
даје допринос максималној ефикасности и квалитету целине система; 

- Захтев да систем буде доступан за коришћење, односно да је доступан свим грађанима под 
једнаким и унапред познатим условима; 

- Захтев да систем поуздано, квалитетно и ефикасно функционише у простору и времену; 
- Захтев да систем укључује разумне трошкове за адекватну цену транспортне услуге;  
- Захтев да систем буде избалансиран у циљу рационалног коришћења ресурса и постизања 

максималне ефикасности и ефективности;  
- Захтев да систем буде еколошки подобан, односно да има мале негативне еколошке пропратне 

ефекте; 
- Захтев да систем буде безбедан и сигуран за коришћење; 
- Захтев да систем буде адаптиван у смислу сталног прилагођавања захтевима и циљевима 

корисника и виших система; 
- Захтев да систем буде производно и економски одржив у свим сегментима рада и пословања. 

 

Задовољење наведеног широког спектра општих захтева према систему јавног линијског транспорта 
путника, који у корелацији са системским приступом у управљању ресурсима града, уравнотеженим 
развојем, применом нових технологија, рационалним финансирањем, организацијом и управљањем, 
чине саставни део процеса стварања избалансираног и ефикасног градског транспортног система. 
 

Са друге стране, специфичне захтеве према систему јавног линијског транспорта путника у Београду 
формулишу и други кључни актери у систему, односно корисници и оператори. Како би се 
експлицитно дефинисали специфични захтеви према систему, извршена су специфична истраживања 
кључних актера у вези са циљевима и захтевима у погледу будуће структуре и функционисања 
система у Београду. 
У току израде Стратегије извршена је дубинска анализа система јавног линијског транспорта путника 
у Београду у погледу оцењеног квалитета система и услуге и тренда промене нивоа задовољства 
корисника у претходном времену од стране директних корисника система, а све у циљу дефинисања 
ефикасних и усмерених будућих стратешких одлука. 
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У периоду од 2005. до 2007. године ниво задовољства корисника континуално је растао према стопи 
од око 2,25% годишње. У наредних седам година (до 2014. године) није било значајне промене у 
висини оцене интегрисаног квалитета система и услуге, који је био на нивоу од 3,41, да би се онда 
десио драстичан пад у наредном периоду, који је у 2020. години износио 2,88. Пад од 18,5% је веома 
забрињавајући имајући у виду да у систему није било драстичних промена структуре путника и 
путовања. На наредној слици приказан је тренд кретања оцењеног квалитета услуге система јавног 
линијског транспорта путника у Београду у периоду од 2005. до 2020. године.2   
 

Може се закључити да је ниво 
задовољства корисника растао 
асимптотски и да је достигао 
максимални ниво у 2014. години за 
постојеће елементе стурктуре и 
функционисања система, а онда 
исказао тренд опадања, јер се 
развој система углавном базирао 
на унапређењу само појединих 
елемeната структуре (углавном 
обнова возног парка), са видним 
одсуством планских истраживања 
захтеваног и оцењеног квалитета 
од стране корисника. 

 
Слика 5. Оцена квалитета система и услуге – КОРИСНИЦИ 

 

Са друге стрaне, сличним методолошким приступом извршено је истраживање оцењеног квалитета 
система и услуге од стрaне експерaта (директни интервју – анкета експерата, према претходно 
дефинисаном истраживачком обрaсцу).  
 

Репрезентативан узорак је обухватио 35 
експерaта – представника града Београда на сва 
три нивоа управљања, оператора свих типова 
власништва и остале експерте који имају 
непосредан контакт са системом јавног линијског 
транспорта путника у Београду (економске 
експерте, урбане планере и сл.). Експерти су 
такође оцењивали ниво квалитета оценама на 
скали од 1 до 5.  
На основу резултата спроведених истраживања 
оцењеног квалитета услуге од стране експерата, 
систем јавног линијског транспорта путника у 
Београду у 2020. години је оцењен са просечном 
оценом од 3,19 (слика десно). 

 
Слика 6. Оцена квалитета система и услуге –

ЕКСПЕРТИ  

                                                             
2  (1) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2005. годину, (2005), Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 10.196 путника) 

(2) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2006. годину, (2006), Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 9.840 путника) 
(3) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2007. годину, (2007), Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 12.945 путника) 
(4) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2010. годину, (2010), Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 14.926 путника) 
(5) Истраживање параметара  квалитета превозне услуге у Београду за 2014. годину, (2014), ГСП „Београд“ (Узорак: 4.014 путника) 
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Резултати спроведених истраживања такође представљају јасно усмерење у погледу дефинисања 
специфичних циљева стратешког развоја система јавног линијског транспорта путника у Београду у 
будућем периоду. У том циљу извршено је истраживање захтева корисника који се односе на 
поједине специфичне стратешке циљеве унапређења система јавног линијског транспорта путника у 
Београду у будућем планском периоду (следећа слика). 
 

 
Слика 7. Најзначајнији циљеви у процесу стратешког развоја система у Београду – СТАВОВИ КОРИСНИКА 

 

Са учешћем од 34,31%, на првом месту на скали најзначајнијих циљева  у процесу стратешког развоја 
система јавног линијског транспорта путника у Београду од стране корисника по рангу значајности је 
циљ који се односи на бољи квалитет система и услуге (Ц1). Овај податак је конзистентан са ставом 
корисника по питању оцене стања постојећег система. Затим следе циљеви који се односе на 
обезбеђење краћег времена путовања у систему (Ц2), са учешћем од 26,84% и развој шинских 
урбаних система (пре свега трамваја, метро система и приградске железнице) са рангом Ц3. Веома је 
интересантно да корисници издвајају као стратешки циљ унапређење еколошке подобности система 
(Ц4), који је практично повезан са циљем (Ц5) који се односи на продор шинских подсистема у 
централну градску зону. На шестом месту (Ц6) са учешћем од 1,39% је развој речног подсистема 
транспорта путника. 
 

Фактори које становници узимају као критеријум за доношење одлуке о начину реализације 
сопствених транспортних потреба имају хетерогену и сложену функцију, која је најчешће директно и 
уско повезана са квалитетом пружене услуге система. Разлози због којих се становници не 
опредељују за коришћење система јавног линијског транспорта путника су углавном везани за 
просторну и/или временску доступност система, квалитет пружене услуге, цене транспортних услуга, 
развијеност и прилагођеност саобраћајне инфраструктуре, функционалну и логичку неисплативост 
или једноставно тренутно не прихватају систем као сервис мобилности, па своје транспортне потребе 
реализују осталим видовима (најчешће су то корисници путничких аутомобила). Ова група 
становника града Београда пре свега мора бити у фокусу органа локалне управе и оператора, па се 
захтеви потенцијалних корисника морају разматрати приликом дефинисања стратешких циљева 
развоја система. 
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Потенцијал тржишта транспортних услуга у граду Београду је велики, јер већина становника града 
који реализују своје транспортне потребе неким од моторизованих видова транспорта (78,19%) 
изражавају спремност коришћења система јавног линијског транспорта путника. Наравно, то 
подразумева испуњење одређених очекивања по питању елемената захтеваног квалитета. На 
следећој слици приказани су поједини елементи захтеваног квалитета услуге од стране 
потенцијалних корисника система јавног линијског транспорта путника у граду Београду. 
 

 
Слика 8. Најзначајнији елементи захтеваног квалитета услуге – СТАВОВИ  ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА 

 
Са слике се види да потенцијални корисници система на првом и другом месту захтевају већи 
комфор у возилима, односно мање гужве у возилу (Ц1) и комфорна возила (Ц2), који имају ранг 
значајности респективно 19,65% и 16,59%.  
 
На трећем месту захтеваног квалитета услуге од стране потенцијалних корисника система налазе 
елементи квалитета који су директно везани за поузданост рада система, односно потенцијални 
корисници захтевају да систем функционише тачно и редовно (Ц3: 17,90%).  
 
На четвртом и петом месту захтеваног квалитета услуге налазе се захтеви који су везани за 
динамичке елементе функционисања система, односно фреквенцију возила на мрежи линија (чешћи 
поласци возила), односно мањи интервали између наилазака возила (Ц4: 18,67%) и краће време 
путовања (Ц5: 11,58%). 
 
Интересантно је нагласити да је цена транспортне услуге, по мишљењу потенцијалних корисника у 
систему, тек на осмом месту по рангу значајности (Ц8: 5,23%), што указује да цена није један од 
најважнијих елемената у опредељењу потенцијалних корисника у погледу коришћења система јавног 
линијског транспорта путника у граду Београду.  
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Резултати спроведених истраживања указују 
да би у случају испуњења наведених 
елемената квалитета система и услуге, чак 
31,81% потенцијалних корисника користило 
систем сваки дан, што са потенцијалним 
корисницима који су се изјаснили да би 
користили систем неколико пута у току 
недеље, чини чак 77,62% потенцијалних 
корисника система јавног линијског 
транспорта путника. 
Веома је интересантно да је најмобилнија 
категорија корисника – запослени, изразила 
спремност коришћења система (62,73%) у 
случају испуњења захтеваних елемената 
квалитета система јавног линијског транспорта 
путника. 

