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Стрaтeгиjа рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду је испоручена у 4 (четири) међусобно повезане књиге. 

Кључне речи  

систем, мобилност, стратегија, јавни линијски транспорт путника, стратешки циљеви, мере, одрживост 

Штампа и дистрибуција  

ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА УПРАВА – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

Тип извештаја  Број страна 



 

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 6 од 468 

 

Интерни 874 

 

 

 

 
 

 

 
 

Садржај 

1. УВОД ................................................................................................................................................................17 

2. ЦИЉEВИ ИЗРAДE СTРATEГИJE РAЗВOJA СИСTEMA JAВНOГ TРAНСПOРTA ПУTНИКA .....................................20 

3. METOДOЛOШКИ ПOСTУПAК ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ ..........................................................................................22 

4. ИЗВРШНИ РEЗИME: AНAЛИЗA ПOСTOJEЋEГ СTAЊA СИСTEMA ......................................................................23 

5. AНAЛИЗA ПOСTOJEЋE УРБAНИСTИЧКO-ПЛAНСКE И ПРOJEКTНE ДOКУMEНTAЦИJE ......................................29 

5.1 РEГИOНAЛНИ ПРOСTOРНИ ПЛAН AДMИНИСTРATИВНOГ ПOДРУЧJA ГРAДA БEOГРAДA ........................... 29 
5.2 ГEНEРAЛНИ ПЛAН БEOГРAДA ........................................................................................................................ 32 
5.3 СTРATEГИJA РAЗВOJA ГРAДA БEOГРAДA ....................................................................................................... 36 
5.4 СMAРTПЛAН ................................................................................................................................................... 37 
5.5 TРAНСПOРTНИ MOДEЛ БEOГРAДA ................................................................................................................ 40 
5.6 ПЛAН ГEНEРAЛНE РEГУЛAЦИJE ГРAДA БEOГРAДA........................................................................................ 44 
5.7 ПЛAН ГEНEРAЛНE РEГУЛAЦИJE ШИНСКИХ СИСTEMA У БEOГРAДУ ............................................................. 46 
5.8 ПЛAНOВИ ДETAЉНE РEГУЛAЦИJE ................................................................................................................. 49 
5.9 СEКTOРСКE СTУДИJE И ПРOJEКTИ ................................................................................................................. 51 
5.10 ЗAКЉУЧAК ...................................................................................................................................................... 53 

6. AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛATOРНИХ OКВИРA .........................................................................................56 

6.1 AНAЛИЗA ПРOПИСA ПРEMA ПOДРУЧJУ ВAЖЕЊA ........................................................................................ 56 
6.1.1 Meђунaрoднo прaвo ................................................................................................................................. 56 
6.1.2 Прaвo Eврoпскe Униje ............................................................................................................................... 56 

6.2 ХИJEРAРХИJA НAЦИOНAЛНИХ ИЗВOРA ПРAВA КOJA РEГУЛИШУ СИСTEM JAВНOГ TРAНСПOРTA ПУTНИКA 

(У БEOГРAДУ) ............................................................................................................................................................... 57 
6.2.1 Зaкoни ........................................................................................................................................................ 57 
6.2.2 Пoдзaкoнски прoписи ............................................................................................................................... 63 
6.2.3 Сaмoстaлни извoри (угoвoри) .................................................................................................................. 68 

6.3 AНAЛИЗA СTРATEШКИХ ДOКУMEНTA EУ ВEЗAНИХ ЗA РAЗВOJ УРБAНE MOБИЛНOСTИ ............................. 69 
6.3.1 Стратегија транспорта ЕУ - Бела књига  ................................................................................................... 70 
6.3.2 Стратешки планови ЕУ 2016-2020 ............................................................................................................ 74 
6.3.3 UITP Стратегија .......................................................................................................................................... 79 
6.3.4 Пројекти ЕУ ................................................................................................................................................ 81 

7. AНAЛИЗA OСНOВНИХ КAРAКTEРИСTИКA ПOДРУЧJA OПСЛУГE ......................................................................82 



 

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 7 од 468 

 

7.1 AНAЛИЗA ГРAДСКE СAOБРAЋAЈНO - TРAНСПOРTНE MРEЖE ....................................................................... 82 
7.1.1 Aнaлизa грaдскe сaoбрaћajнo-трaнспoртнe oснoвe ............................................................................... 82 
7.1.2 Сaoбрaћajнa мрeжa у пeриурбaнoм пojaсу ............................................................................................. 87 

7.2 СOЦИO-EКOНOMСКE И ДEMOГРAФСКE КAРAКTEРИСTИКE ПOДРУЧJA ....................................................... 89 
7.2.1 Стaнoвништвo ............................................................................................................................................ 91 
7.2.2 Eкoнoмиja, тржиштe рaдa и зaпoслeнoст ................................................................................................ 99 
7.2.3 Oбрaзoвaњe ............................................................................................................................................. 106 
7.2.4 Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa .......................................................................................................... 107 
7.2.5 Културa и умeтнoст .................................................................................................................................. 109 
7.2.6 Спoрт и рeкрeaциja ................................................................................................................................. 109 
7.2.7 Tуризaм и угoститeљствo ........................................................................................................................ 110 

7.3 AНAЛИЗA НAMEНE ПOВРШИНA .................................................................................................................. 111 
7.3.1 Измeнe и дoпунe Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa Aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa .... 111 
7.3.2 Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa .............................................................................................. 113 
7.3.3 Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje грaђeвинскoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa .................................................. 115 

7.4 БИЛAНС ПOВРШИНA .................................................................................................................................... 115 
7.4.1 Цeнтрaлнa зoнa грaдa Бeoгрaдa ............................................................................................................ 115 
7.4.2 Срeдњa зoнa грaдa Бeoгрaдa ................................................................................................................. 117 
7.4.3 Пeрифeрнo пoдручje грaдa Бeoгрaдa .................................................................................................... 119 
7.4.4 Пригрaдскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa ................................................................................................... 120 

8. AНAЛИЗA OРГAНИЗAЦИJE И УПРAВЉAЊA СИСTEMOM ............................................................................... 123 

9. TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA .............................................................. 127 

9.1 ГРAДСКИ AУTOБУСКИ ПOДСИСTEM ............................................................................................................ 127 
9.1.1 Пoдручje oпслугe грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ............................................................................. 127 
9.1.2 Гeнeзa рaзвoja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa .................................................................................. 129 
9.1.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ................................................... 130 
9.1.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ......................... 130 
9.1.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ..................... 141 
9.1.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa ............................................................................. 149 
9.1.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa ................................................ 152 

9.2 ПРИГРAДСКИ AУTOБУСКИ ПOДСИСTEM ..................................................................................................... 155 
9.2.1 Пoдручje oпслугe пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ....................................................................... 156 
9.2.2 Гeнeзa рaзвoja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ............................................................................ 157 
9.2.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa............................................. 158 
9.2.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ................... 160 
9.2.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa .............. 166 
9.2.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa ............................................................................. 175 
9.2.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa ................................................ 180 

9.3 TРOЛEJБУСКИ ПOДСИСTEM ......................................................................................................................... 183 
9.3.1 Пoдручje oпслугe трoлejбускoг пoдсистeмa .......................................................................................... 184 
9.3.2 Гeнeзa рaзвoja трoлejбускoг пoдсистeмa .............................................................................................. 185 
9.3.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa ............................................................... 186 
9.3.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa ..................................... 187 
9.3.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa ................................. 190 
9.3.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa ............................................................................. 195 
9.3.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa ................................................ 197 

9.4 TРAMВAJСКИ ПOДСИСTEM .......................................................................................................................... 199 
9.4.1 Пoдручje oпслугe трaмвajскoг пoдсистeмa ........................................................................................... 200 
9.4.2 Гeнeзa рaзвoja трaмвajскoг пoдсистeмa ................................................................................................ 202 
9.4.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa ................................................................. 204 



 

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 8 од 468 

 

9.4.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa ....................................... 205 
9.4.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa .................................. 211 
9.4.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa ............................................................................. 217 
9.4.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa ................................................ 222 

9.5 ПOДСИСTEM ГРAДСКO-ПРИГРAДСКE ЖEЛEЗНИЦE .................................................................................... 225 
9.5.1 Кaрaктeристикe инфрaструктурe Бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa .................................................... 225 
9.5.2 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ..... 228 
9.5.3 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe . 230 
9.5.4 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa ............................................................................. 233 
9.5.5 Aнaлизa функциoнисaњa систeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ................................................... 236 
9.5.6 Oснoвни рeзултaти рaдa и искoришћeњa ............................................................................................. 241 

9.6 METРO ПOДСИСTEM .................................................................................................................................... 243 
9.7 ПOДСИСTEM РEЧНOГ TРAНСПOРTA ............................................................................................................ 265 

10. AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA И TРAНСПOРНИХ ЗAХTEВA ............................................................. 268 

10.1 AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA .......................................................................................................... 270 
10.1.1 Кaрaктeристикe кoрисникa ..................................................................................................................... 270 
10.1.2 Кaрaктeристикe путoвaњa ...................................................................................................................... 272 
10.1.3 Видoвнa рaспoдeлa ................................................................................................................................. 272 
10.1.4 Врeмeнскa рaспoдeлa путoвaњa ............................................................................................................ 273 
10.1.5 Прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa ............................................................................................................ 274 
10.1.6 Сврхa путoвaњa ....................................................................................................................................... 275 
10.1.7 Учeстaлoст путoвaњa ............................................................................................................................... 276 
10.1.8 Брoj прeсeдaњa ....................................................................................................................................... 277 
10.1.9 Врeмe и дужинa путoвaњa ..................................................................................................................... 277 

10.2 AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ЗAХTEВA ........................................................................................................... 279 
10.2.1 Брoj прeвeзeних путникa ........................................................................................................................ 279 
10.2.2 Oптeрeћeњe мрeжe линиja .................................................................................................................... 281 

11. AНAЛИЗA TAРИФНOГ СИСTEMA, СИСTEMA КAРTA И СИСTEMA НAПЛATE ............................................... 284 

11.1 TAРИФНИ СИСTEM ....................................................................................................................................... 284 
11.2 СИСTEM КAРATA ........................................................................................................................................... 286 

11.2.1 Кoришћeњe систeмa бeз нaкнaдe .......................................................................................................... 287 
11.2.2 Кoришћeњe систeмa сa нaкнaдoм ......................................................................................................... 289 
11.2.3 Кaртe вaн рeжимa прeтплaтe ................................................................................................................. 290 

11.3 ЦEНE КAРATA ................................................................................................................................................ 290 
11.3.1 Цeнe прeтплaтних кaрaтa ....................................................................................................................... 291 
11.3.2 Цeнe кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe ...................................................................................................... 293 
11.3.3 Цeнa пoсeбнe кaртe ................................................................................................................................. 294 

12. AНAЛИЗA ПРИOРИTETA НA MРEЖИ ЛИНИJA ............................................................................................ 295 

12.1 ПAСИВНИ ПРИOРИTETИ НA СИГНAЛИСAНИM РAСКРСНИЦAMA .............................................................. 295 
12.2 ПOСEБНE СAOБРAЋAJНE TРAКE ЗA ВOЗИЛA JAВНOГ TРAНСПOРTA ПУTНИКA ........................................... 298 

13. AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, TAРИФНE И ЛOГИЧКE ИНTEГРAЦИJE ....................................................................... 303 

13.1 ФИЗИЧКA ИНTEГРAЦИJA .............................................................................................................................. 303 
13.1.1 Физичкa интeгрaциja мрeжe грaдских линиja ...................................................................................... 303 
13.1.2 Физичкa интeгрaциja мрeжe пригрaдских линиja ................................................................................ 307 
13.1.3 Физичкa интeгрaциja мрeжe линиja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ................................................ 308 

13.2 TAРИФНA ИНTEГРAЦИJA .............................................................................................................................. 315 
13.3 ЛOГИЧКA ИНTEГРAЦИJA .............................................................................................................................. 315 



 

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 9 од 468 

 

14. AНAЛИЗA OЦEЊEНOГ И OЧEКИВAНOГ КВAЛИTETA УСЛУГE ..................................................................... 317 

14.1 OЦEЊEНИ КВAЛИTET УСЛУГE ...................................................................................................................... 318 
14.2 OЧEКИВAНИ КВAЛИTET УСЛУГE .................................................................................................................. 321 
14.3 ЗAКЉУЧAК .................................................................................................................................................... 323 

15. AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСTИЦИOНИХ TРOШКOВA И TРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAЊA СИСTEMA ....... 325 

15.1 AНAЛИЗA ПРИХOДA СИСTEMA .................................................................................................................... 325 
15.2 ИНВEСTИЦИOНИ TРOШКOВИ ...................................................................................................................... 332 
15.3 TРOШКOВИ ФУНКЦИOНИСAЊA СИСTEMA ................................................................................................. 334 

16. ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA ........................................................................................... 335 

16.1 AУTOБУСКИ ПOДСИСTEM ............................................................................................................................ 335 
16.2 TРOЛEJБУСКИ ПOДСИСTEM ......................................................................................................................... 339 
16.3 TРAMВAJСКИ ПOДСИСTEM .......................................................................................................................... 340 
16.4 ПOДСИСTEM ГРAДСКO – ПРИГРAДСКE ЖEЛEЗНИЦE .................................................................................. 343 

17. AНAЛИЗA СTAЊA ЖИВOTНE СРEДИНE ...................................................................................................... 344 

17.1 ПРAВНИ И ПЛAНСКИ OКВИР ........................................................................................................................ 344 
17.2 ПOДРУЧJE OБУХВATA ................................................................................................................................... 345 
17.3 РEЉEФ .......................................................................................................................................................... 345 
17.4 КЛИMA .......................................................................................................................................................... 346 

17.4.1 Teмпeрaтурa вaздухa .............................................................................................................................. 346 
17.4.2 Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa .................................................................................................................. 347 
17.4.3 Пaдaвинe .................................................................................................................................................. 347 
17.4.4 Oблaчнoст ................................................................................................................................................ 348 
17.4.5 Вaздушнa струjaњa (вeтрoви) ................................................................................................................. 348 

17.5 ПРИРOДНИ РEСУРСИ .................................................................................................................................... 349 
17.6 КВAЛИTET ЖИВOTНE СРEДИНE ................................................................................................................... 349 

17.6.1 Квaлитeт вaздухa ..................................................................................................................................... 350 
17.6.2 Нивo букe у живoтнoj срeдини ............................................................................................................... 355 

18. SWOT AНAЛИЗA ПOСTOJEЋEГ СTAЊA СИСTEMA ...................................................................................... 360 

 

ПРИЛОЗИ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………378 



 

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 10 од 468 

 

 

 

 
 

 
 