 
Слика 9. Ставови потенцијалних корисника о 

учестаности коришћења система јавног линијског 
транспорта путника 

 
У оквиру спроведених истраживања, извршено је и дубинско истраживање ставова и мишљења 
експерата везаних за приоритетна стрaтешкa питaњa/области у процесу дефинисaња Стрaтегије 
рaзвојa системa јaвног линијског трaнспортa путникa за период до 2033. године. Резултати 
истраживања експерата су приказана на следећој слици. 
 

 
Слика 10. Приоритетна стрaтешкa питaњa/области у процесу дефинисaња стрaтегије – СТАВОВИ 

ЕКСПЕРАТА  

Свакодневно
31,81%

Неколико 
пута у току 

недеље
45,81%

Неколико 
пута у току 

месеца
16,13%

Ретко
6,24%
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5. МЕТОДОЛОГИЈА ДЕФИНИСАЊА И ИЗБОРА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА 
 
Методолошки поступак за избор стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника у 
Београду приказан је на следећој слици и подразумева спровођење више међусобно повезаних 
корака. 

 
Слика 11. Методолошки поступак избора стратегије развоја система 

 

Методолошки поступак као основ узима постулате системског инжењеринга и приступ „bottom-up“, 
односно да системски захтеви проистичу директно из потреба интересних група (кључних актера) и 
заснива се на моделовању базираном на методама, техникама и алатима из области транспортног 
инжењеринга.3 

Методологија узима у обзир специфичност система јавног линијског транспорта путника у Београду, 
постојећа ограничења унутар и ван система, ставове свих интересних група, чиме су се обезбедили 
услови за дефинисање граничних стратешких алтернатива (DoMin и DoMax). Овакав методолошки 
поступак омогућава избор и примену било које „хибридне“ алтернативе, чији се степен утицаја на 
испуњење циљне функције система налази између граничних стратешких алтернатива. 

                                                             
3  Методолошким поступком, а у циљу квалитетне и ефикасне израде пројекта, предвиђено је коришћење широког спектра метода као што су методе 

системских наука, технике и алати из области транспортног инжењеринга, методе управљања системима транспорта путника, теорије управљања, методе 
стратешког менаџмента, методе теорије вероватноће и операционих истраживања, специјалне методе истраживања у транспорту, итд. 
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6. КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СИСТЕМА  

Приступ дефинисању кључних стратешких циљева развоја система јавног линијског транспорта 
путника у Београду у будућем планском периоду базиран је на концепту  S.M.A.R.T. методе (S – 
Specific (Специфичан), M – Measurable (Мерљив), A – Achievable (Остварљив), R – Realistic (Реалан у 
односу на расположиве ресурсе), T – Time bound (Временски ограничен)).4 Наведени атрибути у 
SMART методи имају следеће експлицитно значење: 
 

 Циљ је специфичан ако је конкретан, фокусиран, прецизно дефинисан и директно доприноси 
решењу стратешког питања. 

 Циљ је мерљив када га је могуће изразити нумерички, квантитативно или квалитативно, у 
односу на референтну вредност или посматрани период, и на тај начин је могуће пратити 
његову реализацију. 

 Циљ је остварљив ако га је могуће реализовати у прихватљиво/догледно време уз помоћ низа 
конкретних програма/активности.  

 Циљ је реалан ако постоје и/или се може доћи до ресурса неопходних за реализацију циља и 
ако није у колизији са циљевима града који су усмерени на друге подсистеме. 

 Циљ је временски ограничен ако је његово остварење могуће дефинисати у одређеном 
временском периоду, односно ако могуће одредити рокове извршења (до 2033. године).  

 

У процесу дефинисања кључних стратешких циљева спроведено је више консултација са надлежним 
органима града Београда и већим бројем експерата кроз организовање информативних сесија и 
радионица. Овај процес је обезбедио висок ниво стручности, транспарентности и повратне 
информације заинтересованих страна, али и јавни увид главних елемената стратегије развоја система 
у фази пројектовања.  У следећој табели приказана је матрица кључних стратешких циљева развоја 
система јавног линијског транспорта путника у граду Београду који треба да се достигну у будућем 
планском периоду са утицајем диференцираним по стратешким питањима/областима.  
 

Табела 1. Матрица кључних стратешких циљева развоја система по стратешким питањима/областима 

Ред. 
бр. 

Кључни стратешки циљ 
Стратешко питање/област 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Заустављање пада учешћа система у видовној 
расподели у градском транспортном систему + +     + + +     + + 

2 
Повећање учешћа система у видовној 
расподели у градском транспортном систему + +     + + +     + + 

3 
Промена видовне расподеле унутар систем 
јавног градског транспорта путника + +   +       + +   

4 
Усклађивање развоја система са демографским 
променама и урбанистичким развојем града 

+ + + + +     +   + + 

5 
Постизање прихватљивог нивоа односа 
сопственог прихода и субвенција + + +       +   +   + 

                                                             
4 10 Steps to Setting SMART objectives, George Ambler, www.thepracticeofleadership.net, October 2006  
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Ред. 
бр. 

Кључни стратешки циљ 
Стратешко питање/област 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 

Декарбонизација града Београда кроз развој 
еколошки подобних подсистема (е-бус, 
трамвај, тролејбус, метро) и повећање њиховог 
учешћа у оствареном транспортном раду и 
смањење нивоа буке 

+ +   + + +   + +   + 

7 
Повећање енергетске ефикасности возила у 
систему 

+ + + + +   + + +     

8 
Повећање квалитета возног парка у свим 
подсистемима и достизање жељене просечне 
старости возила и емисионих стандарда 

+ + + + + + + + + + + 

9 Потпуна интеграција система + + + + + +       + + 

10 
Смањење времена путовања и варијације 
времена путовања – повећање  
експлоатационих брзина по подсистемима 

+ + + + + + +   +    

11 
Повећање нивоа поузданости функционисања 
система (тачности и редовности) 

+ + + + +     + +    

12 Повећање ефикасности мреже линија   + + + +   +   + +   

13 
Повећање квалитета система и услуге 
применом концепта „корисник у фокусу“  

+ + +     +     +   + 

14 
Смањење ризика у систему и оптимална 
расподела ризика 

+           + + +   + 

15 
Развој  београдског концепта „Mобилност као 
услуга“ (Mobility-as-a-Service) 

+   +   + + +   +   + 

 

Легенда: 1. Транспортна политика 
2. Системско планирање развоја и унапређења система 
3. Организација и управљање 
4. Структура система  
5. Функционисање система 
6. Квалитет система и транспортне услуге  
7. Производна и економска ефикасност  
8. Еколошка подобност система 
9. Облигациони односи између града Београда и оператора 
10. Уска грла  
11. Регулаторни акти на нивоу града Београда 

 
Матрица практично показује утицај стратешког циља на идентификовано стратешко питање/област. 
Из табеле се види да стратешки циљеви нису једнозначни, односно да њихово достизање врши 
утицај на више стратешких питања/области.  
 

Кључни стратешки циљеви према систему јавног линијског транспорта путника могу мења-
ти/трансформисати у времену, али да се у измењеним условима не мења и њихов утицај на 
идентификована стратешка питања/области. Према томе, дефинисани кључни циљеви према 
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систему јавног линијског транспорта путника у граду Београду представљају полазну тачку у 
дефинисању стратешких оквира развоја система и у посматраном пресеку времена и стању система 
имају сличан приоритет у погледу њиховог остварења.  
 

Међутим, ако се за сваки стратешки циљ израчуна однос између укупне суме рангова значајности 
свих стратешких питања/области и укупног броја свих стратешких питања/области на који циљ има 
утицај, може се извршити рангирање значајности стратешких циљева на основу степена утицаја 
сваког идентификованог стратешког циља на кључна стратешка питања/области, што је приказано у 
следећој табели. 
 

Табела 2. Матрица кључних стратешких циљева према степену утицаја на стратешка питања/области 

Ред. 
бр. 

Кључни стратешки циљ 

Ранг значајности 

Ознака 
Коригована 

вредност 
Ранг 

1 
Повећање квалитета возног парка у свим подсистемима и 
достизање жељене просечне старости возила и емисионих 
стандарда 

КСЦ 1 3,86 Р1 

2 
Промена видовне расподеле унутар систем јавног градског 
транспорта путника 

КСЦ 2 4,80 Р2 

3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему КСЦ 3 4,88 Р3 

4 Потпуна интеграција система КСЦ 4 5,31 Р4 

5 
Смањење времена путовања и варијације времена 
путовања/повећање експлоатационих брзина по подсистемима 

КСЦ 5 5,31 Р5 

6 
Повећање квалитета система и услуге применом концепта 
„корисник у фокусу“  

КСЦ 6 5,33 Р6 

7 
Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и 
субвенција 

КСЦ 7 5,50 Р7 

8 
Усклађивање развоја система са демографским променама и 
урбанистичким развојем града 

КСЦ 8 5,50 Р8 

9 
Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности 
и редовности) 

КСЦ 9 5,57 Р9 

10 

Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки 
подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро) и 
повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и 
смањење нивоа буке 

КСЦ 10 5,75 Р10 

11 
Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у 
градском транспортном систему 

КСЦ 11 6,00 Р11 

12 
Повећање учешћа система у видовној расподели у градском 
транспортном систему 

КСЦ 12 6,00 Р12 

13 
Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-
as-a-Service) 

КСЦ 13 6,00 Р13 
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Ред. 
бр. 