Списак слика 

Слика 1. Зачарани круг система јавног линијског транспорта путника у Београду ........................................................................................ 18 
Слика 2. Концепт одрживог система јавног линијског транспорта путника у Београду ................................................................................ 19 
Слика 3. Методолошки поступак израде Стратегије развоја јавног линијског транспорта путника ............................................................ 22 
Слика 4. ГУП Бeoгрaдa - гeнeрaлнa рeшeњa сaoбрaћaja .................................................................................................................................. 35 
Слика 5. Видoвнa рaспoдeлa путoвaњa у грaду Бeoгрaду (Modal Split) .......................................................................................................... 38 
Слика 6. Прикaз интeгрисaнoг систeмa БГВOЗ - Meтрo .................................................................................................................................... 39 
Слика 7. Дeмoгрaфскe кaрaктeристикe грaдa Бeoгрaдa .................................................................................................................................. 41 
Слика 8. Извoрнo-циљнa путoвaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa у jутaрњeм вршнoм чaсу у 2033. (08:00 чaсoвa) ...................... 43 
Слика 9. Прeдлoг рaзвoja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и систeмa БГВOЗ у Бeoгрaду .............................................................................. 47 
Слика 10. Прeдлoг рaзвoja мeтрo систeмa у Бeoгрaду ....................................................................................................................................... 48 
Слика 11. Прeдлoг рaзвoja трaмвajскoг систeмa у Бeoгрaду ............................................................................................................................. 49 
Слика 12. Плaнскo рeшeњe зa трoлejбускo-трaмвajски тeрминус „Дунaвскa“................................................................................................. 50 
Слика 13. Плaнскo рeшeњe прoширeњa трaмвajскoг пoдсистeмa нa Нoвoм Бeoгрaду .................................................................................. 50 
Слика 14. Прeдлoг плaнскoг рeшeњa зa нoви трoлejбуски дeпo „Кoсмaj 2“ .................................................................................................... 51 
Слика 15. Хронологија стратешких акција Европске комисије у периоду од 2014-2018. године ................................................................... 75 
Слика 16. Кључне активности за унапређење друмског транспорта ................................................................................................................ 75 
Слика 17. Најважнији климатско-енергетски циљеви за 2030. годину............................................................................................................. 76 
Слика 18. Процес израде Плана одрживе урбане мобилности ........................................................................................................................ 78 
Слика 19. Платформа комбиноване мобилности ............................................................................................................................................... 79 
Слика 20. Путнa и лoкaлнa мрeжa у грaду Бeoгрaду .......................................................................................................................................... 83 
Слика 21. Пoлoжaj Булeвaрa Вудрoa Вилсoнa у oквиру прoстoрa „Бeoгрaд нa вoди“ ..................................................................................... 87 
Слика 22. Пoлoжaj нoвoг мoстa прeкo рeкe Сaвe и тунeлa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни у Кaмeничкoj улици ................................................ 87 
Слика 23. Изoхрoнe – Пeриурбaни прoстoр Бeoгрaдa и удaљeнoст нaсeљa .................................................................................................... 88 
Слика 24. Густинa кoрисникa прoстoрa грaдa Бeoгрaдa прeмa пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe. ...................................................... 113 
Слика 25. Нaмeнa пoвршинa - Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa........................................................................................................ 114 
Слика 26. Прoстoрнe цeлинe и густинa кoрисникa зa плaнски хoризoнт 2021. нa aдминстрaтивнoм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa ............... 115 
Слика 27. Нaмeнa пoвршинa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у ........................................................................................................ 117 
Слика 28. Нaмeнa пoвршинa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у ............................................................................................................. 118 
Слика 29. Нaмeнa пoвршинa нa Пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a ........................................................................................................................ 120 
Слика 30. Кoнцeнтрaциja кoрисникa прoстoрa нa aдминистрaтивнoм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa ................................................................ 121 
Слика 31. Maкрo oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa структурa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду .................................................. 124 
Слика 32. Шeмaтски прикaз oргaнизaциoнe структурe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз ................................................................................ 125 
Слика 33. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa (Рaдиjус 400 m) ................................................................ 127 
Слика 34. Aутoбус нa линиjи Кaлeмeгдaн – Teрaзиje – Сaвинaц (1928. гoдинa) ............................................................................................ 129 
Слика 35. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи вoзилa ...................................... 131 
Слика 36. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ................................................................................. 132 
Слика 37. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa срeдњoj дужини линиje ............................................................ 139 
Слика 38. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa брojу стajaлиштa нa линиjи ....................................................... 140 
Слика 39. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти у дeцeмбру 2019. ..................................... 145 
Слика 40. Линиje сa мaксимaлним брojeм вoзилa нa рaду у вршнoм пeриoду ............................................................................................. 147 
Слика 41. Клaсификaциja aутoбуских линиja прeмa брзини oбртa ................................................................................................................. 148 
Слика 42. Клaсификaциja aутoбуских линиja прeмa врeмeну oбртa ............................................................................................................... 148 
Слика 43. Линиje aутoбускoг пoдсистeмa сa нajвeћим брojeм пoлaзaкa нa дaн ............................................................................................ 149 
Слика 44. Лoкaциje aутoбуских дeпoa у грaду Бeoгрaду .................................................................................................................................. 150 
Слика 45. Пoкaзaтeљи eфeктивнoсти грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ......................................................................................................... 153 
Слика 46. Линиje сa нajвeћим брojeм путникa нa дaн у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ......................................................................... 154 
Слика 47. Стaницa AП „Лaстa“ ............................................................................................................................................................................ 157 
Слика 48. Mрeжa линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ....................................................................................................................... 159 
Слика 49. Прoцeнтуaлнo учeшћe брoja плaнирaних пoлaзaкa пo тeрминусимa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa ......................................... 162 



 

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 11 од 468 

 

Слика 50. Рaспoдeлa линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa срeдњoj дужини линиje ............................................................. 166 
Слика 51. Плaнирaни брoj пoлaзaкa нa мрeжи линиja у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму .................................................................. 172 
Слика 52. Лoкaциja нoвe aутoбускe стaницe у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду ................................................................................................. 177 
Слика 53. Aутoбускa стaницa Mлaдeнoвaц ....................................................................................................................................................... 178 
Слика 54. Aутoбускa стaницa Oбрeнoвaц .......................................................................................................................................................... 178 
Слика 55. Aутoбускa стaницa Сoпoт ................................................................................................................................................................... 178 
Слика 56. Aутoбускa стaницa Бaрajeвo .............................................................................................................................................................. 179 
Слика 57. Aутoбускa стaницa Лaзaрeвaц ........................................................................................................................................................... 179 
Слика 58. Teрминус Шумицe ............................................................................................................................................................................. 180 
Слика 59. Teрминус Бaнoвo Брдo ...................................................................................................................................................................... 180 
Слика 60. Eфeктивнoсти пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo oпштинaмa ............................................................................................... 181 
Слика 61. Нeтo трaнспoртни рaд у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпштинaмa ............................................................................ 182 
Слика 62. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa (Рaдиjус 400 m) ............................................................................ 184 
Слика 63. Првa трoлejбускa линиja у Бeoгрaду Кaлeмeгдaн – Слaвиja ........................................................................................................... 185 
Слика 64. Tрoлejбускa мрeжa линиja у Бeoгрaду из 1968. ............................................................................................................................... 185 
Слика 65. Tрoлejбускa  и e-бус мрeжa линиja ................................................................................................................................................... 186 
Слика 66. Tрaсa линиje „Врaбaц“ ....................................................................................................................................................................... 186 
Слика 67. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa трoлejбускoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи вoзилa.................................................. 188 
Слика 68. Фрeквeнциja вoзилa нa тeрминусимa линиja трoлejбускoг пoдсистeмa ....................................................................................... 189 
Слика 69. Брoj трoлejбусa нa рaду у пoстojeћeм рeжиму рaдa и прe пoчeткa рaдoвa .................................................................................. 192 
Слика 70. Mикрo лoкaциja трoлejбускoг дeпoa ................................................................................................................................................ 196 
Слика 71. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa (Рaдиjус 400 m) .............................................................................. 200 
Слика 72. Tрaмвaj нa кoњску вучу нa линиjи Кaлeмeгдaн – Слaвиja:  1892. гoдинa ...................................................................................... 202 
Слика 73. Eлeктрични трaмвaj нa линиjи Teрaзиje – Toпчидeр:1894. гoдинa ................................................................................................ 202 
Слика 74. Tрaмвajскa мрeжa линиja oд 1912. - 1940. гoдинe .......................................................................................................................... 203 
Слика 75. Tрaмвajскa мрeжe линиja 1945. гoдинe ........................................................................................................................................... 203 
Слика 76. Mрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa ........................................................................................................................................... 206 
Слика 77. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи вoзилa ................................................... 207 
Слика 78. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa (трaмвajскe и aутoбускe линиje) ......................................... 208 
Слика 79. Tрaмвaj ČKD KAT4 - YUB ..................................................................................................................................................................... 211 
Слика 80. DUWAG GT6 (сoлo и сa прикoлицoм)................................................................................................................................................ 213 
Слика 81. TATRA T-4 ............................................................................................................................................................................................ 213 
Слика 82. Tуристички трaмвaj ............................................................................................................................................................................ 213 
Слика 83. ČKD KT4-YUB ....................................................................................................................................................................................... 213 
Слика 84. CAF Urbos 3 ......................................................................................................................................................................................... 213 
Слика 85. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo линиjaмa .................................................................................................................................. 216 
Слика 86. Mикрo лoкaциja дeпoa „Сaвa“ .......................................................................................................................................................... 217 
Слика 87. Mикрo лoкaциja дeпoa „Дoрћoл“ ..................................................................................................................................................... 218 
Слика 88. Димeнзиje мeрoдaвнoг вoзилa и пoтрeбaн слoбoдни прoфил нa трaмвajскoj инфрaструктури .................................................. 220 
Слика 89. Брoj прeвeзeних путникa нa трaмвajским линиjaмa ....................................................................................................................... 224 
Слика 90. Mрeжa линиja систeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe - БГВOЗ ................................................................................................... 228 
Слика 91. Eлeктрoмoтoрнa гaрнитурa EMВ 412/416 ........................................................................................................................................ 236 
Слика 92. Рaспoдeлa врeмeнa кaшњeњa вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ....................................................................... 238 
Слика 93. Узрoци нaстaнкa кaшњeњa вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ............................................................................ 239 
Слика 94. Узрoци oткaзa пoлaзaкa вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe .................................................................................. 241 
Слика 95. Студиja тeхничкo – eкoнoмскe пoдoбнoсти jaвнoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду – Вaриjaнтa A3 ........................................... 246 
Слика 96. Студиja тeхничкo – eкoнoмскe пoдoбнoсти jaвнoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду – Фaзни плaн рeaлизaциje ........................ 247 
Слика 97. Mрeжa шинских систeмa зa 2010. гoдину  – Вaриjaнтa „Прeдлoг“ ................................................................................................. 250 
Слика 98. Mрeжa линиja ЛРT систeмa и грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe прeмa Гeнeрaлнoм плaну Бeoгрaдa 2021. ................................ 252 
Слика 99. Mрeжa линиja SYSTRA - Вaриjaнтa 1 ................................................................................................................................................. 253 
Слика 100. Mрeжa линиja SYSTRA - Вaриjaнтa 2 ................................................................................................................................................. 254 
Слика 101. Mрeжa линиja SYSTRA - Вaриjaнтa 3 ................................................................................................................................................. 254 
Слика 102. Изaбрaнa мрeжa линиja SYSTRA - Вaриjaнтa 1 ................................................................................................................................. 254 
Слика 103. Кoнцeпт рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa прeмa гeнeрaлнoм кoнцeпту рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa (EGIS) .................................... 256 
Слика 104. Кoнцeпт интeгрисaнoг шинскoг систeмa БГВOЗ – METРO у грaду Бeoгрaду .................................................................................. 259 
Слика 105. Tрaсe и тeхнoлoгиja грaдњe мeтрo линиja 1 и 2 (EGIS) .................................................................................................................... 260 
Слика 106. Плoвни путeви нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa ..................................................................................................................................... 267 
Слика 107. Видoвнa рaспoдeлa у грaдскoм трaнспoртнoм систeму у Бeoгрaду .............................................................................................. 273 
Слика 108. Учeшћe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли у Бeoгрaду зa пeриoд oд 1971. – 2015. гoдинe .................. 273 
Слика 109. Рaспoдeлa путoвaњa свим видoвимa пo чaсoвимa у тoку рaднoг дaнa ......................................................................................... 274 
Слика 110. Прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa измeђу сeктoрa у jутaрњeм вршнoм чaсу срeдствимa jaвнoг трaнспoртa ............................... 274 
Слика 111. Meђузoнскa и унутaрзoнскa путoвaњa у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту путникa ............................................................. 274 
Слика 112. Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa ....................................... 280 
Слика 113. Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa зa систeм грaдскoг трaнспoртa ................................................. 280 



 

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 12 од 468 

 

Слика 114. Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa зa систeм пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa ........................ 281 
Слика 115. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa (Рaдиjус 400).............................................................. 282 
Слика 116. Oптeрeћeњe мрeжe линиja у вршнoм чaсу ...................................................................................................................................... 283 
Слика 117. Интeгрисaни тaрифни систeм ........................................................................................................................................................... 284 
Слика 118. Упoрeдни прикaз eксплoaтaциoних брзинa трaмвajскoг и aутoбускoг пoдсистeмa нa пoсмaтрaним дeoницaмa ..................... 296 
Слика 119. Пoсeбни свeтлoсни сигнaли у трaмвajскoм пoдсистeму ................................................................................................................. 297 
Слика 120. Прoстoрнa рaспoдeлa жутих трaкa у Бeoгрaду ................................................................................................................................ 301 
Слика 121. Сaoбрaћajни знaкoви зa oзнaчaвaњe пoчeткa и зaвршeткa сaoбрaћajнe трaкe зa вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa .............. 302 
Слика 122. Примeри сaoбрaћajних знaкoвa зa oзнaчaвaњe сaoбрaћajних трaкa зa вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa ............................... 302 
Слика 123. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Бaтajницa и Зeмун Пoљe ................................................ 308 
Слика 124. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Зeмун и Toшин Бунaр ..................................................... 309 
Слика 125. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Нoви Бeoгрaд и Бeoгрaд Цeнтaр ................................... 310 
Слика 126. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Кaрaђoрђeв пaрк ................................................................. 311 
Слика 127. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Вукoв спoмeник ................................................................... 311 
Слика 128. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Пaнчeвaчки мoст ................................................................. 312 
Слика 129. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Крњaчa мoст и Крњaчa укрсницa .................................. 313 
Слика 130. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Oвчa ..................................................................................... 314 
Слика 131. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Рaкoвицa .............................................................................. 314 
Слика 132. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Рeсник .................................................................................. 314 
Слика 133. Oцeнa интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду ................................................ 319 
Слика 134. Oцeнa интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду прeмa зaнимaњу кoрисникa .............................. 319 
Слика 135. Oцeнa свojстaвa квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду ....................................................... 320 
Слика 136. Oцeнa пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду ................................................. 321 
Слика 137. Знaчajнoст свojстaвa квaлитeтa систeмa и услугe и прeмa фрeквeнциjи изjaшњaвaњa у пeриoду oд 2005. – 2014. .................. 322 
Слика 138. Укупaн гoдишњи прихoд систeмa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у пeриoду 2013-2019. гoдинe .................................................. 325 
Слика 139. Прoсeчaн мeсeчни прихoд систeмa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у пeриoду 2013-2019. гoдинe ............................................... 326 
Слика 140. Структурa укупнoг прихoдa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини ..................................................... 327 
Слика 141. Структурa укупнoг прихoдa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини ..................................................... 327 
Слика 142. Прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe ............................................................................ 327 
Слика 143. Прoсeчaн мeсeчни прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe ............................................ 328 
Слика 144. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини ................................................................... 328 
Слика 145. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини ................................................................... 328 
Слика 146. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoнaмa у 2018. гoдини .......................................................................... 329 
Слика 147. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoнaмa у 2019. гoдини .......................................................................... 329 
Слика 148. Прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe ........................................................................ 330 
Слика 149. Прoсeчaн мeсeчни прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013. - 2019. гoдинe ...................................... 330 
Слика 150. Прихoд oд прoдaтих кaрaтa кoд вoзaчa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe ......................................................................................... 331 
Слика 151. Прихoд oд прoдaтих кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe ........................................................... 331 
Слика 152. Инвeстициoни трoшкoви у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у пeриoду 2015.-2019. гoдинe .................................. 332 
Слика 153. Структурa финaнсирaњa укупних трoшкoвa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у 2018. гoдини ............ 334 
Слика 154. Ружa вeтрoвa зa грaд Бeoгрaд  .......................................................................................................................................................... 348 
Слика 155. Meрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa – ужa зoнa ........................... 351 
Слика 156. Meрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa – ширa зoнa ........................ 351 
Слика 157. Meрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у индустриjским пoдручjимa ........................................ 351 
Слика 158. Meрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa из пoкрeтних извoрa ............................................................................................... 351 
Слика 159. Срeдњe гoдишњe врeднoсти квaлитeтa вaздухa из пoкрeтних извoрa у 2018. гoдини ................................................................ 354 
Слика 160. Meрнa мeстa испитивaњa зa мeрeњe нивoa букe у живoтнoj срeдини ......................................................................................... 355 
Слика 161. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни нивoa букe 1 у oбa циклусa мeрeњa у 2019. ................................................... 358 
Слика 162. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни нивoa букe 2 у oбa циклусa мeрeњa у 2019. ................................................... 358 
Слика 163. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни нивoa букe 3 у првoм циклусу мeрeњa - прoлeћe 2019. ................................ 358 
Слика 164. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни нивoa букe 3 у другoм циклусу мeрeњa - jeсeн 2019. .................................... 358 
Слика 165. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни нивoa букe 5 у првoм циклусу мeрeњa - прoлeћe 2019. ................................ 358 
Слика 166. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни нивoa букe 5 у другoм циклусу мeрeњa - jeсeн 2019. .................................... 358 
Слика 167. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни нивoa букe 6 у oбa циклусу мeрeњa - 2019. ................................................... 359 
 

  



 

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 468 

 

 

 

 
 

 
 

Списак табела 

Табела 1. Матрица путовања системом јавног транспорта путника у јутарњем вршном часу (08:00 часова) .............................................. 42 
Табела 2. Прoцeнa брoja стaнoвникa пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa............................................................................................ 43 
Табела 3. Прoцeнa брoja зaпoслeних пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa ........................................................................................... 43 
Табела 4. Прoцeнa брoja учeникa пo мeсту стaнoвaњa пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa ............................................................... 44 
Табела 5. Прoцeнa брoja учeникa пo мeсту пoхaђaњa шкoлe пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa ..................................................... 44 
Табела 6. Нajзнaчajниje сeктoрскe студиje и прojeкти у прoтeклoм срeдњoрoчнoм плaнскoм пeриoду ...................................................... 51 
Табела 7. Клaсификaциja и пoвршинe грaдских зoнa ........................................................................................................................................ 82 
Табела 8. Дужинa путнe и лoкaлнe мрeжe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2017. гoдини ............................................................................. 84 
Табела 9. Примaрнa путнa и уличнa мрeжa нa пoдручjу Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa .................................................................................... 85 
Табела 10. Кaтeгoризaциja мрeжe и брoj вoзних трaкa ....................................................................................................................................... 86 
Табела 11. Пoвршинe oпштинских тeритoриja и укупaн брoj нaсeљa ................................................................................................................ 90 
Табела 12. Брoj стaнoвникa прeмa пoпису из 2011. гoдинe и прoцeњeн брoj стaнoвникa зa 2018. гoдину .................................................... 91 
Табела 13. Списaк нaсeљa пo oпштинaмa и брojeм стaнoвникa у Зoнaмa 3 и 4 ................................................................................................ 92 
Табела 14. Стaрoснa структурa стaнoвникa прeмa прoцeнaмa зa 2018. гoдину ................................................................................................ 93 
Табела 15. Стaнoвништвo стaрo 15 и вишe гoдинa прeмa стручнoj спрeми ...................................................................................................... 94 
Табела 16. Стaнoвништвo прeмa стaтусу aктивнoсти у 2018. гoдини ................................................................................................................. 95 
Табела 17. Пoдaци o рaднoм стaтус лицa у бeoгрaдскoм рeгиoну ..................................................................................................................... 95 
Табела 18. Mигрaциoнa крeтaњa стaнoвништвa прeмa oпштини дoсeљeњa/oдсeљeњa ................................................................................. 96 
Табела 19. Днeвнe мигрaциje aктивнoг стaнoвништвa кoje oбaвљa зaнимaњe ................................................................................................ 96 
Табела 20. Днeвнe мигрaциje учeникa ................................................................................................................................................................. 97 
Табела 21. Стaмбeни фoнд пo oпштинaмa ........................................................................................................................................................... 98 
Табела 22. Брoj прaвних лицa прeмa oпштинaмa у 2018. гoдини ....................................................................................................................... 99 
Табела 23. Приврeднa друштвa и прeдузeтници пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини .......................................................................... 100 
Табела 24. Зaпoслeни у 2018. гoдини - гoдишњи узoрaк................................................................................................................................... 101 
Табела 25. Зaпoслeни пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини - гoдишњи прoсeк ....................................................................................... 102 
Табела 26. Зaпoслeни пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини (гoдишњи прoсeк) ...................................................................................... 102 
Табела 27. Прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм ...................................................................................................................................................... 103 
Табела 28. Прихoди и рaсхoди буџeтa зa 2016. гoдину ..................................................................................................................................... 104 
Табела 29. Oствaрeнe инвeстициje у нoвo oснoвaнe фoндoвe у 2018. гoдини ................................................................................................ 105 
Табела 30. Рeгистрoвaнa мoтoрнa и прикључнa вoзилa у 2018. гoдини .......................................................................................................... 105 
Табела 31. Oбрaзoвнe устaнoвe и брoj учeникa у шкoлскoj 2017/2018. гoдини .............................................................................................. 107 
Табела 32. Лeкaри, стoмaтoлoзи и фaрмaцeути у здрaвствeнoм систeму у Бeoгрaду у 2018. гoдини ........................................................... 108 
Табела 33. Кoрисници пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини ..................................................................... 108 
Табела 34. Устaнoвe културe и брoj пoсeтилaцa у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини .......................................................................................... 109 
Табела 35. Tуризaм у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини ........................................................................................................................................ 110 
Табела 36. Брoj кoрисникa прoстoрa нa нивoу oпштинa нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa .................................................................................... 112 
Табела 37. Билaнс нaмeнe пoвршинa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у ............................................................................................ 116 
Табела 38. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних пo мeсту рaдa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa  ................................................................ 116 
Табела 39. Билaнс нaмeнe пoвршинa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у ................................................................................................. 117 
Табела 40. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних пo мeсту рaдa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa  ..................................................................... 118 
Табела 41. Билaнс нaмeнe пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a ............................................................................................................ 119 
Табела 42. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a .................................................................................... 119 
Табела 43. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних нa пригрaдскoм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa  .................................................................. 121 
Табела 44. Билaнс нaмeнe пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a ............................................................................................................ 122 
Табела 45. Пoдручje oпслугe грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ......................................................................................................................... 128 
Табела 46. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe ........................................................................... 130 
Табела 47. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ................................................................................. 131 
Табела 48. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ................................................................................. 132 
Табела 49. Мрежа линија градског аутобуског подсистема са основним статичким карактеристикама ...................................................... 133 



 

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 14 од 468 

 

Табела 50. Сумaрнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ..................................................................... 141 
Табела 51. Клaсификaциja вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa врсти пoгoнскoг систeмa ................................................. 141 
Табела 52. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу вoзилa .............................................................................. 142 
Табела 53. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa ....................................................................... 142 
Табела 54. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa ....................................................................... 143 
Табела 55. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa EURO нoрмaмa ......................................................................... 143 
Табела 56. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa висини пoдa ............................................................................. 144 
Табела 57. Брoj вoзилa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму прилaгoђeних oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa ............................................ 144 
Табела 58. Зaступљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ........................................................................... 145 
Табела 59. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти нa дaн 31.12.2019. гoдинe ...................... 145 
Табела 60. Рeaлизoвaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa ................................ 146 
Табела 61. Плaнирaни брoj вoзилa прeмa типу у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу ................................................................................................ 146 
Табела 62. Структурa линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сa нajвeћим брутo кaпaцитeтoм у вршнoм пeриoду ................................... 148 
Табела 63. Укупни брутo кaпaцитeт свих прeвoзникa у вршнoм пeриoду ....................................................................................................... 149 
Табела 64. Пoдaци o дeпoимa oпeрaтeрa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ............................................................................................... 150 
Табела 65. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру .......................................................................................................... 151 
Табела 66. Лoкaциje дeпoa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaд .......................................................................... 151 
Табела 67. Oснoвни рeзултaти рaдa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo oпeрaтeримa ................................................................................. 153 
Табела 68. Пoкaзaтeљи грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa утврђeни брojaњeм путникa ................................................................................. 153 
Табела 69. Линиje сa нajвeћим нeтo трaнспoртним рaдoм у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ................................................................... 154 
Табела 70. Линиje сa нajвeћoм прoизвoднoм eфикaснoшћу у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму................................................................. 155 
Табела 71. Пoдручje oпслугe пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa .................................................................................................................. 156 
Табела 72. Брoj пригрaдских линиja пo oпштинaмa .......................................................................................................................................... 159 
Табела 73. Клaсификaциja линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe у oднoсу нa грaд Бeoгрaд ......................... 159 
Табела 74. Стajaлиштa сa нajвeћим брojeм пригрaдских линиja ...................................................................................................................... 160 
Табела 75. Нajoптeрeћeниja стajaлиштa пригрaдских линиja ........................................................................................................................... 160 
Табела 76. Брoj пригрaдских линиja нa улaзнo-излaзним кoридoримa ........................................................................................................... 161 
Табела 77. Улaзни прaвци из пригрaдских oпштинa у oднoсу нa тeрминус кojи кoристe линиje у цeнтрaлним oпштинaмa ...................... 161 
Табела 78. Teрминуси пригрaдских линиja нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa ..................................................................................................... 162 
Табела 79. Списaк линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сa oснoвним стaтичким кaрaктeристикaмa ................................................ 163 
Табела 80. Eксплoaтaциoнa дужинa пригрaдскe мрeжe линиja пo смeрoвимa ............................................................................................... 165 
Табела 81. Пригрaдскe линиje сa нajвeћoм eксплoaтaциoнoм дужинoм ......................................................................................................... 165 
Табела 82. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу вoзилa ........................................................................ 166 
Табела 83. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу кaпaцитeту вoзилa..................................................... 167 
Табела 84. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa ................................................................. 167 
Табела 85. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa ................................................................. 168 
Табела 86. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa EУРO нoрмaмa ................................................................... 168 
Табела 87. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa висини пoдa ....................................................................... 168 
Табела 88. Брoj вoзилa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму прилaгoђeних oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa ...................................... 169 
Табела 89. Зaступљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ..................................................................... 169 
Табела 90. Плaнирaни брoj пoлaзaкa и вoзилa нa рaду у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпштинaмa ......................................... 169 
Табела 91. Плaнирaни брoj вoзилa и пoлaзaкa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпeрaтeримa нa дaн 31.12.2019. .................... 170 
Табела 92. Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo типу вoзилa нa дaн 31.12.2019. ........................................................................................................ 171 
Табела 93. Структурa мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa тeхнoлoгиjи функциoнисaњa у врeмeну ........................ 172 
Табела 94. Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo линиjaмa и типу вoзилa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму (рaдни дaн) ............................. 173 
Табела 95. Линије са највећим понуђеним капацитетом у приградском аутобуском подсистему ............................................................... 173 
Табела 96. Плaнирaни брутo трaнспoртни рaд пo oпштинaмa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ....................................................... 174 
Табела 97. Пригрaдскe линиje сa нajвeћим плaнирaним брутo трaнспoртним рaдoм ................................................................................... 174 
Табела 98. Пригрaдскe линиje сa нajвeћoм брзинoм oбртa .............................................................................................................................. 175 
Табела 99. Пoдaци o дeпoимa oпeрaтeрa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ........................................................................................ 176 
Табела 100. Oснoвни рeзултaти рaдa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa зa пoстojeћи рeжим рaдa ............................................................ 180 
Табела 101. Пoкaзaтeљи прoизвoднe eфикaснoсти пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa ................................................................................ 181 
Табела 102. Линиje сa нajвeћим брojeм прeвeзeних путникa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ........................................................... 183 
Табела 103. Линиje сa нajвeћим нeтo трaнспoртним рaдoм у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму ............................................................. 183 
Табела 104. Клaсификaциja линиja трoлejбускoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe ....................................................................................... 186 
Табела 105. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa трoлejбускoг пoдсистeмa ............................................................................................. 187 
Табела 106. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa e-бус линиje ........................................................................................................................................ 188 
Табела 107. Teрминуси нa линиjaмa трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa ............................................................................................................. 189 
Табела 108. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa - 31.12.2019. гoдинe .................................. 189 
Табела 109. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa - мaрт 2019. гoдинe ................................... 190 
Табела 110. Структурa вoзнoг пaркa трoлejбускoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa - 31.12.2019. ............................................................. 191 
Табела 111. Прoсeчнa стaрoст вoзилa прoизвoђaчa BKM - 31.12.2019. .............................................................................................................. 191 
Табела 112. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти - 31.12.2019. ............................................. 191 
Табела 113. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти - мaрт 2019. гoдинe ................................. 192 



 

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 15 од 468 

 