Кључни стратешки циљ 

Ранг значајности 

Ознака 
Коригована 

вредност 
Ранг 

14 Повећање ефикасности мреже линија КСЦ 14 6,07 Р14 

15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика КСЦ 15 7,20 Р15 

 
Дубинском анализом је утврђено да се дефинисани кључни стратешки циљеви система и већина 
наведених елемената захтеваног квалитета система и услуге исказаних од стране кључних актера у 
систему могу реализовати кроз усмерен плански реинжењеринг и унапређење постојећег система 
јавног линијског транспорта путника у граду Београду и развој нових подсистема у складу са 
инвестиционим могућностима града Београда.  
 
Како стварање одрживог система „по мери” града Београда представља основни и кључни 
императив развоја система у будућем планском периоду, следећи корак у методолошком поступку 
се односи на дефинисање визије, мисије и циљне функције система, а све у складу са постављеним 
стратешким циљевима.  
 
Визија система треба да буде усклађена са визијом развоја града Београда, јер је систем јавног 
линијског транспорта путника његов интегрални део и тренутно најважнији сервис мобилности 
грађана. Визија треба да садржи стратешке изборе и вредности које дефинишу поглед на сврху и 
начин постојања система.  
 
Мисија система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да дефинише разлоге или 
сврхе постојања овог система у виду места, улоге и снаге система у видовној расподели реализације 
путовања у граду Београду. Мисија треба да изрази садашњу и будућу делатност и пословну 
активност система, али са јасним усмерењем ка синергији рада система са осталим расположивим 
одрживим системима транспорта путника (флексибилни и специјални транспорт путника и 
пешачење).  
 
Циљна функција система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да квантификује и 
конкретизује ставове дефинисане визијом и мисијом система. Циљну функцију система дефинишу, са 
једне стране величина, карактеристике тржишта транспортних услуга у граду Београду и захтеви 
кључних актера у систему, а са друге стране, степен техничко-технолошког развоја и карактеристике 
структуре постојећег система, организације и управљања системом, али и снага града Београда, пре 
свега у финансијском смислу. 
 
На дефинисање циљне функције система утицај врше његови виши системи – град и градски 
транспортни систем, као и циљеви и захтеви интересних група у систему. Из тог разлога циљна 
функција система јавног линијског транспорта путника у граду Београду треба да садржи стратешке 
елементе усмерене ка остварењу циљева виших система и стратешких циљева кључних актера у 
систему који се односе на систем као транспортно-пословни систем. 
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Мисија 
 
система јавног линијског транспорта путника у Београду 
треба да буде усмерена ка стварању услова да систем 
постане одржив, поуздан, производно и економски 
ефикасан, трошковно избалансиран, савремено 
организован, еколошки подобан, безбедан и сигуран, 
усмерен ка производњи квалитетне транспортне услуге 
корисницима система свих социјалних група, са великим 
утицајем на реализацију мобилности становника града 
Београда. 

Визија 
 
система јавног линијског транспорта путника у Београду 
треба да буде базирана на платформи реализације 
одрживе урбане мобилности становника града Београда, 
кроз пружање стабилне, поуздане, доступне у простору и 
времену, квалитетне транспортне услуге, под економски 
најповољнијим и еколошки прихватљивим условима, уз 
коришћење савремених стратегија и технологија. 

   

 
Циљна функција 

 
система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да 
буде базирана првенствено на реинжењерингу и унапређењу 
постојећег стања система и развоју нових подсистема, који ће 
осигурати да систем буде најзначајнији сервис мобилности грађана 
Београда, уз максимизацију ефикасности и ефективности у свим 
елементима структуре система и минимизацију негативног утицаја 
система на окружење. 

 

 

Циљна функција система је изражена преко експлицитно дефинисаних KPI параметара (Key 
Performance Indicator). Дефинисани KPI параметри омогућавају међусобну компарацију у различитим 
временским пресецима, што је један од предуслова за транспарентан и ефикасан мониторинг и 
контролу достизања стратешких циљева у свим стратешким питањима/ областима. У следећој табели 
приказани су KPI параметри који квантитативно изражавају циљну функцију система јавног линијског 
транспорта путника у будућем планском периоду. 
 

Табела 3. Циљна функција система јавног линијског транспорта путника у Београду 

Ред. 
бр. 

Кључни 
 стратешки  

циљ 

KPI параметри 

Назив KPI параметра Ознака 
Циљна вредност 

2027 2033 

1 КСЦ 1 

Просечна старост возног парка аутобуског подсистема  KPI 1.1 8 година 6 година 

Просечна старост возног парка тролејбуског подсистема KPI 1.2 15 година 10 година 

Просечна старост возног парка шинских подсистема KPI 1.3 30 година 20 година 

Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у бруто транспортном раду 
израженом у возило·км 

KPI 1.4 25% 50% 

2 КСЦ 2 
Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у нето транспортном раду 
(NTR) израженом у путник·км 

KPI 2 25% 50% 

3 КСЦ 3 
Релативни проценат смањења просечне потрошње погонске енергије по 
јединици транспортног рада 

KPI 3 10% 20% 

4 КСЦ 4 

Степен интеграције статичких елемената мреже 1 (интегрисаност и 
приступачност стајалишта: број стајалишта високо капацитивних подсистема 
интегрисаних са осталим подсистемима) 

KPI 4.1 75% 100% 

Степен интеграције статичких елемената мреже 2 (интегрисаност и 
приступачност стајалишта: број стајалишта флексибилних и специјалних 
подсистема интегрисаних са осталим подсистемима) 

KPI 4.2 50% 75% 
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Ред. 
бр. 

Кључни 
 стратешки  

циљ 

KPI параметри 

Назив KPI параметра Ознака 
Циљна вредност 

2027 2033 

Степен интеграције динамичких елемената мреже (координација редова 
вожње на преседачким тачкама) 

KPI 4.3 30% 75% 

Тарифна интеграција KPI 4.4 100% 100% 

5 КСЦ 5 

Просечно време путовања KPI 5.1 35 минута 30 минута 

Релативно повећање експлоатационих брзина (Ve) по подсистемима у односу 
на базну 2020.  

KPI 5.2 15% 30% 

6 КСЦ 6 
Субјективне оцене интегрисаног квалитета услуге од стране корисника (оцена 
квалитета на скали од 1 до 5) 

KPI 6 3,2 3,7 

7 КСЦ 7 Однос сопственог прихода и субвенција у укупном приходу (PRos : SUB) KPI 7 60:40 65:35 

8 КСЦ 8 Релативно повећање процента броја становника у зони пешачке доступности  KPI 8 10% 20% 

9 КСЦ 9 

Релативно повећање коефицијената поузданости у односу на базну 2020.  KPI 9.1 15% 30% 

Релативно повећање коефицијената тачности у односу на базну 2020.  KPI 9.2 15% 30% 

Релативно повећање коефицијената редовности у односу на базну 2020.  KPI 9.3 15% 30% 

10 КСЦ 10 
Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у бруто транспортном раду 
(BTR1) израженом у возило·км 

KPI 10 25% 50% 

11 КСЦ 11 Учешће у видовној расподели (pJGTP) KPI 11 >45% - 

12 КСЦ 12 Учешће у видовној расподели (pJGTP) KPI 12 - ≈ 50% 

13 КСЦ 13 
Број интегрисаних пружалаца услуге мобилности (провајдера) саобраћајно-
транспортних система у концепт „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-
Service) 

KPI 13 60% 100% 

14 КСЦ 14 

Задржавање коефицијента искоришћења капацитета (Ki) у вршном часу KPI 14.1 конст. којнст. 

Повећање коефицијента искоришћења капацитета (Ki)  у току дана KPI 14.2 10% 20% 

15 КСЦ 15 
Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика (број појаве 
ризика) 

KPI 15 мин. мин. 

 
Неопходно је обезбедити услове да KPI параметри који се мере буду стабилни током читавог 
планског периода, односно податке треба обезбедити тако да се формирају конзистентни временски 
и просторни низови у јединственим базама података и да се њихов мониторинг врши на стратешком 
нивоу управљања системом.  
  



 

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 26 од 51 

 

7. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕШКИХ СЦЕНАРИЈА РАЗВОЈА СИСТЕМА  

У поступку моделирања расположивих и реално могућих стратегија, дефинисане су две стратешке 
алтернативе (сценарија). Свака од постављених стратешких алтернатива дефинисана је скупом мера 
чијом реализацијом систем достиже дефинисане стратешке циљеве и циљну функцију, исказану кроз 
скуп вредности дефинисаних кључних KPI показатеља. 

7.1. ДЕФИНИСАЊЕ МЕРА ЗА ДОСТИЗАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА  

Дефинисане мере за сваку од стратешких алтернатива дефинишу основну будућу структуру система 
јавног линијског превоза путника (мрежу линија са основним статичким елементима мреже линија), 
транспортне и инфраструктурне капацитете (возила, терминали, објекти за логистичку подршку, 
опрема, постројења и сл.), уговорне односе, ризике, приходе и трошкове, утицај на животну средину, 
елементе интеграције итд. 
 

Укупно је дефинисано 36 мера које покривају све аспекте сложеног организацијско-технолошког 
система какав је систем јавног градског транспорта путника. Скуп дефинисаних мера приказан је у 
наредној табели.  
 

Табела 4. Скуп мера за достизање кључних стратешких циљева развоја система 
Ознака 
мере 

Назив мере 

М1 Измена и развој регулаторних аката на свим нивоима у складу са развојем система и динамиком примене мера 

М2 Оптимизација учешћа превозника свих власничких структура на тржишту транспортних услуга 

М3 Унапређење организације и управљања системом 

М4 Унапређење координације рада свих градских институција 

М5 Унапређење модела уговорних односа 

М6 Континуална анализа тржишта транспортних потреба и захтева и квалитета система и услуге 

М7 Усклађивање ангажованих транспортних капацитета са транспортним захтевима 

М8 
Дефинисање концепта мреже линија јавног градског транспорта путника (хијерархија подсистема и хијерархија 
линија) 

М9 Промена концепта приградског транспорта (јасна хијерархија подсистема са примарном улогом БГВОЗА) 

М10 Константно усклађивање и промена редова вожње на основу реалних података о функционисању система 

М11 
Дефинисање минималних стандарда за развој мреже линија (стандардизација интервала слеђења возила у 
вршним и ванвршним часовима, броја полазака, приступачности итд.) 
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М12 
Уређење најважнијих трансферних тачака у систему (по коридорима, по подсистемима) и координација 
функционисања система на трансферним тачкама 

М13 
Унапређење процеса израде и усвајања планских и пројектних докумената у циљу системског, интегрисаног, 
парципативног и координисаног планирања града 

М14 Унапређење еколошке подобности система 

М15 Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског подсистема 

М16 Развој  инфраструктуре метро подсистема 

М17 Развој инфраструктуре градско-приградске железнице (БГВОЗ) 

М18 Развој трамвајског подсистема 

М19 Развој тролејбуског подсистема 

М20 Развој подсистема речног транспорта путника 

М21 
Развој  подсистема флексибилног транспорта путника (нарочито такси подсистема и подсистема јавних 
бицикала) 

М22 Развој подсистема специјалног транспорта путника (ескалатор) 

М23 Развој услуге е-мобилности 

М24 
Унапређење приоритета за возила система јавног транспорта путника у циљу ефикаснијег коришћење 
инфраструктуре 

М25 Изградња нових инфраструктурних капацитета за логистичку подршку систему (нови депои) 

М26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса 

М27 Изградња нових терминуса за приградске линије 

М28 Реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре 

М29 Изградња паркинг простора на ободима града („park and ride“) 

М30 Унапређење система за наплату карата и управљање возилима 

М31 Унапређење и развој система за информисање путника 
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М32 
Повећање прихода система кроз повећање степена наплате: промена технологије контроле путника, ефикаснија 
контрола, већа овлашћења контролора, усмерене кампање са темама (обавеза плаћања превоза, повољност 
куповине месечних претплатних карата) 

М33 
Измена тарифне политике: преиспитивање категорија са правом на бесплатан и повлашћен превоз и 
ревидирање броја категорија са овим правима 

М34 
Измена начина финансирања субвенционисаних категорија путника (обезбедити надокнаду за повлашћене 
категорије од стране надлежних институција) 

М35 Повећање прихода кроз нове изворе финансирања система 

М36 Алокација трошкова у систему по месту настанка и активностима 

 
Детаљан опис свих предложених мера које су саставни део предложених сценарија развоја система 
јавног линијског превоза путника у Београду приказан је у Књизи 4. – Прилог  Ц, дизајниран као 
акциони пасош. Премер акционог пасоша за меру М7. приказан је у следећој табели. 
 
Табела 5. Акциони пасош  

M7. УСКЛАЂИВАЊЕ АНГАЖОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ КАПАЦИТЕТА СА ТРАНСПОРТНИМ ЗАХТЕВИМА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти који се односе на поједине елементе структуре и 
функционисања система. 

Временски период 
имплементације 

2021. + континуално до 2033. година 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У претходних шест година Град Београд је спровео више секторских студија и пројеката унапређења одређених делова 
система јавног транспорта путника („Mрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa 
у Бeoгрaду (ИTС-1): MassTransNet“ (2015); „Mрeжa линиja и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa зa пригрaдски и лoкaлни 
прeвoз у Бeoгрaду – SuTraN“ (2016); „Унaпрeђeњe и рaзвoj систeмa нoћнoг jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду – NiTran“ 
(2018)), који представљају чврсту и поуздану основу за даља унапређења.  
 

Основни циљ ове мере је унапређење целине мреже линија система јавног транспорта путника, усаглашене са реалним и 
егзактно утврђеним транспортним потребама и захтевима корисника система. Мрежа линија треба да буде интегрисана у 
постојећу градску транспортну мрежу и да заједно са пешачењем оствари целовито и кохерентно решење реализације 
транспортних потреба становника града Београда и допринесе стварању избалансираног транспортног система код кога је 
производна, техничка и економска ефикасност подигнута на оптимум и тиме постигнута свеукупна погодност за кориснике. 
Унапређена мрежа линија треба да обезбеди подизање нивоа квалитета транспортне услуге, боље перформансе система, 
виши ниво економске ефикасности система, унапређење и заштиту животне средине кроз повећање учешћа еколошко 
подобних видова (подсистема) у укупном транспортном раду итд.  
 

Основни принципи за унапређење мреже линија у погледу оптимизације капацитета су: 

- Реинжењеринг постојеће мреже линија у складу са егзактно утврђеним транспортним потребама и захтевима 
корисника; 

- Усклађеност обима транспортних капацитета са реалним транспортним захтевима; 

- Задовољење критеријума смањења трошкова функционисања постојеће мреже линија; 

- Пројектовање нових линија у складу са реалним транспортним потребама (линије жеља);  
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- Повећање производне и економске ефикасности целине система; 

- Задржавање постојећих навика корисника и препознатљивог имиџа постојеће мреже линија; 

- Равномерно оптерећење токова путника на линији (повезивање слабије оптерећених линија у циљу рационалнијег 
„покривања” неравномерног тока дуж линије); 

- Усклађеност транспортне мреже за захтеваним начином транспорта и нивоом квалитета услуге; 

- Остварење технолошке повезаности мреже линија свих постојећих подсистема (видова); 

- Повећање нивоа квалитета транспортних услуга (обезбедити могућност коришћења мреже линија у свим деловима 
града у временским периодима када за то постоји одговарајућа транспортна потреба). 

 

За реализацију ове мере кључне су следеће активности: 
 

- Интеграција система за аутоматско бројање путника са системом за мониторинг и управљање возилима у циљу 
оптимизације функционисања система, за шта је предуслов опремања свих возила у систему са аутоматским 
бројачима; 

- Активно коришћење ажурираног Транспортног модела за планирање и пројектовање свих елемената система (мрежа 
линија, тарифни систем, еколошки ефекти итд.); планирање и пројектовање нових подсистема; планирање и анализу 
ефеката режимских измена у систему; анализу ефеката примене свих мера  и активности на структуру и 
функционисање система итд. 

 
Слика. Oптeрeћeњe мрeжe линиja система јавног градског транспорта путника  у вршнoм чaсу  

Извoр: Mрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИTС-1), Сaoбрaћajни фaкултeт, (2015). 
 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У 2021. години спровести пројекат/студију, а затим континуално вршити унапређења до 2033. године. 

РИЗИЦИ 

Недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; утицај значајних реконструкција елемената 
инфраструктуре на функционисање линија, подсистема и целине мреже; навике корисника и низак степен 
прихватања нових подсистема; 
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KPIs ИНДИКАТОРИ 

Kaпацитет и искоришћење капацитета (укупно за мрежу линија, по подсистемима, по линијама, по деоницама), 
укупан број полазакa, укупан број обрта, бруто транспортни рад, нето транспортни рад, број превезених 
путника у систему, производна ефикасност система, просечна експлоатациона брзина, просечна брзина 
превоза, приступачност у простору и времену 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Активност 1 је предвиђенa као једно од унапређења која су саставни део уговора и обавеза будућег оператора, 
који ће вршити експлоатацију и одржавање система за управљање возилима и наплату карата, као и 
превозника, тако да су све неопходне инвестиције покривене уговорима и део су који оператор и превозници 
калкулишу приликом аплицирања на јавну набавку.  
Активност 2 је у ингеренцији Секретаријата за јавни превоз и као таква не продукује додатне инвестиције, осим 
ангажовања одговарајућег кадра, односно у случају спровођења посебне секторске студије у циљу реализације 
активности проценење инвестиције износе око 250.000 EUR. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 7 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ СТЕПЕН 
УТИЦАЈА 

КСЦ 1 Повећање квалитета возног парка у свим подсистемима и достизање жељене просечне старости возила и 
емисионих стандарда 

8 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 20 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 13 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 15 

КСЦ 5 
Смањење времена путовања и варијације времена путовања - повећање експлоатационих брзина по 
подсистемима 22 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 26 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 14 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 25 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 18 

КСЦ 10 
Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро) и 
повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа буке 12 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 22 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 19 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 14 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 27 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 11 

УКУПНО 266 
 

7.2. ДЕФИНИСАЊЕ СТЕПЕНА УТИЦАЈА МЕРА НА ДОСТИЗАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА  

Као што је и дефинисано у приказаном методолошком поступку, за сваки од постављених стратешких 
циљева евидентира се постојање утицаја одређене мере на реализацију циља. Свака појединачна 
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мера не мора имати утицај на сваки од постављених стратешких циљева, а уз то нема ни исти степен 
утицаја на постављене стратешке циљеве за које је утврђено постојање утицаја одређене мере.  
 