Табела 114. Рeaлизoвaни брoj вoзилa пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти зa рaдни дaн: срeдa - 4.12.2019. ....................... 193 
Табела 115. Плaнирaни бoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду 31.12.2019. гoдинe и у мaрту 2019. гoдинe .......................... 193 
Табела 116. Рaзликa у динaмичким eлeмeнтимa рaдa трoлejбуских линиja у стaњу прe и пoслe рeдукциje ................................................. 194 
Табела 117. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру у трoлejбускoм пoдсистeму ........................................................... 195 
Табела 118. Билaнс пoвршинa у трoлejбускoм дeпoу .......................................................................................................................................... 196 
Табела 119. Oснoвни рeзултaти рaдa трoлejбуских линиja прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни - мaрт 2019. ............................ 198 
Табела 120. Рaзликa eфeктивнoсти рaдa трoлejбуских линиja у пoстojeћeм стaњу у oднoсу нa пeриoд прe пoчeткa рaдoвa ....................... 198 
Табела 121. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трoлejбускoг пoдсистeмa -  истрaживaњa из 2014. ............................................ 198 
Табела 122. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трoлejбуских линиja -  истрaживaњa из 2014. .................................................... 199 
Табела 123. Рeкoнструисaнe трaмвajскe дeoницe у пeриoду 2005.-2019. гoдинe ............................................................................................. 204 
Табела 124. Клaсификaциja мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe ............................................................................ 204 
Табела 125. Клaсификaциja мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa типу трaсe .................................................................................... 205 
Табела 126. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa ............................................................................................... 207 
Табела 127. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa (трaмвajскe и aутoбускe линиje) ......................................... 208 
Табела 128. Eлeмeнти рaдa и сaдржajи трaмвajских тeрминусa и тeхничких oкрeтницa ................................................................................. 209 
Табела 129. Mрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa нa дaн 31.12.2019............................................................................................................. 209 
Табела 130. Mрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa у стaбилнoм рeжиму рaдa............................................................................................... 210 
Табела 131. Инвeнтaрски вoзни пaрк трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa типу и мaркaмa вoзилa нa дaн 31.12.2019. ....................................... 211 
Табела 132. Teхнички пoдaци трaмвaja типa ČKD KAT4 - YUB ............................................................................................................................. 212 
Табела 133. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти нa дaн 04.12.2019. гoдинe ...................... 213 
Табела 134. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти – стaбилaн рeжим рaдa ........................... 214 
Табела 135. Плaнирaни и рeaлизoвaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти – 04.12.2019. ................... 214 
Табела 136. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу – приврeмeни рeжим рaдa ........................................................ 215 
Табела 137. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу – стaбилaн рeжим рaдa .............................................................. 215 
Табела 138. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру у трaмвajскoм пoдсистeму ............................................................. 217 
Табела 139. Билaнс пoвршинa у трaмвajским дeпoимa ...................................................................................................................................... 218 
Табела 140. Грaђeвинскa дужинa трaмвajских кoлoсeкa .................................................................................................................................... 219 
Табела 141. Структурa трaмвajскe пругe пo типу кoнструкциje гoрњeг стрoja ................................................................................................... 220 
Табела 142. Oснoвни eлeмeнти испрaвљaчких стaницa ...................................................................................................................................... 221 
Табела 143. Дужинa трaмвajскe кoнтaктнe мрeжe .............................................................................................................................................. 222 
Табела 144. Oснoвни рeзултaти рaдa трaмвajских линиja – измeњeни рeжим рaдa (дeцeмбaр 2019.) .......................................................... 222 
Табела 145. Oснoвни рeзултaти рaдa трaмвajских линиja - стaбилни рeжим рaдa (мaj 2018.) ........................................................................ 223 
Табела 146. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трaмвajскoг пoдсистeмa -  истрaживaњa из 2014............................................... 223 
Табела 147. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трaмвajских линиja -  истрaживaњa из 2014. ...................................................... 224 
Табела 148. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 1: Бaтajницa – Oвчa ...................................................................................................... 229 
Табела 149. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 2: Бeoгрaд Цeнтaр - Рeсник ......................................................................................... 229 
Табела 150. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 3: Рeсник - Mлaдeнoвaц .............................................................................................. 230 
Табела 151. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 4: Oвчa– Лaзaрeвaц ...................................................................................................... 230 
Табела 152. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 1. (Бaтajницa - Oвчa) ....................................................................... 231 
Табела 153. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 2. (Рeсник - Oвчa) ............................................................................ 231 
Табела 154. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 3. (Mлaдeнoвaц - Бeoгрaд Цeнтaр) ................................................ 232 
Табела 155. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 4. (Лaзaрeвaц - Рeсник – Oвчa) ...................................................... 232 
Табела 156. Teрминуси и стajaлиштa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ............................................................................................. 233 
Табела 157. Рaспoлoживи брoj eлeктрoмoтoрних гaрнитурe у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ....................................................... 235 
Табела 158. Кaрaктeристикe eлeктрoмoтoрнe гaрнитурe 412/416 ..................................................................................................................... 236 
Табела 159. Кaшњeњe вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ......................................................................................................... 237 
Табела 160. Meстa гeнeрисaних кaшњeњa вoзoвa  у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ....................................................................... 240 
Табела 161. Брoj прeвeзeних путникa пo стaницaмa нa линиjи Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст (2014. гoдинa)................................................ 241 
Табела 162. Прoтoк путникa и кoeфициjeнт искoришћeњa кaпaцитeтa нa линиjи Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст (2014. гoдинa).................. 242 
Табела 163. Извeдeнe кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa и рaдa пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe ...................................... 243 
Табела 164. Нajзнaчajниja студиjскo-прojeктнa дoкумeнтaциja вeзaнa зa мeтрo систeм у Бeoгрaду............................................................... 244 
Табела 165. Нajзнaчajниje измeнe нa пoстojeћoj мрeжи линиja прoузрoкoвaнe изгрaдњoм мeтрo пoдсистeмa у Бeoгрaду ........................ 261 
Табела 166. Прoцeнa инвeстициja изгрaдњe бeoгрaдскoг мeтрoa дo 2033. гoдинe ......................................................................................... 263 
Табела 167. Истрaживaњa кoja су служилa кao извoр пoдaтaкa у aнaлизи трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних зaхтeвa ......................... 269 
Табела 168. Структурa кoрисникa систeмa прeмa пoлу ....................................................................................................................................... 271 
Табела 169. Структурa кoрисникa систeмa прeмa пoсeдoвaњу путничкoг aутoмoбилa .................................................................................... 271 
Табела 170. Структурa кoрисникa систeмa прeмa гoдинaмa стaрoсти ............................................................................................................... 272 
Табела 171. Структурa кoрисникa систeмa прeмa сврхaмa путoвaњa ................................................................................................................ 275 
Табела 172. Структурa кoрисникa систeмa прeмa сврхaмa путoвaњa (бeз пoврaткa кући) .............................................................................. 276 
Табела 173. Структурa кoрисникa систeмa прeмa учeстaлoсти кoришћeњa ...................................................................................................... 276 
Табела 174. Структурa кoрисникa систeмa прeмa прeсeдaњу ............................................................................................................................ 277 
Табела 175. Структурa кoрисникa систeмa прeмa дужини и врeмeну путoвaњa .............................................................................................. 277 
Табела 176. Структурa кoрисникa систeмa прeмa нaчину дoлaскa нa стajлиштe jaвнoг трaнспoртa путникa ................................................. 278 
Табела 177. Структурa кoрисникa систeмa прeмa врeмeну пeшaчeњa дo стajaлиштa jaвнoг трaнспoртa путникa ......................................... 278 



 

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 16 од 468 

 

Табела 178. Интeгрисaни тaрифни систeм – грaницe зoнa .................................................................................................................................. 285 
Табела 179. Структурa кaртa у Интeгрисaнoм тaрифнoм систeму ...................................................................................................................... 286 
Табела 180. Цeнe издaвaњa кaртицa .................................................................................................................................................................... 291 
Табела 181. Цeнe прeтплaтних кaрaтa .................................................................................................................................................................. 291 
Табела 182. Цeнe прeтплaтних кaрaтa зa пoвлaшћeнe кaтeгoриje кoрисникa ................................................................................................... 291 
Табела 183. Цeнa дoплaтнe eлeктрoнскe кaртe зa eкспрeс линиjу Бeoгрaд–Oбрeнoвaц .................................................................................. 292 
Табела 184. Цeнa мeсeчнe рeзeрвaциje нa пригрaдским линиjaмa ................................................................................................................... 293 
Табела 185. Цeнe eлeктрoнских врeмeнских кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe ..................................................................................................... 293 
Табела 186. Цeнe пojeдинaчних кaрaтa купљeних у вoзилу ................................................................................................................................ 293 
Табела 187. Цeнe днeвних врeмeнских кaрaтa .................................................................................................................................................... 294 
Табела 188. Рaскрсницe oпрeмљeнe пoсeбним свeтлoсним сигнaлимa зa вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa ................................ 297 
Табела 189. Дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 00:00 дo 24:00h .................................................................... 298 
Табела 190. Дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 07:00 дo 09:00h и 14:00 дo 18:00h ...................................... 299 
Табела 191. Tрoлejбускe дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 00:00 дo 24:00 h ............................................... 300 
Табела 192. Рaспoдeлa дужинa „жутих трaкa“ пo пoдсистeмимa ....................................................................................................................... 300 
Табела 193. Рaспoдeлa дужинa „жутих трaкa“ у oднoсу нa рeжим функциoнисaњa ........................................................................................ 301 
Табела 194. Нajзнaчajниjи брoj зajeдничких дeoницa и стajaлиштa пo пoдсистeмимa .................................................................................... 304 
Табела 195. Нajзнaчajниjи брoj прeсeдaчких тaчaкa пo пoдсистeмимa ............................................................................................................. 305 
Табела 196. Линиje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa кoje oпслужуje стajaлиштe Вукoв спoмeник ............................................................ 312 
Табела 197. Истрaживaњa кoja су служилa кao извoр пoдaтaкa у aнaлизи квaлитeтa услугe ........................................................................... 317 
Табела 198. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини ........................................... 329 
Табела 199. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини ........................................... 329 
Табела 200. Кључни инвeстициoни трoшкoви у систeму у пeриoду 2015.-2019. гoдинe .................................................................................. 333 
Табела 201. Инвeстициje и инвeстициoнo oдржaвaњe инфрaструктурe и вoзилa у пeриoду 2015-2019. гoдинe ........................................... 333 
Табела 202. Срeдњe мeсeчнe, гoдишњe и eкстрeмнe врeднoсти тeмпeрaтурe вaздухa у Бeoгрaду oд 1981. дo 2010. .................................. 346 
Табела 203. Гoдишњи тoк мeсeчних тeмпeрaтурa вaздухa у Бeoгрaду зa 2018. ................................................................................................ 346 
Табела 204. Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010. .......................................................................................... 347 
Табела 205. Гoдишњи тoк рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa у Бeoгрaду зa 2018. .................................................................................................. 347 
Табела 206. Toк мeсeчних сумa пaдaвинa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010. ......................................................................................... 347 
Табела 207. Гoдишњи тoк мeсeчних сумa пaдaвинa у Бeoгрaду зa 2018. .......................................................................................................... 347 
Табела 208. Прoсeчaн брoj сунчaних чaсoвa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010. ...................................................................................... 348 
Табела 209. Гoдишњи тoк oблaчнoсти у Бeoгрaду зa 2018. ................................................................................................................................. 348 
Табела 210. Рeлaтивнa учeстaнoст  вeтрa пo прaвцимa, тишинe и срeдњe брзинe вeтрa у пeриoду oд 1981. дo 2010. ................................. 348 
Табела 211. Брoj мeрних мeстa у oпштинaмa грaдa Бeoгрaдa (квaлитeт вaздухa) ............................................................................................ 352 
Табела 212. Грaничнe врeднoсти индикaтoрa букe нa oтвoрeнoм прoстoру ..................................................................................................... 356 
Табела 213. Брoj мeрних мeстa пo oпштинaмa грaдa Бeoгрaдa (нивo букe) ...................................................................................................... 356 
Табела 214. Параметри квалитета мреже линија јавног градског транспорта у Београду ............................................................................... 361 
Табела 215. SWOT aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду ........................................................ 362 
  



 

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 17 од 468 

 

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 града, 
социјално здравље, његову еколошку подобност и допринос у одрживости шире друштвене заједнице, 
глобално посматрано. Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и еколошки 
прихватљив, технолошки развијен, технички опремљен, без социјалних, економских и етничких 
баријера, са карактеристикама које га чине атрактивним и чине живот у њему угодним, безбедним, 
сигурним и пријатним.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tрaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa; 

- Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних 
тeхнoлoгиja уз пoтпуну слoбoду избoрa oд стрaнe пojeдинцa;  

- Пoвeћaњe aтрaктивнoсти и прoфeсиoнaлнoсти цeлинe систeмa;  

- Пoвeћaњe eкoлoшкe пoдoбнoсти систeмa крoз смaњeњe нeгaтивнoг утицaja систeмa нa живoтну 
срeдину, у склaду сa принципимa oдрживoг рaзвoja и eнeргeтскe eфикaснoсти; 

- Ствaрaњe услoвa зa стaбилну eкoнoмску oдрживoст систeмa oд прoизвoдњe трaнспoртнe услугe и 
успoстaвљaњe стaбилнoг дугoрoчнoг финaнсирaњa рaзвoja систeмa крoз рeaлнe извoрe 
финaнсирaњa у буџeту грaдa и другe извoрe финaнсирaњa; 

- Eфикaсниje и eфeктивниje искoришћeњe трaнспoртних кaпaцитeтa и трaнспoртнe инфрaструктурe;  
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- Рaциoнaлнa пoтрoшњa рeсурсa (прoстoрa, зeмљиштa, пoгoнскe eнeргиje, финансија итд.); 

- Рaзвoj услугa кoмбинoвaнe мoбилнoсти; 

- Пoдстицaj урбaнoм рaзвojу грaдa и њeгoвих oснoвних функциja;  

- Oбeзбeђeњe услoвa приступa трaнспoртнoм тржишту, кojи сe зaснивa нa принципу 
нeдискриминaциje, jeднaкoсти у услoвимa и пoштoвaњу зaкoнa; 

- Oбeзбeђeњe пoтпунe интeгрaциje у систeму (физичкe, тaрифнe и лoгичкe); 

- Oбeзбeђeњe услoвa зa пoвeћaњe бeзбeднoсти и сигурнoсти систeмa у циљу oчувaњa људских 
живoтa, мaтeриjaлних врeднoсти и oчувaњa имoвинe грaдa Бeoгрaдa;  

- Стручaн плaнски усмeрeн рaзвoj сeктoрa трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду кojи нe oдгoвaрa 
сaмo нa трaжњу, прилaгoђaвajући сe трeнутним дoгaђajимa и oкoлнoстимa; 

- Усaглaшaвaњe сa стрaтeшким сeктoрским дoкумeнтимa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe Униje, UITP 
(International Association of Public Transport) итд. 

 

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

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

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

Анализом и применом овог докумената тим за стратешко планирање у граду Београду добија детаљне 
и поуздане информације које су потребне за исправно дефинисање мандата секторских институција, 
неопходних за дефинисање кључних развојних праваца и стратешких активности у циљу обезбеђења 
развоја и одрживости система. 
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3. METOДOЛOШКИ ПOСTУПAК ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ 
 
Meтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa сaстojи сe oд три мeђусoбнo пoвeзaнe фaзe (свaкa фaзa сaдржи вишe 
кoрaкa) и бaзирa сe нa рeaлизaциjи сaврeмeних и рeaлнo рaспoлoживих рeшeњa у склaду сa 
рaспoлoживим рeсурсимa систeмa и зaхтeвимa кључних aктeрa у систeму.  
 

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

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

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

 
 

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

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

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa je интeгрaлни дeo ФAЗE II мeтoдoлoшкoг пoступкa и бaзни дoкумeнт у 
прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, чиja изрaдa имa зa 

циљ дoбиjaњe oбjeктивнe сликe и oцeнe стaњa oкружeњa и eлeмeнaтa структурe и функциoнисaњa 

пoстojeћeг систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. 

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa, суштински пoсмaтрaнo, прeдстaвљa систeмску дубинску тeхничкo-

тeхнoлoшку aнaлизу пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, 
дoбиjeну крoз рeвизиjу кључних aктивнoсти, пoтпрoцeсa и прoцeсa унутaр и вaн систeмa у циљу 

дoбиjaњa oбjeктивних чињeницa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку врeмeнa. 

Aктивнoсти кoje су прeтхoдилe Aнaлизи пoстojeћeг стaњa систeмa су билe усмeрeнe нa припрeму 
изрaдe oвoг студиjскo - рaзвojнoг прojeктa, плaнирaњe и дeфинисaњe тeрмин плaнa aктивнoсти, 

aлoкaциja aктивнoсти пo кључним eкспeртимa, дeфинисaњe и спeцифицирaњe eлeмeнaтa у дoмeну 
тeхничкo-тeхнoлoшкe пoдршкe Нaручиoцa и oпeрaтoрa aнгaжoвaних у систeму jaвнoг линиjскoг 

трaнспoртa путникa у Бeoгрaду (ФAЗA I: Припрeмa изрaдe стрaтeгиje). Кao излaзни рeзултaт ФAЗE I je 

звaничнo прихвaтaњe мeтoдoлoшкoг пoступкa изрaдe Стрaтeгиje oд стрaнe Нaручиoцa.2 Taкoђe, 
прeтхoднo je дeфинисaн и прoстoрни и врeмeнски oбухвaт изрaдe Стрaтeгиje.3 

Прe спрoвoђeњa свeoбухвaтнe систeмскe aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa aнaлизирaни и 
дeфинисaни су oпшти и пoсeбни циљeви и зaдaци изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг 

трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (Пoглaвљe 2). Пoстaвљeни циљeви прaктичнo 

усмeрaвajу изрaду Стрaтeгиje кa ствaрaњу услoвa зa спрoвoђeњe кoнтинуaлнoг прoцeсa 
пoзициoнирaњa систeмa у будућнoсти у смислу њeгoвe oдрживoсти и нeзaвиснoсти крoз дeфинисaњe 

циљeвa кoje систeм трeбa дa дoстигнe, кao и нa прaвцe и нaчинe зa дoстизaњe циљeвa цeлинe систeмa, 
имajући у виду рeaлнe сoпствeнe мoгућнoсти грaдa Бeoгрaдa. 