У поступку оцењивања степена утицаја мера на стратешке циљеве учествовало је 10 експерата. 
Степен утицаја сваке од мера, уколико постоји, на појединачни циљ сваки од експерата је одређивао 
према дефинисаној тростепеној скали у петом кораку методолошког поступка.5 
 

Наредна табела представља сумарну матрицу утицаја предложених мера на постављене стратешке 
циљеве. Матрица утицаја представља алат за квалитетно и усмерено стратешко планирање и 
омогућава доносиоцу одлука јасно сагледавање бенефита примене одређене мере, али и одсуство 
остварења циља у случају одустајања од примене предложене мере. 
 
Табела 6. Сумарна матрица утицаја предложених мера на кључне стратешке циљеве 

Ознака 
КСЦ 

1 
КСЦ 

2 
КСЦ 

3 
КСЦ 

4 
КСЦ 

5 
КСЦ 

6 
КСЦ 

7 
КСЦ 

8 
КСЦ 

9 
КСЦ 
10 

КСЦ 
11 

КСЦ 
12 

КСЦ 
13 

КСЦ 
14 

КСЦ 
15 Σ 

М16 16 26 24 24 27 26 13 20 26 29 25 28 20 25 18 347 

М17 15 24 23 21 24 21 12 17 22 25 22 21 9 22 11 289 

М6 9 19 13 19 21 27 15 23 15 13 23 23 22 21 17 280 

М24 5 20 22 15 30 23 9 11 30 17 26 22 13 25 11 279 

М9 12 23 19 19 23 21 15 18 23 25 18 17 12 23 11 279 

М8 10 26 16 28 20 16 11 16 18 17 20 18 15 29 16 276 

М7 8 20 13 15 22 26 14 25 18 12 22 19 14 27 11 266 

М18 18 15 21 15 17 23 11 15 17 27 21 20 12 20 8 260 

М23 18 16 23 21 16 21 10 15 14 23 15 16 24 16 10 258 

М30 7 6 4 29 19 24 24 9 24 8 17 18 24 15 15 243 

М29 7 16 8 25 16 18 13 16 9 24 20 24 15 20 6 237 

М3 2 10 12 18 22 23 14 15 26 8 16 16 14 23 18 237 

М10 4 16 11 17 21 22 9 18 21 11 20 20 10 23 9 232 

М14 26 14 26 9 9 16 8 17 9 30 16 15 9 8 8 220 

М12 2 16 8 24 25 22 7 16 17 9 13 12 14 22 9 216 

М13 6 14 11 19 12 19 5 27 10 17 13 16 17 16 10 212 

М5 15 6 12 16 9 19 27 6 15 16 10 10 13 13 23 210 

М19 20 18 21 12 10 14 8 13 9 26 12 12 10 14 9 208 

М32 13 9 6 20 7 14 30 5 10 6 14 13 17 16 26 206 

М31 6 11 5 26 20 29 8 8 13 5 13 11 26 18 7 206 

                                                             
5  Степен утицаја 1 – означава  постојање НЕЗНАТНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ; 

Степен утицаја 2 – означава  постојање УМЕРЕНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ; 
Степен утицаја 3 – означава  постојање ЗНАЧАЈНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ. 
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М15 23 16 26 11 8 19 8 15 7 27 8 10 11 8 7 204 

М27 4 12 11 19 16 17 8 19 15 12 11 11 11 18 9 193 

М11 7 10 10 14 13 18 16 14 17 10 9 10 10 23 10 191 

М4 5 5 11 12 17 18 9 15 18 7 11 13 14 17 11 183 

М33 9 6 5 14 5 17 28 9 9 6 12 11 12 16 23 182 

М21 5 12 9 20 10 16 9 12 9 20 11 11 20 9 8 181 

М25 8 6 15 15 10 11 10 19 15 15 8 9 10 14 13 178 

М1 8 7 8 14 6 10 16 16 7 17 15 15 14 9 14 176 

М20 6 15 6 15 9 17 6 13 8 12 12 12 20 12 8 171 

М26 4 8 11 17 10 13 5 19 18 11 11 9 7 16 12 171 

М2 12 8 8 14 7 10 18 9 13 9 9 7 14 10 22 170 

М35 17 6 9 9 5 10 29 9 11 12 9 9 9 9 15 168 

М36 14 7 11 12 5 10 26 4 8 4 8 8 9 16 24 166 

М28 9 8 12 12 20 11 4 12 19 7 9 9 7 14 5 158 

М22 2 8 2 17 10 21 4 13 5 10 7 7 19 7 5 137 

М34 8 5 5 7 4 9 25 8 6 5 7 6 10 11 19 135 

Σ 360 464 457 614 525 651 484 516 531 532 513 508 507 605 458 
 

 

Легенда: КСЦ 1 – Повећање квалитета возног парка у свим подсистемима и достизање жељене просечне старости возила и емисионих стандарда 
КСЦ 2 – Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 
КСЦ 3 – Повећање енергетске ефикасности возила у систему 
КСЦ 4 – Потпуна интеграција система 
КСЦ 5 – Смањење времена путовања и варијације времена путовања - повећање експлоатационих брзина по подсистемима 
КСЦ 6 – Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“  
КСЦ 7 – Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 
КСЦ 8–  Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 
КСЦ 9 – Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 
КСЦ 10  – Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро)  
                   и повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа буке 
КСЦ 11 – Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 
КСЦ 12 – Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 
КСЦ 13 – Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 
КСЦ 14 – Повећање ефикасности мреже линија 
КСЦ 15 –Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 

 

Поред сумарне матрице утицаја предложених мера на постављене стратешке циљеве, формирана је 
и матрица просечног утицаја предложених мера на постављене стратешке циљеве. Вредности у 
матрици су добијене као аритметичка средина оцена које су давали појединачни експерти. 
Коначно, значајност дефинисаних мера врши се према сумарном утицају на постављене кључне 
стратешке циљеве. Рангирање се врши према сумарном степену утицаја мере на кључне стратешке 
циљева (представља суму нивоа утицаја посматране мере на кључне стратешке циљеве) и степену 
просечног утицаја мере по једном стратешком циљу. У наредној табели дата је листа рангираних 
мера према степену утицаја на испуњење кључних стратешких циљева исказаном кроз дефинисана 
два показатеља. Мере су сортиране према првом показатељу – сумарном степену утицаја мере на 
кључне стратешке циљеве. 
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Табела 7. Рангирање мера према степену утицаја на испуњење кључних стратешких циљева 
Ранг  
мере 

Ознака 
мере 

Сумарни степен утицаја мере на 
кључне стратешке циљеве 

Степен просечног утицаја мере по 
кључном стратешком циљу 

1 М16 347 2,41 

2 М17 289 2,11 

3 М6 280 2,19 

4 М24 279 2,11 

5 М9 279 2,02 

6 М8 276 2,03 

7 М7 266 2,18 

8 М18 260 1,87 

9 М23 258 1,99 

10 М30 243 2,17 

11 М29 237 1,93 

12 М3 237 1,94 

13 М10 232 2,04 

14 М14 220 2,06 

15 М12 216 1,83 

16 М13 212 2,06 

17 М5 210 2,06 

18 М19 208 1,83 

19 М32 206 2,00 

20 М31 206 1,94 

21 М15 204 2,02 

22 М27 193 1,72 

23 М11 191 1,94 

24 М4 183 1,63 

25 М33 182 1,81 

26 М21 181 1,73 

27 М25 178 1,91 

28 М1 176 1,60 

29 М20 171 1,77 

30 М26 171 1,85 

31 М2 170 1,84 

32 М35 168 1,81 

33 М36 166 1,69 

34 М28 158 1,82 

35 М22 137 1,57 

36 М34 135 1,64 
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7.3. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕШКИХ СЦЕНАРИЈА - DoMin и DoMax 
 

Полазна стратешка алтернатива је DoMax, која подразумева спровођење 36 дефинисаних мера. 
Спровођење DoMax стратешког сценарија довело би до максималног степена испуњења 
постављених кључних стратешких циљева. У наредној табели је дат скуп мера у оквиру DoMax 
стратешке алтернативе. 
 

Табела 8. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoMax 

Ознака Назив мере Ознака Назив мере 

М1 

Измена и развој регулаторних аката на свим 
нивоима у складу са развојем система и 
динамиком примене мера 

М19 Развој тролејбуског подсистема 

М2 
Оптимизација учешћа превозника свих власничких 
структура на тржишту транспортних услуга 

М20 Развој подсистема речног транспорта путника 

М3 Унапређење организације и управљања системом М21 

Развој  подсистема флексибилног транспорта 
путника (нарочито такси подсистема и подсистема 
јавних бицикала) 

М4 
Унапређење координације рада свих градских 
институција 

М22 
Развој подсистема специјалног транспорта путника 
(ескалатор) 

М5 Унапређење  модела уговорних односа М23 Развој услуге е-мобилности 

М6 
Континуална анализа тржишта транспортних 
потреба и захтева и квалитета система и услуге 

М24 

Унапређење приоритета за возила система јавног 
транспорта путника у циљу ефикаснијег 
коришћење инфраструктуре 

М7 
Усклађивање ангажованих транспортних 
капацитета са транспортним захтевима 

М25 
Изградња нових инфраструктурних капацитета за 
логистичку подршку систему (нови депои) 

М8 

Дефинисање концепта мреже линија јавног 
градског транспорта путника (хијерархија 
подсистема – хијерархија линија) 

М26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса 

М9 

Промена концепта приградског транспорта (јасна 
хијерархија подсистема са примарном улогом 
БГВОЗА) 

М27 Изградња нових терминуса за приградске линије 

М10 

Константно усклађивање и промена редова вожње 
на основу реалних података о функционисању 
система 

М28 
Реконструкција и изградња саобраћајне 
инфраструктуре 
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Ознака Назив мере Ознака Назив мере 

М11 

Дефинисање минималних стандарда за развој 
мреже линија (стандардизација интервала 
слеђења возила у вршним и ванвршним часовима, 
броја полазака, приступачности итд.) 

М29 
Изградња паркинг простора на ободима града 
(„Park and Ride“) 

М12 

Уређење најважнијих трансферних тачака у 
систему (по коридорима, по подсистемима) и 
координација функционисања система на 
трансферним тачкама 

М30 
Унапређење система за наплату карата и 
управљање возилима 

М13 

Унапређење процеса израде и усвајања планских и 
пројектних докумената у циљу системског, 
интегрисаног, парципативног и координисаног 
планирања града 

М31 
Унапређење и развој система за информисање 
путника 

М14 Унапређење еколошке подобности система М32 

Повећање прихода система кроз повећање степена 
наплате: промена технологије контроле путника, 
ефикаснија контрола, већа овлашћења контролора, 
усмерене кампање са темама (обавеза плаћања 
превоза, повољност куповине месечних 
претплатних карата) 

М15 
Повећање учешћа еколошки подобних возила у 
оквиру аутобуског подсистема 

М33 

Измена тарифне политике: преиспитивање 
категорија са правом на бесплатан и повлашћен 
превоз и ревидирање броја категорија са овим 
правима 

М16 Развој  инфраструктуре метро подсистема М34 

Измена начина финансирања субвенционисаних 
категорија путника (обезбедити надокнаду за 
повлашћене категорије од стране надлежних 
институција) 

М17 
Развој инфраструктуре градско-приградске 
железнице (БГВОЗ) 

М35 
Повећање прихода кроз нове изворе финансирања 
система 

М18 Развој трамвајског подсистема М36 
Алокација трошкова у систему по месту настанка и 
активностима 

 
Стратешка алтернатива DoMin подразумева спровођење минималног скупа дефинисаних мера, 
којима се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких циљева од минимум 60%.  
Треба нагласити да и ова алтернатива подразумева спровођење првих 18 најзначајнијих мера, чиме 
се обезбеђује минимално дефинисати степен испуњености циљне функције система.  
 

Поред дефинисаних мера, у ову стратешку алтернативу уврштене су и неке мере које ће се сигурно 
спроводити, јер су дефинисане усвојеним планским и пројектним документима и саставни су део 
транспортне политике града Београда у овом пресеку времена. 
Скуп од укупно 20 мерa у оквиру ове стратешке алтернативе приказан је у наредној табели.  
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Табела 9. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoMin 

Ознака Назив мере Ознака Назив мере 

M3 Унапређење организације и управљања системом M16 Развој  инфраструктуре метро подсистема 

M5 Унапређење  модела уговорних односа M17 
Развој инфраструктуре градско-приградске 
железнице (БГВОЗ) 

M6 
Континуална анализа тржишта транспортних 
потреба и захтева и квалитета система и услуге 

M18 Развој трамвајског подсистема 

M7 
Усклађивање ангажованих транспортних 
капацитета са транспортним захтевима 

M19 Развој тролејбуског подсистема 

M8 

Дефинисање концепта мреже линија јавног 
градског транспорта путника (хијерархија 
подсистема и хијерархија линија) 

M23 Развој услуге е-мобилности 

M9 

Промена концепта приградског транспорта (јасна 
хијерархија подсистема са примарном улогом 
БГВОЗА) 

M24 

Унапређење приоритета за возила система јавног 
транспорта путника у циљу ефикаснијег 
коришћење инфраструктуре 

M10 

Константно усклађивање и промена редова вожње 
на основу реалних података о функционисању 
система 

M25 
Изградња нових инфраструктурних капацитета за 
логистичку подршку систему (нови депои) 

M12 

Уређење најважнијих трансферних тачака у 
систему (по коридорима, по подсистемима) и 
координација функционисања система на 
трансферним тачкама 

M26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса 

M13 

Унапређење процеса израде и усвајања планских и 
пројектних докумената у циљу системског, 
интегрисаног, парципативног и координисаног 
планирања града 

M29 
Изградња паркинг простора на ободима града 
(„park and ride“) 

M14 Унапређење еколошке подобности система M30 
Унапређење система за наплату карата и 
управљање возилима 

 
Треба нагласити да и ова алтернатива подразумева спровођење првих 18 најзначајнијих мера, чиме 
се обезбеђује минимално дефинисани степен испуњености циљне функције система. Поред тих 
мера, у ову стратешку алтернативу уврштене су и још 2 мере које ће се сигурно спроводити, јер су 
дефинисане усвојеним планским и пројектним документима и саставни су део транспортне политике 
града Београда у овом пресеку времена. 
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7.4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА 
 
Основни критеријум за вредновање стратешких алтернатива је степен испуњења кључних стратешких 
циљева применом предложених мера.  
Степен испуњења основних стратешких циљева представља суму утицаја свих мера у оквиру 
стратешке алтернативе на испуњење кључних стратешких циљева. Утицај сваке од мера на 
појединачни циљ одређен је на тростепеној скали.6 Затим је израчунат и укупан збирни утицај свих 
мера на остварење посматраног кључног стратешког циља, као сума утицаја сваке од појединачних 
мера на посматрани циљ.  
 
Примена свих мера које имају утицај на посматрани циљ омогућава да циљ буде у потпуности 
испуњен (100%). Изостављање примене одређене мере утицаће на степен испуњености циља, а 
проценат смањења испуњености циља директно је сразмеран степену утицаја изостављене мере на 
реализацију посматраног циља.  
 
За сваку од стратешких алтернатива степен испуњености кључних стратешких циљева се добија као 
сума степена испуњења по свим кључним стратешким циљевима. Стратешка алтернатива DoMax, 
кроз спровођење читавог спектра од 36 дефинисаних мера, у потпуности испуњава дефинисане 
кључне стратешке циљеве (следећа слика). 
 

 
Слика 12. Степен утицаја скупа мера на остваривање кључних стратешких циљева 

 
 

                                                             
6  Степен утицаја 1 – означава постојање НЕЗНАТНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ; 

Степен утицаја 2 – означава постојање УМЕРЕНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ; 
Степен утицаја 3  –означава постојање ЗНАЧАЈНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ. 
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За разлику од DoMax сценарија, спровођење мера дефинисаних стратешком алтернативом DoMin 
довело би у просеку до испуњености око 60% дефинисаних критеријума по сваком од стратешких 
циљева. Најмањи степен испуњености циљне функције (испод 50%) је циљ КСЦ 7 – Постизање 
прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција, a затим следе циљеви КСЦ 15 – 
Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика; КСЦ 13 – Развој београдског концепта 
„Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service), али и КСЦ 1 – Повећање квалитета возног парка у свим 
подсистемима и достизање жељене просечне старости возила и емисионих стандарда.  

Ако се зна да је квалитет возног парка један од главних елемената незадовољства корисника 
система, али и најбитнији разлог због кога би потенцијални корисници постали путници у систему 
јавног линијског транспорта путника, јасно је да ово представља озбиљан недостатак ове стратешке 
алтернативе. 