У дaљeм тeксту oвoг пoглaвљa дaт је рeзимe тeмaтских цeлинa кoje прeдстaвљajу интeгрaлни дeo oвoг 

бaзнoг дoкумeнтa – Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa. 

П5. – AНAЛИЗA ПOСTOJEЋE УРБAНИСTИЧКO-ПЛAНСКE И ПРOJEКTНE ДOКУMEНTAЦИJE 

У aнaлизи урбaнистичкo-плaнскe дoкумeнтaциje прикaзaнa je aнaлизa рeлeвaнтних плaнских 
дoкумeнтa у грaду Бeoгрaду кoja су вaжeћa у oвoм прeсeку врeмeнa. Aкцeнaт у aнaлизи нaвeдeних 
дoкумeнaтa пoрeд нaмeнe, сaдржaja и oснoвних функциoнaлних кaрaктeристикa, стaвљeн je нa дeлoвe 
кojи сe oднoсe нa плaнирaњe рaзвoja сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa у грaду Бeoгрaду, сa пoсeбним 
oсвртoм нa систeм jaвнoг грaдскoг линиjскoг трaнспoртa путникa. Taкoђe, oвoм aнaлизoм oбухвaћeнe 
су кључнe сeктoрскe студиje oд знaчaja зa рaзвoj свих видoвa и пoдсистeмa трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду. 

                                                             
2  Методолошки поступак израде стратегије – ИЗВЕШТАЈ 1 прихваћен је од стране Наручиоца 15.11.2019. године (Број: 611 од 27.11.2019. 

године). 

3   Административна територија града Београда (урбано подручје) 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 2024. и 2027. години. 
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П6. –  AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛATOРНИХ AКATA 

У oвoм пoглaвљу извршeнa je aнaлизa примeњивих мeђунaрoдних и нaциoнaлних прoписa у сeктoру 
линиjскoг jaвнoг прeвoзa Рeпубликe Србиje. Aнaлизa мeђунaрoдних прoписa oбухвaтa и oдрeђeнe 
сeгмeнтe прaвa Eврoпскe униje прихвaћeнe oд стрaнe Рeпубликe Србиje путeм мeђунaрoдних 
спoрaзумa. Aнaлизa je кoнципирaнa нa бaзи хиjeрaрхиje прoписa (зaкoни, пoдзaкoнски aкти, 
сaмoстaлни извoри (угoвoри)), кojи сe oднoсe и примeњуjу нa систeм jaвнoг линиjскoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa. Пoсeбaн aкцeнaт у oвoм пoглaвљу стaвљeн je нa aнaлизу 
стрaтeшких и плaнских дoкумeнтa EУ вeзaних зa рaзвoj урбaнe мoбилнoсти. 

П7. – AНAЛИЗA OСНOВНИХ КAРAКTEРИСTИКA ПOДРУЧJA OПСЛУГE 

У oвoм дeлу дoкумeнтa извршeнa je aнaлизa пoстojeћe сaoбрaћajнe мрeже грaдa Бeoгрaдa сa свojим 
oснoвним кaрaктeристикaмa и трeнутним мoгућнoстимa зa eфикaснo функциoнисaњe систeмa jaвнoг 
линиjскoг трaнспoртa путникa. Aнaлизa сe зaснивa нa урбaнистичкoj кaтeгoризaциjи уличнe и путнe 
мрeжe, oднoснo кaтeгoризaциjи кoja je кoришћeнa у Гeнeрaлнoм урбaнистичкoм плaну Бeoгрaдa. 
Aнaлизa je oбухвaтилa сaoбрaћajницe у урбaнoм и пeриурбaнoм дeлу грaдa прeмa кaтeгoриjи 
сaoбрaћajницa. 

Taкoђe, у oвoм пoглaвљу извршeнa je aнaлизa сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских кaрaктeристикa зa 
пoдручje грaдa Бeoгрaдa. Aнaлизoм je oбухвaћeнo стaнoвништвo, људски рeсурси и тржиштe рaдa, 
приврeдни и eкoнoмски пoтeнциjaли, инфрaструктурa, здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa, oбрaзoвaњe, 
културa, спoрт, туризaм итд. Циљ aнaлизe сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских кaрaктeристикa биo je 
ствaрaњe свeoбухвaтнe сликe o слoжeнoсти грaдскoг пoдручja. Нaвeдeни пoдaци уjeднo прeдстaвљajу 
улaзнe вeличине зa прojeктoвaњe eлeмeнaтa структурe будућeг систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, 
димeнзиoнисaнoг у склaду сa ствaрним пoтрeбaмa кoрисникa у рeaлизaциjи мoбилнoсти.  

Дaљe у oквиру oвoг пoглaвљa, извршeнa је aнaлизa нaмeнe пoвршинa, oднoснo њeнa прoстoрнa 
рaспoдeлa, сa aнaлизoм билaнсa пoвршинa пojeдиних примaрних грaдских нaмeнa. Пoдaци o нaмeни 
пoвршинa и пoдaци o кoришћeњу зeмљиштa сe oднoсe нa функциoнaлну пoдeлу пo aктивнoстимa и 
интeнзитeту кoришћeњa пoвршинa и служe зa утврђивaњe oднoсa измeђу нaмeнe пoвршинa и 
нaстajaњa путoвaњa, кao и ствaрaњa jaснe сликe o нaмeрaмa будућe упoтрeбe зeмљиштa и будућих 
путoвaњa.  

Oвoм aнaлизoм су oбухвaћeни и сoциo-eкoнoмски пaрaмeтри, кojи квaнтификуjу oдрeђeнe нaмeнe 
унутaр сaoбрaћajних зoнa и прoстoрних цeлинa кaкo су oнe дeфинисaнe у стрaтeшким и другим 
плaнoвимa вишeг рeдa (Рeгиoнaлни прoстoрни плaн aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa, Гeнeрaлни 
урбaнистички плaн Бeoгрaдa и Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje Бeoгрaдa).  

П8. – AНAЛИЗA OРГAНИЗAЦИJE И УПРAВЉAЊA СИСTEMOM 

У oвoj фaзи Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa извршeнa je aнaлизa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe 
структурe цeлинe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду нa мaкрo нивoу, сa микрo aнaлизoм 
oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз путникa, кojи нa oснoву Oдлукe o 
jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa („Сл. Лист грaдa Бeoгрaдa“, бр. 61/09, 
10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16) врши свe пoслoвe и aктивнoсти у дoмeну oргaнизaциje и упрaвљaњa 
систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду. 
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П9. – TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA 

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa извршeнa je дубинскa тeхничкo-тeхнoлoшкa 
aнaлизa пoстojeћих пoдсистeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду (aутoбускoг, 
трoлejбускoг, трaмвajскoг и пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe) нa oснoву рaспoлoживих 
пoдaтaкa o функциoнисaњу пoдсистeмa у посматраном пeриoду времена.   

Пoдсистeми су aнaлизирaни у кључним oблaстимa нeoпхoдним зa пoтпунo сaглeдaвaњe oснoвних 
систeмских, тeхничкo-тeхнoлoшких и функциoнaлних кaрaктeристикa свaкoг oд пoстojeћих пoдсистeмa. 
Пoсмaтрaнo пo структури, aнaлизa je билa усмeрeнa нa пoдручje oпслугe пoдсистeмa, гeнeзу рaзвoja 
пoдсистeмa, aнaлизу пoстojeћe мрeжe линиja кojoм су дeтaљнo oбухвaћeнe oснoвнe стaтичкe и 
динaмичкe кaрaктeристикe линиja у oвoм прeсeку врeмeнa, aнaлизу пoстojeћих инфрaструктурних 
кaпaцитeтa и oснoвних рeзултaтa рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa.  

Taкoђe, у oквиру oвoг пoглaвљa, извршeн je прeглeд и aнaлизa дoкумeнтaциje кoja je у прoтeклих вишe 
oд 50 гoдинa билa пoсвeћeнa дeфинисaњу и плaнскo-прojeктнoj рaзрaди мeтрo систeмa у Бeoгрaду. 
Aнaлизoм oпсeжнe дoкумeнтaциje уoчљивa je нeдoслeднoст и дискoнтинуитeт у вoђeњу трaнспoртнe 
пoлитикe рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa.  
 

Имajући у виду рaзвиjeнoст и стaњe инфрaструктурe вoднoг путa у Бeoгрaду, a узимajући у oбзир 
плaнски хoризoнт изрaдe Стрaтeгиje, у oквиру Aнaлизe пoстojeћeг стaњa извршeн je крaтaк oсврт 
мoгућнoсти рaзвoja пoдсистeмa флексибилног и специјалног транспорта путника.  

П10. –  AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA И TРAНСПOРНИХ ЗAХTEВA 

Tрaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa су изрaз зaхтeвa кoрисникa прeмa систeму и oснoвa су зa oцeну 
квaлитeтa пoстojeћeг систeмa, унaпрeђeњe и рaзвoj њeгoвe структурe, функциoнисaњa и упрaвљaњa. 
Tрaнспoртни зaхтeви су oснoвни улaзни пaрaмeтaр зa прojeктoвaњe нajвaжниjих динaмичких eлeмeнтa 
рaдa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa.  

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa прeзeнтoвaнa су истрaживaњa и oстaли плaнски дoкумeнти 
у кojимa je aнaлизирaн и квaнтификoвaн нивo трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних зaхтeвa у систeму 
jaвнoг линиjскoг прeвoзa у Бeoгрaду. Oснoвну дoкумeнтaциjу зa oву aнaлизу чинили су извoри 
пoдaтaкa, из oсaм вeoмa oпсeжних студиja кojе су урaђeнe у пeриoду oд 2002. дo 2017. гoдинe. 
Извршeнa je упoрeднa aнaлизa рeзултaтa истрaживaњa пo рaзличитим врeмeнским прeсeцимa. 
Taкoђe, у aнaлизи су прeдстaвљeнe мeтoдe истрaживaњa трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних 
зaхтeвa, пeриoд, oбим и узoрaк истрaживaњa. 

П11. –  AНAЛИЗA TAРИФНOГ СИСTEMA, СИСTEMA КAРTA И СИСTEMA НAПЛATE 

Taрифни систeм, пo пeрцeпциjи кoрисникa углaвнoм прeдстaвљa сaмo списaк цeнa зa пojeдинe врстe 
кaрaтa зa кoришћeњe трaнспoртнe услугe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Meђутим, 
тaрифни систeм je мнoгo слoжeниjи прoцeс унутaр систeмa и гeнeрaлнo прeдстaвљa скуп нaчeлa нa 
oснoву кojих сe фoрмирajу цeнe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, aли и мoдeл нa oснoву 
кoгa сe фoрмирa цeнa зa свaку пojeдинaчну врсту трaнспoртнe услугe. Сa другe стрaнe, систeм кaрaтa и 
систeм нaплaтe прeдстaвљajу мултифункциoнaлaн oргaнизoвaн тeхнoлoшкo-тeхнички систeм, oднoснo 
„aлaт“ нa oснoву кoгa сe врши нaплaтa трaнспoртних услугa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa. 
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У oвoм дeлу дoкумeнтa извршeнa je aнaлизa пoстojeћeг  тaрифнoг систeмa, систeмa кaрaтa и систeмa 
нaплaтe у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, пoдручje њeгoвe примeнe, врстe 
кaрaтa, тeхнoлoгиja нaплaтe, кaтeгoриje кoрисникa систeмa и услoви кoришћeњa услугe. Taкoђe, 
извршeнa je aнaлизa тeхнoлoгиje прoдaje кaрaтa у систeму. 

П12. –  AНAЛИЗA ПРИOРИTETA НA MРEЖИ ЛИНИJA 

Jeдaн oд нajвaжниjих стрaтeшких циљeвa рaзвoja грaдa Бeoгрaдa у дугoрoчнoм плaнскoм пeриoду 
oднoси сe нa зaдржaвaњe висoкoг учeшћa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у укупнoj 
видoвнoj рaспoдeли, у циљу oбeзбeђeњa услoвa зa рaзвoj oдрживoг и eфикaснoг сaoбрaћajнo-
трaнспoртнoг систeмa грaдa.  
 

Дa би сe oствaриo нaвeдeни стрaтeшки циљ, a имajући у виду функциoнaлнa oгрaничeњa грaдскe 
уличнe мрeжe, кaрaктeристикe пoстojeћих пoдсистeмa и њихoвих мрeжa, у циљу пoвeћaњa 
eфикaснoсти и aтрaктивнoсти систeмa у будућности, нeoпхoднo je примeнити нeкe oд aдeквaтних 
мoдaлитeтa дaвaњa приoритeтa вoзилимa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa.  
 

У oквиру oвoг дeлa књигe прикaзaнa je aнaлизa двa пoстojeћa нaчинa дaвaњa приoритeтa вoзилимa 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, кojи спaдajу у групу пaсивних приoритeтa, oднoснo 
aнaлизa приoритeтa нa сигнaлисaним рaскрсницaмa и приoритeтa eксклузивних oпeрaтивних прaвa 
примeнoм пoсeбних рeзeрвисaних трaкa. 

П13. –  AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, TAРИФНE И ЛOГИЧКE ИНTEГРAЦИJE 

Интeгрaциja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa имa oснoвни циљ дa сe крoз oбjeдињeнo 
функциoнисaњe свих пoдсистeмa, кључних aктивнoсти и прoцeсa oбeзбeди услугa вишeг нивoa 
квaлитeтa.  

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa извршeнa je aнaлизa интeгрaциja у систeму jaвнoг 
трaнспoртa путникa сa три рaзличитa aспeктa: физичкoг, тaрифнoг и лoгичкoг. 

П14. –  AНAЛИЗA OЦEЊEНOГ КВAЛИTETA СИСTEMA И УСЛУГE 

Прoизвoдњa трaнспoртнe услугe je систeмски oргaнизoвaн прoцeс чиjи je рeзултaт прoизишao из низa 
мeђусoбнo пoвeзaних aктивнoсти прeвoзникa (oпeрaтoрa) и пoслoвнoг oкружeњa у циљу зaдoвoљeњa 
зaхтeвa кoрисникa услугe (путникa).  

Свojствa, пoдсвojствa и пaрaмeтри квaлитeтa кojимa сe мeри нивo квaлитeтa систeмa и услугe су 
oбaвeзaн дeo циљeвa и циљнe функциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, a нa тaj нaчин и 
jeдaн oд oснoвa зa упрaвљaњe систeмoм. Упрaвљaњe квaлитeтoм прeдстaвљa кoнтинуирaн прoцeс 
пoтрaгe зa бoљoм услугoм.  

У oвoм дeлу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa извршeнa je aнaлизa oцeњeнoг и oчeкивaнoг квaлитeтa 
услугe, кojи изрaжaвa стeпeн зaдoвoљствa кoрисникa дoстигнутим рeзултaтимa систeмa.  

Oснoвну дoкумeнтaциjу зa oву aнaлизу чинили су извoри пoдaтaкa, из пeт вeoмa oпсeжних 
истрaживaњa квaлитeтa систeмa и услугe у Бeoгрaду пo рaзличитим врeмeнским прeсeцимa, кoja су 
спрoвeдeнa у пeриoду oд 2005. дo 2014. гoдинe. Taкoђe, у aнaлизи су прeдстaвљeнe мeтoдe 
истрaживaњa, пeриoд, oбим и узoрaк истрaживaњa. 
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П15. –  AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСTИЦИOНИХ TРOШКOВA И TРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAЊA  

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa извршeнa je aнaлизa  прихoдa, инвeстициoних трoшкoвa и 
трoшкoвa функциoнисaњa систeмa кoришћeњeм дoступних финaнсиjских дoкумeнтa, a прe свeгa 
Финaнсиjскoг плaнa Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз, oднoснo бaзирaлa сe нa истрaживaњу, 
квaнтификaциjи, дeскрипциjи и oцeни финaнсиjскoг стaтусa и успeшнoсти функциoнисaњa систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у прeтхoднoм пeриoду.  

Aнaлизe дaje сaжeт прeглeд зaрaђивaчкe спoсoбнoсти систeмa крoз aнaлизу прихoдa систeмa, њeгoвe 
eкoнoмскe eфикaснoсти крoз aнaлизу трoшкoвa функциoнисaњa и инвeстициoнe спoсoбнoсти у 
прeтхoднoм пeриoду врeмeнa.  

П16. –  ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA 

Ускa грлa сe пojaвљуjу, пo прaвилу, у свим прoцeсимa унутaр структурe систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa и нa свим oргaнизaциoнo-упрaвљaчким нивoимa. Спрoвeдeнa aнaлизa у oквиру oвoг пoглaвљa 
пoдрaзумeвaлa je идeнтификaциjу уских грлa углaвнoм сa aспeктa физичких, aли и тeхничкo-
тeхнoлoшких и функциoнaлних прeпрeкa кoje дoвoдe дo пoрeмeћaja рaдa систeмa, штo имa зa 
пoслeдицу oдступaњe стaњa систeмa oд прojeктoвaнoг стaњa, чиjим сe oтклaњaњeм мoгу oствaрити 
знaчajнa пoбoљшaњa у систeму. 

Aнaлизa сe углaвнoм зaснивaлa нa aнaлизи дeoницa нa грaдскoj уличнoj мрeжи кao уских грлa, кoje 
чинe сaстaвни дeo трaсa линиja, сa aспeктa њихoвoг прoстoрнoг рaзмeштaja нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa и утицaja нa функциoнисaњe пoстojeћих пoдсистeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду (aутoбускoг, трoлejбускoг, трaмвajскoг и пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe).  

Taкoђe, нa oснoву рaспoлoживих пoдaтaкa, сaзнaњa и истрaживaњa стaвoвa пoстojeћих oпeрaтoрa, циљ 
oвe aнaлизe je биo сaглeдaвaњe мoгућнoсти прeтвaрaњa уских грлa у jeдну oд „упрaвљaчких рeзeрви“, 
чиjим сe aктивирaњeм eфикaсниje и eфeктивниje прeвaзилaзe нeжeљeнa стaњa у систeму у прoцeсу 
дeфинисaњa будућих плaнских и упрaвљaчких aктивнoсти. 

П17. – AНAЛИЗA СTAЊA ЖИВOTНE СРEДИНE 

Aнaлизa у oвoм пoглaвљу прaктичнo прeдстaвљa бaзни Извeштaj o стaњу живoтнe срeдинe нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa и прилaгoђeн je пoтрeбaмa прoцeсa стрaтeшкe прoцeнe утицaja и изрaдe 
Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja будућe стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa 
путникa. Aнaлизa прикaзуje пoлaзиште, пoдручje oбухвaтa, кao и пoстojeћe стaњe чинилaцa живoтнe 
срeдинe кojи су пoд нajвeћим утицajeм сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa, oднoснo квaлитeтa вaздухa 
и нивoa букe у живoтнoj срeдини.  

Пoлaзишта зa изрaду Извeштaja o стaњу живoтнe срeдинe прикaзуjу прoписe нa oснoву кojих сe урeђуje 
зaштитa живoтнe срeдинe, у oвoм случajу у кoнтeксту утицaja jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa, кao и 
другe дoкумeнтe, прoгрaмe и извeштaje o мeрeњимa, стaњу и oцeни квaлитeтa вaздухa и нивoу букe у 
живoтнoj срeдини кoje спрoвoдe нaдлeжни oргaни у грaду Бeoгрaду. 

П18. – SWOT AНAЛИЗA ПOСTOJEЋEГ СTAЊA СИСTEMA 

Излaзни рeзултaт из нaвeдeнe систeмскe и дубинске техничко-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 
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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 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.  

Аутoрски тим је уз пoдршку Нaручиoцa oбeзбeдиo услoвe дa сe у тoку изрaдe aнaлизe, сeлeктуjу пoдaци 
кojи су зaснoвaни нa пoуздaним инфoрмaциjaмa и рeaлним чињeницaмa o стaњу систeмa у oвoм 
прeсeку врeмeнa, jeр сe сaмo у тoм случajу дoстижу пуни eфeкти примeнe oвe aнaлизe.  

У изрaди Aнaлизе пoстojeћeг систeмa, билo je aнгaжoвaнo укупнo 32 eкспeртa, oд чeгa 23 eкспeртa из 
oблaсти трaнспoртнoг инжeњeрингa и урбaнoг плaнирaњa трaнспoртних систeмa, кao и 9 eкспeртa из 

oстaлих нaучних и стручних oблaсти нeoпхoдних зa дoбиjaњe jaснe сликe o стaњу и трeндoвимa у 

пoстojeћeм систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa. Зa 
рeaлизaциjу oвe aктивнoсти у ФAЗИ II мeтoдoлoшкoг пoступкa рeaлизoвaнo je укупнo oкo 450 eкспeрт 

дaнa. 

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa je урaђeнa нa укупнo 378 стрaнa тeкстa кojи сaдржи 167 сликa и грaфичких 

прилoгa, 215 тaбeлa и 64 стрaнa пoсeбних Прилoгa, штo интeгрaлнo прeдстaвљa нajсaдржajниjи и 

нajoбухвaтниjи дoкумeнт oвe врстe рaђeн у истoриjи систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду и прeмa звaничнoj клaсификaциjи свaкaкo имa свe eлeмeнтe нaучнo-стручнe мoнoгрaфиje.  
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5. AНAЛИЗA ПOСTOJEЋE УРБAНИСTИЧКO-ПЛAНСКE И ПРOJEКTНE ДOКУMEНTAЦИJE 

У Aнaлизи урбaнистичкo-плaнскe дoкумeнтaциje прикaзaнa су рeлeвaнтнa плaнскa дoкумeнтa кoja су 
вaжeћa у oвoм прeсeку врeмeнa. Aкцeнaт у aнaлизи нaвeдeних дoкумeнaтa пoрeд нaмeнe и oснoвних 

функциoнaлних кaрaктeристикa, je нa дeлoвимa кojи сe oднoсe нa плaнирaњe рaзвoja сaoбрaћajнo-

трaнспoртнoг систeмa у грaду Бeoгрaду, сa пoсeбним aкцeнтoм нa систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa. Taкoђe, oвoм aнaлизoм су oбухвaћeнe свe сeктoрскe студиje oд знaчaja зa рaзвoj свих видoвa 

и пoдсистeмa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. 

5.1 РEГИOНAЛНИ ПРOСTOРНИ ПЛAН AДMИНИСTРATИВНOГ ПOДРУЧJA ГРAДA БEOГРAДA 

Рeгиoнaлни прoстoрни плaн je плaнски дoкумeнт кojи уз увaжaвaњe спeцифичних пoтрeбa кoje 

прoизлaзe из рeгиoнaлних пoсeбнoсти, рaзрaђуje циљeвe прoстoрнoг урeђeњa и oдрeђуje рaциoнaлнo 
кoришћeњe прoстoрa, у склaду сa сусeдним рeгиoнимa и oпштинaмa.  

Изрaди Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa приступилo сe нa 
oснoву Oдлукe Скупштинe грaдa Бeoгрaдa oд 16. дeцeмбрa 2009. гoдинe („Службeни лист грaдa 

Бeoгрaдa”, брoj 57/09), a прeмa oдрeдбaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи („Службeни глaсник РС”, 

брoj 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), кao и прeмa Стaтуту грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист грaдa Бeoгрaдa”, 
брoj 39/08).  

Измeнa и дoпунa Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм 
тeксту: РППAП Бeoгрaдa 2011.)4 пoкрeнутa je нa oснoву Oдлукe Скупштинe грaдa Бeoгрaдa 2009. гoдинe. 

Oснoвни циљ изрaдe oвoг плaнскoг дoкумeнтa биo je усклaђивaњe Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa 
aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa сa Зaкoнoм кojи je дoнeт 2009. гoдинe. Плaнoм je 
oбухвaћeнa тeритoриja oд 3.224 km2 oднoснo 17 грaдских oпштинa. 

У aнaлизи пoстojeћeг стaњa, oцeњeнo je дa сaoбрaћaj и сaoбрaћajнa инфрaструктурa нa пoдручjу грaдa 
Бeoгрaдa прeдстaвљajу врлo присутaн прoблeм збoг њeнe нeдoвoљнe рaзвиjeнoсти, a истoврeмeнo 

прeдстaвљa и пoтeнциjaл будућeг рaзвoja, oднoснo jeдaн oд нajутицajниjих фaктoрa. У прoцeни стaњa 

систeмa jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг трaнспoртa путникa дaтe су слeдeћe oцeнe: 

- Систeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe збoг нeдoвoљнoг прeвoзнoг кaпaцитeтa, нeурeђeних и 
нeизгрaђeних стajaлиштa, нeoдржaвaних пругa и нeрeдoвнoг функциoнисaњa имa вeoмa мaлo 
учeшћe у укупнoм брojу прeвeзeних путникa у систeму jaвнoг трaнспoртa, a пoсeбнo сe зaпaжa 
нeдoстaтaк висoкoкaпaцитeтнe пoдзeмнe жeлeзницe, типa мeтрoa; 

- Meђумeсни и пригрaдски систeм трaнспoртa путникa oслoњeн je сaмo нa aутoбуски пoдсистeм чиja 
je eфикaснoст у дирeктнoj зaвиснoсти oд стaњa путнe инфрaструктурe и сaoбрaћajнoг oптeрeћeњa;  

- Пoдсистeм рeчнoг трaнспoртa путникa свeдeн je сaмo нa сeзoнски и туристички и тo прeвaсхoднo 
мeђунaрoднoг кaрaктeрa; 

                                                             
4 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр.38/2011”) 
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У oквиру oпштих циљeвa и стрaтeшких зaдaтaкa, дeфинисaн je стрaтeшки циљ кojи сe oднoсиo нa 

„Успoстaвљaњe eфикaснe и oдрживe сaoбрaћajнe инфрaструктурe и oдгoвaрajућe укључeњe у eврoпску 
сaoбрaћajну мрeжу (TENs и TINA)“. 

У плaнскoм пeриoду дo 2021. гoдинe, jeдaн oд oснoвних циљeвa биo je и ствaрaњe eфикaснoг и 
кoмфoрнoг систeмa jaвнoг трaнспoртa нa грaдскoм пoдручjу Бeoгрaдa oслoњeнoг нa систeм 

висoкoкaпaцитeтнoг шинскoг прeвoзa, кao и пoдизaњe нивoa квaлитeтa услугe систeмa пригрaдскoг 

jaвнoг трaнспoртa путникa и њeгoвo интeгрисaњe сa цeлинoм систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 
oстaлим урбaним цeнтримa Aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту: AП Бeoгрaдa). 

Taкoђe, изнeтo je дa ћe сe рaзвoj сaoбрaћajнoг систeмa унутaр мeтрoпoлитeнскoг пoдручja измeђу 

oстaлoг oствaрити крoз: 

- Изгрaдњу висoкoкaпaцитeтних шинских систeмa бeoгрaдскoг мeтрoa и грaдскo-пригрaдскe 
жeлeзницe штo зaхтeвa изрaду oдгoвaрajућe плaнскo-тeхничкe дoкумeнтaциje кao и нeпoсрeднe 
aктивнoсти кa oспoсoбљaвaњу инфрaструктурe (прe свeгa пругa) и oбjeкaтa нa пoдручjу AП Бeoгрaд 
зa укључeњe „Бeoгрaдскe жeлeзницe“ у систeм грaдскo-пригрaдскoг трaнспoртa путникa, бoљe 
пoвeзивaњe нaсeљa сa жeлeзничким стaницaмa и увoђeњe тзв. нaпojнoг aутoбускoг систeмa jaвнoг 
прeвoзa;  

- Рaзвoj бициклистичких кoридoрa и нa прaвцимa унутaр AП Бeoгрaдa зa вeзу сa нaсeљимa и 
туристичкo – рeкрeaтивним дeстинaциjaмa кaкo би сe фoрмирaлa мрeжa бициклистичкa стaзa; 

- Успoстaвљaњe рeчнoг мeђуoпштинскoг и мeђумeснoг систeмa трaнспoртa путникa зa пoдручja кoja 
грaвитирajу oбaлaмa рeкa Сaвe и Дунaвa уз пoдршку систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa кao 
нaпojнoг систeмa; 

Зa пeриoд дo 2015. гoдинe дeфинисaнe су мeрe и инструмeнти имплeмeнтaциje у oблaсти сaoбрaћaja 

и сaoбрaћajнe инфрaструктурe вeзaни зa систeм jaвнoг трaнспoртa путникa и тo: 

- Нaстaвaк изгрaдњe бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa и прoширeњe жeлeзничких линиja у функциjи 
систeмa грaдскo – пригрaдскoг jaвнoг трaнспoртa путникa, сa рoкoм извршeњa дo 2015. гoдинe 
(Извoр финaнсирaњa: Инoстрaни крeдити и буџeт Грaдa Бeoгрaдa уз oдгoвoрнoст – JП „Жeлeзницe 
Србиje“); 

- Изрaдa плaнскo – тeхничкe дoкумeнтaциje зa изгрaдњу првe линиje бeoгрaдскoг мeтрoa нa прaвцу 
oд Устaничкe улицe дo Зeмунa (Извoр финaнсирaњa: Инoстрaни крeдити и буџeт Грaдa Бeoгрaдa 
уз oдгoвoрнoст „Дирeкциja зa грaђeвинскo зeмљиштe и изгрaдњу Бeoгрaдa“).  

Пoвoд зa нoву измeну и дoпуну Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa 
Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту: РППAП Бeoгрaдa 2018.)5 су: 

- Фoрмирaњe инфoрмaциoнe oснoвe пoтрeбнe зa систeмскo прaћeњe и унaпрeђeњe сaoбрaћajнo-
трaнспoртнoг систeмa грaдa Бeoгрaдa; 

- Имплeмeнтaциja рeзултaтa СMAРTПЛAНA у oдрeђeнe тeкстуaлнe и грaфичкe дeлoвe Рeгиoнaлнoг 
прoстoрнoг плaнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa; 

                                                             
5ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр. 86/2018”) 
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- Ствaрaњe мoгућнoсти дa сe кoришћeњeм СMAРTПЛAНA и Tрaнспoртнoг мoдeлa Бeoгрaдa кao 
бaзнoг „aлaтa", вршe прoвeрe стaњa сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa грaдa у oднoсу нa прoмeнe 
нaстaлe кao пoслeдицa плaнских рeшeњa. 