Ипак, ова алтернатива истовремено има висок степен испуњења (65-70%) за чак 10 стратешких 
циљева: КСЦ 2 – Промена видовне расподеле унутар систем јавног градског транспорта путника; КСЦ 
3 – Повећање енергетске ефикасности возила у систему; КСЦ 5 – Смањење времена путовања и 
варијације времена путовања - повећање експлоатационих брзина по подсистемима; КСЦ 8 – 
Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града; КСЦ 9 – 

Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности); КСЦ 10 – 

Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, 
тролејбус, метро) и повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа 
буке; КСЦ 11 – Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном 
систему; КСЦ 12 – Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 
и КСЦ 14 – Повећање ефикасности мреже линија. 
 

7.5. ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ 

 

Приликом избора стратешког сценарија развоја система јавног линијског превоза путника, пре свега, 
треба се водити рачуна о томе да изабрана стратешка алтернатива буде у складу са стратегијом 
развоја града Београда и циљевима развоја будућег транспортног система. 
 
Процес израде методологије за дефинисање стратешких алтернатива и избора стратегије предвидио 
је спровођење више кругова консултације са надлежним органима града Београда, али и осталим 
интересним групама у систему, кроз организовање информативних сесија и радионица.   
Кроз овакав метод рада све интересне групе су биле укључене у све фазе процеса и усаглашени су 
ставови свих интересних група у погледу кључних стратешких циљева, скупа дефинисаних мера и 
јавни увид у све главне елементе стратегије развоја система у самој фази пројектовања. 
 
Због сложености самог система јавног транспорта путника у Београду, релативно дугог планског 
хоризонта (13 година, односно до 2033. године) и постојања неизвесности у погледу реализације 
свих дефинисаних мера неопходних за достизање дефинисане циљне функције система, усаглашено 
је да се дефинишу граничне стратешке алтернативе.  
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Сценарио – DoMax, подразумева развојну стратешку алтернативу, односно потпуно испуњење свих 
дефинисаних кључних стратешких циљева диференцираних по стратешким областима/питањима.7  
 
Реализација сценарија DoMax је интерес система и свих кључних актера у систему. 
 
Сценарио – DoMin, представља минималан скуп мера који се мора спровести како би се обезбедила 
минимална одрживост система у посматрaном стратешком хоризонту.8  
 
Имплементација овог стратешког документа омогућава примену и неке друге „хибридне“ 
алтернативе, чији се степен утицаја на испуњење циљне функције налази између граничних 
стратешких алтернатива, DoMax и DoMin.  
 
Управо овакав приступ је у сагласности са својством динамичности система јавног линијског 
транспорта путника, који као сложен организационо-технолошки систем има особину која 
подразумева да систем и његови делови морају бити тако пројектовани да омогућују промене стања 
система под утицајем спољашњих и/или унутрашњих фактора у простору и времену. Узрочно-
последично и дефинисани приступ у достизању стрaтегије развоја система јавног транспорта путника 
у Београду мора бити и адаптибилан и динамичан. 
 
Који ће се сценарио реализовати у будућем планском периоду пре свега зависи од транспортне 
политике и финансијске снаге града Београда, као и од одговорности власника и управљача 
тржиштем транспортних услуга, али и  последица ограничења у и ван система.  
 
8. СТРАТЕШКИ АКЦИОНИ И БУЏЕТСКИ ПЛАН 
 
Акциони план је дефинисан за Сценарије DoMin и DoMax са пресеком 2027/2033. Стратешки акциони 
план је базна основа за израду Годишњих планова, који ће да припрема Секретаријат за јавни превоз 
и Секретаријат за финансије града Београда, а који је интегрални део финансијског плана града 
Београда на позицији и разделу који припада Секретаријату за јавни превоз и који треба да 
представља скуп активности које систем јавног линијског транспорта путника у Београду планира да 
реализује током сваке године важења плана.  
 

Акциони план генерално представља основу за израду буџетских захтева градских институција 
надлежних за сектор транспорта путника, а по структури треба да буде усаглашен са приоритетима 
које дефинише транспортна политика града Београда. 
 

Укупан износ инвестиционих улагања за реализацију свих 36 мера у оквиру сценарија DoMax до 2033. 
године износи 5.100.937.000 EUR, од чега 3.334.000.000 EUR чине средства потребна за развој метро 
подсистема. Готово 95% инвестиција могуће је финансирати из комбинованих извора, у којима 
учешће може имати и буџет града Београд, буџет Републике Србије и остали инвестициони фондови. 
Нешто више од 5% укупне суме чине инвестиције директно из буџета града Београда. 
                                                             
7  DoMax претпоставља спровођење читавог спектра од 36 дефинисаних мера и обезбеђује 100% испуњење дефинисаних критеријума по 

сваком од стратешких циљева 
8  DoMin претпоставља спровођење дела мера дефинисаних стратешком алтернативом DoMax, односно у просеку испуњење око 60% 

дефинисаних критеријума по сваком од стратешких циљева.  
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Имајући у виду да је развој метро подсистема доминанта инвестиција, са учешћем од око 65% у 
укупном инвестиционом обиму, у наставку је приказана и анализа структуре инвестиција која не 
садржи инвестиције у метро подсистем, како би се нагласио значај осталих мера. У овако 
дефинисаној суми нешто више од 14,6% инвестиција су средства из буџета града Београда, а остатак 
представљају комбиновани извори финансирања. 
 

Табела 10. Структура инвестиција према извору финансирања – Сценарио DoMax 

Извор финансирања 

Процењени укупни  инвестициони трошкови  
[EUR] 

Са МЕТРО подсистемом Без МЕТРО подсистема 

БУЏЕТ ГРАДА БЕОГРАДА 258.440.000 5,07 % 258.440.000 14,63 % 

КОМБИНОВАНО ФИНАНСИРАЊЕ 4.841.297.000 94,91 % 1.507.297.000 85,31 % 

ОСТАЛИ ИЗВОРИ 1.200.000 0,02 % 1.200.000 0,07 % 

УКУПНО 5.100.937.000 100,00 % 1.766.937.000 100,00 % 

 

Посматрано по стратешким периодима, 
око 64% инвестиција треба да се 
реализује у периоду од 2021. до 2027. 
године, односно 3.238.957.581 EUR. 
Може се рећи да је ово кључни период 
развоја система јавног транспорта 
путника и достизање дефинисаних 
кључних стратешких циљева.  
Од поменутих средстава, чак 56,4% чине 
инвестицију за реализацију прве фазе 
метро подсистема, односно 
1.826.000.000 EUR. 

 
Слика 13. Структура инвестиција по периодима реализације 

- Сценарио DoMax 
 

Преостали дефинисани инвестициони обим у износу од 1.861.979.419 EUR би се реализовао у 
периоду од 2027. до 2033. године. У овом периоду би метро подсистем требао да да значајан 
допринос у финансијској одрживости система јавног линијског транспорта путника, а реорганизована 
мрежа линија целине система би свакако смањила трошкове функционисања нарочито аутобуског 
подсистема, чиме би се додатно оснажио буџет града Београда, а постигнуте уштеде би могле 
директно да се усмере на даљи развој система. 
 

У наредним табелама приказни су Стратешки акциони и буџетски планови за сценарија DoMax и 
DoMin дефинисани за временске пресеке 2027. и 2033. година.  

Детаљном анализом Акционог и буџетског плана укупан просечни годишњи инвестициони обим у 
стратешком планском периоду до 2033. године износи укупно 425.078.083 EUR са укљученим 
инвестицијама у метро подсистем, односно 147.244.750 EUR/годишње без метро подсистема.  
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Табела 11. Стратешки акциони и буџетски план – Сценариo DoMax 
  



 

 

 

  



 

 

 

Табела 12.  Стратешки акциони и буџетски план – Сценариo DoMin 
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9. КЉУЧНИ ФAКTOРИ OД УTИЦAJA ЗA ИMПЛEMEНTAЦИJУ СTРATEГИJE 

Вaжнo je нaпoмeнути дa пoстojи нeкoликo кључних фактора прeсудних зa успeшну и квaлитeтну 
рeaлизaциjу Стрaтeгиje. Да би се достигли постављени циљеви и задржало/повећало учешће система 
јавног транспорта путника у видовној расподели, неопходно је у почетној фази имплементације 
снажно поставити четири стуба на којима треба да се заснива реализација Стратегије, а самим тим и 
одржива и квалитетна реализација мобилности у граду Београду: 

- ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА: Осигурати услове да технологија реализације мобилности буде 
изнад свих других политика;  

- ФИНАНСИРАЊЕ: Дати приоритет промени у буџету града Београда и другим изворима 
финансирања, усмереним на развој урбане мобилности, а посебно система јавног градског 
транспорта путника; 

- МУЛТИМОДАЛНОСТ: Обезбедити улогу система јавног транспорта путника као кључног сервиса 
и окосницу свих услуга мобилности и створити равноправне услове и партнерство између свих 
расположивих подсистема (видова) узимајући у обзир њихове системске карактеристике; 

- РЕГУЛАЦИЈА: Обезбедити промену и прилагођавање правног и регулаторног оквира на нивоу 
града Београда за развој одрживе урбане мобилности.  