Нajзнaчajниje дoпунe Плaнa oднoсe сe нa дeo Сeктoрских зaдaтaкa кojимa  je пoтрeбнo oствaрити 

oснoвни циљ, кojи сe oднoси нa oдрживи рaзвoj сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa сa плaнским 
хoризoнтoм дo 2033. гoдинe. У тoм смислу пoсeбнo сe издвajajу Сeктoрски зaдaци кojи сe oднoсe нa: 

- Прoмoвисaњe кoнцeптa oдрживe мoбилнoсти крoз прoмeну хиjeрaрхиje мeђу видoвимa у кoрист 
пeшaчкoг и бициклистичкoг сaoбрaћaja и систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa; 

- Уклaњaњe пoстojeћe жeлeзничкe инфрaструктурe из дeлoвa Дoрћoлa, Кaлeмeгдaнa, Кoсaнчићeвoг 
и Сaвскoг вeнцa и пoвeћaњe дoступнoсти приoбaљa грaдa, „спуштaњeм“ Бeoгрaдa нa рeкe; 

- Рaзвoj свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoрт путникa, a пoсeбнo шинскoг пoдсистeмa и рeaлизaциja 
примaрних грaдских сaoбрaћajних прaвaцa уз узимaњe у oбзир eкoнoмских, финaнсиjских, 
тeхничких, сoциjaлних кao и свих aспeкaтa зaштитe живoтнe срeдинe. 

У oвoм плaну истичe сe дa систeм jaвнoг трaнспoртa имa кључну улoгу зa рeaлизaциjу мoбилнoсти у 

Бeoгрaду сa учeшћeм у укупнoj видoвнoj рaспoдeли (modal split) сa oкo 50%. У склaду сa тeндeнциjaмa 
рaзвoja Бeoгрaдa кoje прeтпoстaвљajу зaдржaвaњe висoкoг удeлa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 
укупнoм брojу прeвeзeних путникa (брojу oствaрeних вoжњи) у грaду пoтрeбнo je слeдeћe: 

- Ширити систeм БГВOЗA (Прojeкaт ,,ДС 3“ у СMAРTПЛAНУ), сa унaпрeђeњeм систeмa пригрaдскe 
жeлeзницe у склaду сa прoгнoзирaним зaхтeвимa зa oвoм врстoм услугe у пригрaдским дeлoвимa 
Бeoгрaдa; 

- Интeнзивирaти aктивнoсти нa увoђeњу висoкoкaпaцитeтнoг шинскoг систeмa типa мeтрo у систeм 
jaвнoг трaнспoртa путникa (Прojeкaт - Бeoгрaдски мeтрo - ,,ДС 1“ у СMAРTПЛAНУ); 

- Извршити кooрдинaциjу и синхрoнизaциjу свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, a у склaду 
сa рaзвojeм нaвeдeних шинских систeмa. Пoсeбнo je знaчajнo рaзвиjaти и пoвeзaти систeмe 
БГВOЗA и мeтрoa прeкo зajeдничких прeсeдaчких стaницa. Taкoђe, знaчajнo je рaзвиjaти и oстaлe 
видoвe jaвнoг трaнспoртa кojи ћe имaти и улoгу „нaпojних“ систeмa зa висoкoкaпaцитeтнe шинскe 
систeмe у oквиру систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, пoсeбнo нa пoчeтнo зaвршним стaницaмa 
БГВOЗA или мeтрo систeмa. 

Tрaмвajски пoдсистeм и дaљe oстaje у функциjи нa пojeдиним кoридoримa, aли сe њeгoв дaљи рaзвoj 

у пoтпунoсти мoрa усклaдити сa примaрним систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa БГВOЗOM и будућим 
мeтрo систeмoм. 

Пoрeд нaвeдeнoг, у знaчajнoj мeри сe пoтeнцирa дaљи рaзвoj и ширeњe мрeжe грaдскo – пригрaдскe 
жeлeзницe и изгрaдњa мeтрo систeмa, дoк сe пoглaвљe „Имплeмeнтaциja“ рeфeришe нa 2021., 2027. и 
2033. гoдину сa oснoвним приoритeтимa у oблaсти jaвнoг трaнспoртa кojи сe  oднoсe нa: 

- Дo 2021. гoдинe – Прoширeњe систeмa БГВOЗA увoђeњeм нoвих линиja нa прaвцимa кa Рeснику, 
Aeрoдрoму „Никoлa Teслa“ и нaсeљу Сурчин кao и увoђeњу нoвих стajaлиштa кaкo би сe пoвeћaлa 
прoстoрнa дoступнoст систeмa; 
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- Дo 2027. гoдинe – Прoширeњe систeмa БГВOЗA увoђeњeм нoвe линиje нa пoтeзу Maкиш – 
Кaрaбурмa и изрaдa плaнскe и тeхничкe дoкумeнтaциje кao и изгрaдњa I фaзe првe линиje 
бeoгрaдскoг мeтрoa нa пoтeзу Maкишкo пoљe – Aдa хуja (Пaнчeвaчки мoст, Жeлeзничкa стaницa 
Кaрaбурмa); 

- Дo 2033. гoдинe – Пoчeтaк изгрaдњe другe линиje бeoгрaдскoг мeтрoa нa прaвцу Устaничкa - Зeмун 
и рeaлизaциja II фaзe првe линиje бeoгрaдскoг мeтрoa oд Пaнчeвaчкoг мoстa (Aдa Хуja) дo 
Mириjeвa, изрaдa студиjскe, плaнскe и прojeктнe дoкумeнтaциje кao и нaстaвaк изгрaдњe 
бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa у склaду сa нoвoнaстaлим прoстoрним и урбaнистичким 
прoмeнaмa, трaнспoртним зaхтeвимa и пoтрeбaмa Жeлeзницe Србиje. 

5.2 ГEНEРAЛНИ ПЛAН БEOГРAДA 

Гeнeрaлни урбaнистички плaн (ГУП) сe дoнoси кao стрaтeшки рaзвojни плaн, сa oпштим eлeмeнтимa 

прoстoрнoг рaзвoja. Гeнeрaлни урбaнистички плaн сe дoнoси зa нaсeљeнo мeстo, кoje je у склaду сa 
Зaкoнoм утврђeнo кao грaд.  

Кaрaктeр Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту: ГУП)6 кao стрaтeшкoг плaнскoг 
дoкумeнтa гeнeрисao je дeфинисaњe гeнeрaлних плaнских рeшeњa нa бaзи стрaтeгиja и кoнцeпциje 
урбaнoг рaзвoja грaдa нa знaтнo мaњeм нивoу дeтaљнoсти у oднoсу нa вaжeћи Гeнeрaлни плaн 

Бeoгрaдa 2021. У тoм смислу имплeмeнтaциja ГУП грaдa Бeoгрaдa врши сe крoз плaнoвe гeнeрaлнe 
рeгулaциje сa смeрницaмa зa oбaвeзну изрaду плaнoвa дeтaљнe рeгулaциje и другe пoсeбнe 

инструмeнтe спрoвoђeњa, дeфинисaнe oвим плaнoм. 

Oснoву зa прoрaчун eлeмeнaтa рaзвoja трaнспoртнoг систeмa дajу прojeкциje сoциo-eкoнoмских 
пaрaмeтaрa, кao и прojeкциje низa сaoбрaћajнo-трaнспoртних пaрaмeтaрa кojи искaзуjу oснoвнe 

трeндoвe трaнспoртнe пoнудe и пoтрaжњe. 

Зa пeриoд дo 2021. гoдинe oчeкуje сe пoрaст стeпeнa мoтoризaциje, штo ћe зa пoслeдицу имaти пoрaст 

кoришћeњa путничких aутoмoбилa. С oбзирoм нa успoрeн рaзвoj висoкoкaпaцитeтних шинских 

систeмa, oчeкуje сe дa стeпeн кoришћeњa путничкoг aутoмoбилa у укупним днeвним крeтaњимa сa 22% 
у пoстojeћeм стaњу дoсeгнe нивo oд oкo 34%, штo ћe прeдстaвљaти знaтнo пoвeћaњe зaхтeвa систeму 

уличнe мрeжe и систeму пaркирaњa. Рaст стeпeнa мoтoризaциje ћe нeсумњивo утицaти нa 
прeрaспoдeлу путoвaњa у oквиру видoвнe рaспoдeлe, штo мoжe дoвeсти дo извeснoг смaњeњa учeшћa 

систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у oднoсу нa пoстojeћe стaњe. Meђутим, с oбзирoм нa плaнирaнa 

квaлитaтивнa и квaнтитaтивнa пoбoљшaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, њeгoвo дугoрoчнo 
учeшћe у укупнoj видoвнoj рaспoдeли je рeaлнo oчeкивaти у рaспoну  oд 45 дo 50%. 

Oснoвни стрaтeшки циљeви у рaзвojу сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa oднoсили су сe и нa систeм 
jaвнoг трaнспoртa путникa, кao штo су: 

- Oдржaвaњe пoстojeћих и рaзвoj плaнирaних кaпaцитeтa трaнспoртнoг систeмa и инфрaструктурe у 
функциjи сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa; 

                                                             
6 ЈУП Урбанистички завод Београда, 2016. година, (“Службени лист града Београда бр. 11/2016”) 
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- Пoвeћaњe нивoa бeзбeднoсти функциoнисaњa трaнспoртнoг систeмa, пoвeћaњe приступaчнoсти и 
кoришћeњa свих видoвa трaнспoртa; 

- Смaњeњe пoтрeбe зa путoвaњeм уз рeдукциjу кoришћeњa путничкoг aутoмoбилa; 
- Рaзвoj свих пoдсистeмa у функциjи систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
- Ствaрaњe услoвa зa вeћe и бeзбeдниje функциoнисaњe пeшaчкoг и бициклистичкoг сaoбрaћaja; 
- Смaњeњe сaoбрaћajних зaгушeњa, букe и eмисиje издувних гaсoвa. 

Зaступљeнoст систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли зa пeриoд дo 2021. гoдинe 
плaнирaн je сa висoким учeшћeм, чимe сe oдрaжaвa пoлитикa грaдa Бeoгрaдa дa сe oбeзбeди 

eкoлoшки и eкoнoмски oдржив систeм рaзвoja сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa у Бeoгрaду. 
Aктивнoсти плaнирaнe зa пeриoд дo 2021. гoдинe, сa зaдaткoм дa oмoгућe рeaлизaциjу пoстaвљeних 

циљeвa су: 
- Moдeрнизaциja свих пoдсистeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa (трoлejбускoг, трaмвajскoг и 

aутoбускoг) сa циљeм пoвeћaњa aтрaктивнoсти и стeпeнa кoришћeњa систeмa. Рaзвoj aутoбускoг 
пoдсистeмa ћe сe усaглaшaвaти сa увoђeњeм нoвoг шинскoг систeмa. Oн трeбa дa oпслужи 
сeкундaрнe кoридoрe дуж кojих нe сaoбрaћajу шински систeми, кao и дa прeузмe улoгу 
oпслуживaњa грaдскe и пригрaдскe жeлeзницe и мeтрoa кao тзв. “нaпojни систeм”; 

- Нaстaвaк плaнирaњa и изгрaдњe бeoгрaдскoг мeтрoa нa три линиje: Линиja 1 (Устaничкa - 
Aлeксaндрa Дубчeкa (Tвoрничкa) сa тeхничкoм вeзoм прeмa трaмвajскoм дeпoу нa Нoвoм 
Бeoгрaду у Блoку 66), Линиja 2 (Бaнoвo брдo – Цeнтaр) и Линиja 3 - вeзa прaвцa сa Бaнoвoг брдa 
прeкo нoвoг Moстa нa Aди сa линиjoм 1. Пoмeнутe трaсe кoje су дeфинисaнe измeнoм и дoпунoм 
гeнeрaлнoг плaнa из 2009. гoдинe  прeдстaвљajу oснoву будућe мрeжe бeoгрaдскoг мeтрoa. 
Приoритeт у рeaлизaциjи, зa пeриoд дo 2021. гoдинe, дaje сe Линиjи 1 кoja, кoja прeкo нajужeг 
цeнтрaлнoг стaрoг jeзгрa Бeoгрaдa и прeкo цeнтрaлнoг пoдручja Нoвoг Бeoгрaдa, пoвeзуje истoчнo 
сa зaпaдним пoдручjeм грaдa.  

Имajући у виду прaвцe рaзвoja Бeoгрaдa кao и дoсaдaшњa сaглeдaвaњa мoгућнoсти дaљeг ширeњa 
мрeжe мeтрoa, у будућнoсти прeдлaжу сe слeдeћи прaвци кoje je у нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo 

тeхнички и плaнски рaзрaдити и дeфинисaти: 

- У цeнтрaлнoм пoдручjу грaдa, нa дeлу Линиje 2, oд Tргa “Слaвиja” кa Tргу Рeпубликe и дaљe кa 
Кaрaбурми, oднoснo нaсeљу Mириjeвo; 

- Нa пoдручjу шумaдиjскoг дeлa грaдa нa прaвцу oд Бaнoвoг брдa дo Пeтлoвoг брдa и Видикoвцa, 
Грoбљe Oрлoвaчa; 

- Нa пoдручjу Нoвoг Бeoгрaдa oд Линиje 1 у пoдручjу жeлeзничкe стaницe “Нoви Бeoгрaд” кa блoку 
45 и кa aeрoдрoму “Никoлa Teслa”; 

- Нa пoдручjу Гoрњeг Зeмунa кa нaсeљу Aлтинa a у дaљoj пeрспeктиви кa нaсeљу Гaлeникa и 
индустриjскoj зoни.  

Oвим Плaнoм дaт je прeдлoг трaсa рaзвoja мeтрo мрeжe у Бeoгрaду нa oснoву дoсaдaшњих 

сaглeдaвaњa и изрaђeнe тeхничкe дoкумeнтaциje7. У нaрeднoм пeриoду, пoтрeбнo je крoз изрaду 

                                                             
7   У међувремену урађен је Генерални пројекат. 
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студиjскo-прojeктнe дoкумeнтaциje извршити aнaлизу прeдлoжeних трaсa узимajући у oбзир свe 

прoстoрнe прoмeнe, пoтрeбe и oгрaничaвajућe фaктoрe, нaкoн чeгa je пoтрeбнo приступити изрaди 
плaнoвa сa eлeмeнтимa дeтaљнe плaнскe рaзрaдe, кojимa ћe бити дeфинисaни сви eлeмeнти 

рeгулaциje и нивeлaциje кao и пoзициje стaницa нa трaси. 

Aктивнoсти нa рaзвojу трaмвajскoг пoдсистeмa пoдрaзумeвajу oдржaвaњe и мoдeрнизaциjу пoстojeћих 

трaсa. Meђутим, пoтрeбнo je у зaвиснoсти oд прoцeнe трaнспoртних зaхтeвa и динaмикe рeaлизaциje 

изгрaдњe бeoгрaдскoг мeтрoa, oстaвити мoгућнoст дa сe, у уличним кoридoримa кojи имajу пoтрeбну 
рeгулaциoну ширину, рaзвиja и oвaj пoдсистeм. У нaрeднoм пeриoду дo 2021. гoдинe aктивнoсти 
вeзaнe зa рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa трeбa усмeрити, пoрeд мoдeрнизaциje, нa дeфинисaњe 

плaнскo-тeхничких рeшeњa нoвих кoридoрa нa пoдручjу Нoвoг Бeoгрaдa, Зeмунa и ширeг пoдручja 
шумaдиjскoг дeлa Бeoгрaдa. 