 

Друга група фактора који утичи на имплементацију Стратегије везани су за технологију спрoвoђeњa 
мера и aктивнoсти у прoцeсу достизања постављених стратешких сценарија (DoMin и DoMax), oд 
кojих су нajвaжниje: 

- Пoстojaњe стручнoг и oдлучнoг мeнaџмeнтa грaдa Бeoгрaдa сa jaснoм визиjoм будућeг рaзвoja 
систeмa; 

- Систeмски приступ у прoцeсу имплементације мера, кojи прeтпoстaвљa утврђивaњe узajaмних 
вeзa измeђу свих прoцeсa, пoтпрoцeсa и aктивнoсти од утицаја на сваку од дефинисаних мера;  

- Примeнa пaрципaтивнoг приступa у процесу имплементације мера кojи пoдрaзумeвa висoк 
стeпeн учeствoвaњa и кoнсултaциja сa ширoким спeктрoм кључних aктeрa у и вaн систeмa, у кojoj 
сви укључeни aктeри идeнтификуjу и aнaлизирajу прoблeмe кoje трeбa рeшити у прojeкту, 
сумирajу и структуирajу глaвнe eлeмeнтe прojeктa и дeфинишу лoгичкe вeзe измeђу циљeвa, 
плaнирaних aктивнoсти и oчeкивaних рeзултaтa; 

- Фoрмирaњe пoуздaнe инфoрмaциoнe oснoвe у циљу квантификације степена достизања циљева; 
- Пoстизaњe кoнсeнзусa кoд кључних aктeрa у систeму; 
- Рeaлнa прoцeнa рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa (из свих мoгућих и рaспoлoживих 

извoрa), кao и кaдрoвских кaпaцитeтa зa примeну Стрaтeгиje; 
- Континуално управљање ризицима итд. 

 

Имajући у виду прирoду пoнaшaњa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa (дуaлнoст, 
стoхaстичнoст, синeргeтскo свojствo, oтвoрeнoст, интeгрaлнoст итд.), нeoпхoднo je у овај стрaтeшки 
документ кoнстaнтнo угрaђивaти нoвe идeje у складу са развојем технике и технологије и oбeзбeдити 
кoнтинуитeт њихoвe примeнe, тaкo дa сe стрaтeшки сценарији рeдoвнo пoдвргaвajу aнaлизи и 
рeвизиjи. 
 
Taкoђe, jeдaн oд кључних фaктoрa кojи дирeктнo утичe нa процес имплементације Стратегије у вези 
је са интeгрaциjом процеса плaнирaњa рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa и урбaнистичкoг 
плaнирaњa.   



 

 

 

 
Стратегију развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. 
године са пресеком 2027., објавити у Службеном листу града Београда. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
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 градова и квалитет живота, који се пре свега односи на време проведено у 
транспортном систему, као и задовољење различитих друштвених и социо-економских фактора. 
  
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. У Европској Унији постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у 
односу на транспортне системе, остварује се кроз вођење политике, која као основ узима принцип 
реализације мобилности становника, уз ограничено коришћење путничких аутомобила. Из тог 
разлога једна од најважнијих одлука у процесу планирања ефикасних градских транспортних 
система, односи се на избор видова и подсистема транспорта и пројектовања његових основних 
карактеристика (циљева и циљне функције, структуре, функционисања, итд.) у складу са реалним 
потребама града. 
   
Основну стратегију развоја градова могуће је остварити стратешким планирањем и развојем 
избалансираних градских транспортних система, што се постиже системским приступом у 
управљању ресурсима града, али пре свега планирању развоја и унапређења система јавног  
линијског превоза путника. 
 
Да би опстао у сложеним условима окружења и да би у будућем времену имао елементе развојног 
карактера, систем јавног линијског превоза путника у Београду мора имати јасну стратегију развоја у 
складу са савременим трендовима и реалним потребама и могућностима града Београда. Императив 
је да систем у будућем времену и даље 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. 
 
С тим у вези Секретаријат за јавни превоз као надлежан за вршење послова који се односе на: 
организацију, начин обављања и коришћење јавно линијског превоза путника (који обухвата јавни 
линијски превоз аутобусом, тролејбусом, трамвајем, метроом, жичаром, градска железница, 
путничким бродом, скелом и чамцем за привредне сврхе), организацију превоза у линијској 
пловидби; организацију и начин обављања такси превоза на територији града, је спровео поступак 
јавне набавке набавке услуге: „Израда студије Стратегија развоја ЈЛПП-а на територији града 
Београда за период до 2033 године са пресеком 2027“, бр. 6/19, и са групом понуђача коју чине 
носилац посла Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет и члан групе: „Public Тransport 
Consult doo“ закључио уговор за израду стратегије. 
 
У складу са Уговором број XXXIV-08-401-1/19 од 17.10.2019. године,  Стратегија развоја ЈЛПП-а на 
територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године, достављена је у 6 
Извештаја и то: 



 

 

 

 
 
 

 Први ИЗВЕШТАЈ – МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧОГ 
ПРОЈЕКТА. 

 Други ИЗВЕШТАЈ – ДЕФИНИСАЊЕ ЦИЉЕВА И ПЛАНСКЕ ПОСТАВКЕ УЗ АНАЛИЗУ 
ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ  ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА. 

 Трећи ИЗВЕШТАЈ – ИСТРАЖИВАЊЕ МОБИЛНОСТИ И ПРОГНОЗА ПРЕВОЗНИХ 
ЗАХТЕВА. 

 Четврти ИЗВЕШТАЈ – ЗАХТЕВИ И ЦИЉЕВИ ПРЕМА СИСТЕМУ ЈАВНОГ  ЛИНИЈСКОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА, ВИЗИЈА, МИСИЈА, ЦИЉЕВИ И ЦИЉНА ФУНКЦИЈА СИСТЕМА, 
ДЕФИНИСАЊЕ И ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ  ЛИНИЈСКОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА. 

 Пети ИЗВЕШТАЈ - ДЕФИНИСАЊЕ АКЦИОНОГ И БУЏЕТСКОГ ПЛАНА ЗА ПРИМЕНУ 
СТРАТЕГИЈЕ. ИЗВРШЕЊЕ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ОДГОВАРАЈУЋИМ ДИРЕКТИВАМА ЕУ. 

 Шести ИЗВЕШТАЈ – КОМПЛЕТНО ИЗРАЂЕНА СТУДИЈА И РЕЗИМЕ СТРАТЕГИЈЕ 

 
У складу са Законом o стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 
135/04 и 88/10), Секретаријат за јавни превоз донео је Решење о приступању стратешкој процени 
утицаја Стратегије развоја ЈЛПП-а на територији града Београда за период до 2033 године са 
пресеком 2027 на животну средину, под бројем XXXIV-08.401.1-19-1/19, од  дана 15. Aприлa 2021. 
године, које је објављено у Службеном листу града Београда бр. 25/2021 од 16. Aприл  2021. године.  
 
У складу са чл.18. Закона o стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласники 
РС“ бр 135/04 и 88/10), Секретаријат за јавни превоз, је упутио наведени Нацрт Извештаја 
заинтересованим институцијама, предузећима и надлежним органима на мишљење: Министарству за 
заштиту животне средине, Секретаријату за заштиту животне средине - Сектор за управљање 
заштитом животне средине, Секретаријат за саобраћај, Градском заводу за јавно здравље, 
Урбанистичком заводу Београда, ГСП „Београд“, ЈКП „Београдски метро и воз“, и др.   
 
Нацрт Стратегије развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период 
до 2033. године са пресеком 2027, са Извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну средину, 
био је на јавном увиду у трајању од 15 дана, почев од 22. јуна до 06. јула 2021. Године. Мишљења, 
примедбе и предлоге на Стратегију развоја ЈЛПП-а на територији града Београда за период до 2033. 
године са пресеком 2027. године са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину 
заинтересована јавност могла је доставити Секретаријату за јавни превоз у року одређеном за Јавни 
увид, на адресу улица 27. марта 43-45 преко писарнице, или на и-мејл адресу 
javniprevoz@beograd.gov.rs.  
 
У току јавног увида у предметни Нацрт Плана су достављене примедбе које су имплементиране у 
Нацрт Плана. У вези са Извештајем  о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну 
средину није достављена ни једна примедба. 
 
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је решењем број V -04 broj 
501.3-76/2021 od 12.08.2021. године, дао сагласност на Извештај  о стратешкој процени утицаја 
Стратегије развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033 



 

 

 

године са пресеком 2027. Извештај о стратешкој процени утицаја на животни средину, саставни је 
део стратегије. 
 
Нацрт ''Стратегије развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период 
до 2033. године са пресеком 2027. године“ дефинисан је кроз пет одвојених књига: 
 

 Књига 1: АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА 

 Књига 2: ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ 

 Књига 3: СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 Књига 4: ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ 

 Књига 5: РЕЗИМЕ 

 
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. 
године са пресеком 2027. је значајан стратешки документ из области јавног линиског превоза 
путника и с тим у вези потребно је објавити у Службеном листу града Београда. 
 
Чланом 38. став 3 Законa о планском систему Републике Србије (“Службени гласник РС“, број 
30/18), Документ јавних политика јединице локалне самоуправе усваја скупштина јединице локалне 
самоуправе, осим ако је другачије прописано посебним законом. 
  



 

 

 

 
 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

 