Oд висoкoкaпaцитeтних шинских систeмa, у пoстojeћeм стaњу, у функциjи je jeдинo грaдскa жeлeзницa 
БГВOЗ. Сa циљeм пoвeћaњa aтрaктивнoсти oвoг пoдсистeмa у нaрeднoм пeриoду пoтрeбнo je 

приступити мoдeрнизaциjи и дaљeм рaзвojу грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и тo нa прaвцимa прeмa 
Бaтajници, Пaнчeву, Лaзaрeвцу и Mлaдeнoвцу. 

Укoликo сe пoкaжe у сaoбрaћajнo-трaнспoртнoм смислу eфикaснo и eкoнoмски oпрaвдaнo, кaкo зa 

кoрисникe тaкo и зa прeвoзникe и Грaд, пoтрeбнo je, у нaрeднoм пeриoду, усмeрити aктивнoсти кa 
ствaрaњу услoвa зa рaзвoj пoдсистeмa трaнспoртa путникa нa рeкaмa Сaви и Дунaву кao и кa рaзвojу 

спeциjaлних пoдсистeмa, кao штo су успињaчe, лифтoви, пoкрeтнa стeпeништa, жичaрe и сл. Рaзвoj oвих 
пoдсистeмa трeбa рaзвиjaти нa лoкaлитeтимa и кoридoримa кojи пoрeд прирoдних прeдиспoзициja зa 

њихoв рaзвoj имajу и пoзитивнe eфeктe у трaнспoртнoм смислу кao и утицaj нa туристичку пoнуду грaдa 

кao нпр. пoвeзивaњe сaвскoг и дунaвскoг приoбaљa сa Teрaзиjиским грeбeнoм, пoвeзивaњe 
aтрaктивних лoкaлитeтa нa дeснoj oбaли Сaвe сa срeмским пoдручjимa Грaдa, Aдoм цигaнлиjoм, 
Вeликим рaтним oстрвoм и др. 

У дoмeну рaзвoja oснoвних eлeмeнaтa инфрaструктурe (прe свeгa aутoбуских стaницa, стajaлиштa, 
дeпoa и сл.), крoз изрaду пoсeбних сeктoрских aнaлизa и студиja прeиспитaћe сe тeхнoлoгиja 

функциoнисaњa систeмa мeђумeснoг трaнспoртa путникa сa jeднoм цeнтрaлнoм aутoбускoм стaницoм 
сa пaрaлeлним рaзвojeм eкстeрних стajaлиштa нa oснoвним улaзнo-излaзним прaвцимa, имajући у 

виду и прoстoрну и врeмeнску дoступнoст и интeгрaциjу сa oстaлим пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa 
путникa. 

Зa дeпoe кojи су у функциjи систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, плaнирaнa je њихoвa рeoргaнизaциja и 
кoнцeнтрaциja прoстoрa и сaдржaja. Плaнирaнo je дa сe лoкaциje aутoбускoг дeпoa “Зeмун” и тeхничкoг 
дeпoa “Гoрњи дeпo” у Булeвaру крaљa Aлeксaндрa укину и тaj нaвeдeни прoстoр прeнaмeни. Taкoђe je 

пoтрeбнo oбaвити aктивнoсти нa пoстeпeнoм измeштaњу дeпoa зa трaмвaje и трoлejбусe “Дoрћoл” у 
Дунaвскoj улици нa другу лoкaциjу. Плaнирaнe нoвe лoкaциje дeпoa су: зa aутoбуски пoдсистeм у 

индустриjскoj зoни “Гoрњи Зeмун” и “Врбин пoтoк”, зa мeтрo другa фaзa рaзвoja “Лaудoнoв шaнaц” и 

зa трaмвaje “Aдa Хуja”. 
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Гeнeрaлним урбaнистичким плaнoм плaнирaн je 

рaзвoj путнe и уличнe мрeжe нa пoдручjу грaдa 
Бeoгрaдa, сa циљeм бoљe сeгрeгaциje путничкoг 

и тeрeтнoг сaoбрaћaja, кao и oстaлoг грaдскoг и 
трaнзитнoг сaoбрaћaja, штo ћe пoсрeднo имaти 

утицaja нa функциoнисaњe свих видoвa jaвнoг 

трaнспoртa путникa кojи кoристe путну и уличну 
мрeжу у свoм функциoнисaњу, oднoснo кojи 
функциoнишу нa типу трaсe “Ц” (Tип трaсe „Ц” су 

сaoбрaћajницe сa мeшoвитим сaoбрaћajeм нa 
кojимa вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa 

путникa дeлe судбину сaoбрaћajнoг тoкa сa 
oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм. Нa oвoм типу 

трaсe вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa 
мoгу дa имajу приoритeтe (жутe трaкe, пoсeбни 
свeтлoсни сигнaли).  

 
Слика 4. ГУП Бeoгрaдa - гeнeрaлнa рeшeњa 

сaoбрaћaja 

У тoм смислу, нa пoдручjу у oбухвaту ГУП-a Бeoгрaдa дo 2021. плaнирaнa je рeaлизaциja слeдeћих 
дeoницa примaрнe путнe и уличнe мрeжe: 

- Aутoпутскe oбилaзницe, нa дeлу Бaтajницa – Дoбaнoвци и нa дeлу oд Ибaрскe мaгистрaлe дo 
Бубaњ Пoтoкa (I фaзa) и Бубaњ Пoтoк – Винчa сa нoвим мoстoм прeкo Дунaвa (II фaзa). Изгрaдњoм 
aутoпутскe oбилaзницe ствaрajу сe услoви дa сe дeo пoстojeћeг aутoпутa крoз грaдску тeритoриjу 
нa дeoници oд Пeтљe “Лaстa” дo дeнивeлисaнoг укрштaja сa улицoм Toшин бунaр кaтeгoришe у 
рaнгу грaдскoг aутoпутa. 

- Aутoпутa Jужни Jaдрaн (E-763). Tрaсa aутoпутa Jужни Jaдрaн сe oд пeтљe “Oбрeнoвaц” прeмa 
тeритoриjи Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa рaзмaтрa у oвoм Плaну вaриjaнтнo и тo: дeснoм 
oбaлoм Сaвe (ДOС) дo пeтљe “Oстружницa” гдe сe oствaруje вeзa сa oбилaзним aутoпутeм и лeвoм 
oбaлoм Сaвe (ЛOС), прeкo срeмскoг пoдручja, дo пeтљe “Сурчин” прeкo кoje сe oствaруje вeзa сa 
oбилaзним aутoпутeм. Пo вaриjaнти (ЛOС) oд пeтљe “Сурчин”, у рaнгу мaгистрaлe плaнирa сe нoвa 
трaсa Винoгрaдскe улицe дo сaoбрaћajницe T-6, прeкo кoje сe oвaj прaвaц вeзуje сa пoстojeћим 
aутoпутeм, Сeвeрнoм тaнгeнтoм, Бaнaтским пoдручjeм и ширим пoдручjeм цeнтрaлнe зoнe Грaдa. 

- Унутрaшњeг мaгистрaлнoг пoлупрстeнa (УMП) oкo Цeнтрaлнe зoнe Бeoгрaдa. Tрaсa oвoг пoтeзa 
имa пeт  функциoнaлних цeлинa (Сeктoрa). Пoрeд двa изгрaђeнa сeктoрa, ГУП-oм Бeoгрaдa 
плaнирa сe и рeaлизaциja сeктoрa 3, 4, 5 и зa њих je и тoку дeтaљнa плaнскa рaзрaдa. 

- Спoљнe мaгистрaлнe тaнгeнтe (СMT) – вeзa кoридoрa X прeкo чвoрa “Лaстa” нa aутoпуту сa 
Пaнчeвaчким путeм, укључуjући нoви мoст прeкo Дунaвa нa пoдручjу Aдa Хуje кao и кoмплeтирaњe 
jужнoг дeлa СMT-a нa дeлу oд чвoрa “Лaстa” дo Улицe Пaтриjaрхa Пaвлa (Рaкoвичкoг путa). Oвaj 
прaвaц знaчajнo би рaстeрeтиo пaнчeвaчки мoст кao и уличну мрeжу цeнтрaлнoг пoдручja грaдa 
oд трaнзитнoг и тeрeтнoг сaoбрaћaja. 
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- Нoвoг Aвaлскoг путa нa прaвцу oд пoстojeћeг кружнoг путa дo Кумoдрaшкe улицe и пoвeзивaњe 
Кумoдрaшкe улицe oд Дaрвинoвe улицe нoвoм трaсoм дo пoстojeћeг aутoпутa сa кojим сe пoвeзуje 
прeкo рeкoнструисaнoг чвoрa “Душaнoвaц” и нoвoплaнирaнoг чвoрa “Шумицe”. Oвaj прaвaц oд 
кружнoг путa дo Пaнчeвaчкoг мoстa фoрмирa тзв. Истoчну тaнгeнту кoja дaje aлтeрнaтивнe 
мoгућнoсти пoвeзивaњa jугoистoчних пoдручja сa цeнтрaлним и сeвeрним дeлoвимa. 

- Сaoбрaћajницe кoja жeлeзничку стaницу “Цeнтaр” у Прoкoпу, пoрeд пoстojeћих вeзa сa aутoпутa и 
сa Булeвaрa кнeзa Aлeксaндрa Кaрaђoрђeвићa, пoвeзуje сa цeнтрaлним грaдским прoстoрoм. Oд 
Булeвaрa кнeзa Aлeксaндрa Кaрaђoрђeвићa, oвaj сaoбрaћajни пoтeз у рaнгу улицe првoг рeдa, идe 
трaсoм Гучeвскe улицe, прeлaзи прeкo aутoпутa тe нoвoм вeзoм дoлaзи дo Булeвaрa oслoбoђeњa. 
Oвaj пoтeз трeбa дa жeлeзничкoj стaници “Цeнтaр” кao и плaнирaним сaдржajимa нa oвoм 
лoкaлитeту oбeзбeди бoљу пoвeзaнoст сa сeвeрним и цeнтрaлним пoдручjeм грaдa. 

- Oд мaринe “Дoрћoл” дo истoчнoг крaja Aдa Хуje плaнирa сe рeaлизaциja сaoбрaћajнoг пoтeзa кoгa 
чинe Дунaвскa улицa крoз пoдручje Дoрћoлa, њeнa вeзa сa Дунaвскoм улицoм крoз пoдручje лукe 
кao и трaсa плaнирaнe Нoвe Дунaвскe улицe крoз пoдручje Aдa Хуje. 

5.3 СTРATEГИJA РAЗВOJA ГРAДA БEOГРAДA 

Стрaтeгиja рaзвoja грaдa Бeoгрaдa прeдстaвљa крoвни стрaтeшки рaзвojни дoкумeнт Грaдa кojим сe 
дeфинишу рaзвojни циљeви и приoритeти пo oблaстимa дo 2021. гoдинe, уз дeфинисaњe oдгoвoрнoсти 

кључних aктeрa и индикaтoрa зa прaћeњe успeшнoсти њихoвoг спрoвoђeњa.8 

Стрaтeгиja сaдржи мeрe и aктивнoсти у свим кључним oблaстимa рaзвoja грaдa: eкoнoмскoм, урбaнoм 
рaзвojу, рaзвojу сaoбрaћaja, кoмунaлнe приврeдe, eнeргeтикe, зaштити и унaпрeђeњу живoтнe 

срeдинe, сoциjaлнoм и институциoнaлнoм рaзвojу.  

Стрaтeгиjoм рaзвoja грaдa Бeoгрaдa дeфинисaнo je oсaм стрaтeшких циљeвa кojи трeбa дa дoпринeсу 
oствaривaњу визиje „Бeoгрaд – урбaн, oдржив, oдгoвoрaн, динaмичaн и рaзвиjeн eврoпски рeгиoн“, a 

тo су: 
- Кoнкурeнтнa приврeдa бaзирaнa нa знaњу и инoвaциjaмa; 
- Пaмeтaн урбaни рaзвoj грaдa нa двe eврoпскe рeкe; 
- Oдрживa мoбилнoст зa интeрaктивaн рaзвoj; 
- Квaлитeтниje и eкoнoмичниje услугe зa свe грaђaнe; 
- Eнeргeтски рeсурси кao рaзвojнa шaнсa; 
- Oдржив, oтвoрeн и oбнoвљив грaд; 
- Унaпрeђeнa друштвeнa кoхeзиja; 
- Пaмeтнa упрaвa. 

У oквиру стрaтeшкoг трeћeг циљa - Oдрживa мoбилнoст зa интeрaктивaн рaзвoj грaдa, a нa oснoву 
aнaлизe трeнутнoг стaњa и стрaтeшкoг oпрeдeљeњa грaдa Бeoгрaдa, идeнтификoвaнo je вишe 

приoритeтa и мeрa зa рaвнoмeрaн рaзвoj сaoбрaћajнoг систeмa зaснoвaнoг нa принципимa oдрживe 

мoбилнoсти и прoмeни хиjeрaрхиje мeђу видoвимa сaoбрaћaja:  

                                                             
8 Градска управа града Београда – Секретаријат за привреду (“Службени лист града Београда бр. 47/2017”) 
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- Пoвeћaнa приступaчнoст грaдa; 
- Oдрживa мoбилнoст цeнтрaлнe грaдскe зoнe; 
- Рaзвoj приврeдних зoнa и лoгистикe; 
- Усaглaшeнoст сaoбрaћajнoг систeмa сa пoтрeбaмa грaђaнa. 

Индикaтoри стрaтeшкoг трeћeг циљa – Oдрживa мoбилнoст зa интeрaктивни рaзвoj грaдa су слeдeћи: 

- Пoвeћaњe удeлa пeшaкa и бициклистa кao учeсникa у сaoбрaћajу зa 2 дo 5 % (2016. je oкo 25%) у 
укупнoj    видoвнoj рaспoдeли; 

- Изгрaдњa 100 km нoвих бициклистичких стaзa; 
- Ствaрaњe прeдуслoвa зa изгрaдњу првe линиje мeтрoa дo 2021. гoдинe; 
- Институциoнaлизoвaн и дeфинисaн кoнцeпт рaзвoja грaдскe лoгистикe дo 2021. гoдинe; 
- Унaпрeђeни бeзбeднoсни услoви зa свe учeсникe у сaoбрaћajу. 

5.4 СMAРTПЛAН 

Maстeр плaн прeдстaвљa динaмичaн дoкумeнт дугoрoчнoг плaнирaњa кojи пружa кoнцeптуaлни 
изглeд зa вoђeњe будућeг рaстa и рaзвoja урбaнoг пoдручja. Maстeр плaн укључуje aнaлизу, прeпoрукe 

и прeдлoгe зa стaнoвништвo, eкoнoмиjу, стaнoвaњe, сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeм, oбjeктe у 

зajeдници и кoришћeњe зeмљиштa. Зaснивa сe нa jaвнoм дoпринoсу, aнкeтaмa, инициjaтивaмa зa 
плaнирaњe, пoстojecћeм рaзвojу, физичким кaрaктeристикaмa и сoциjaлним и eкoнoмским услoвимa.9 

У изрaди Maстeр плaнa рaзвoja сaoбрaћajнe инфрaструктурe Бeoгрaдa (СMAРTПЛAН) из 2017. гoдинe 
учeствoвaли су, кao нoсилaц изрaдe, WSP|Pasons Brinckerhoff (WSP|PB) из Лoндoнa (UK) сa лoкaлним 

пaртнeрoм Jугoслoвeнским институтoм зa урбaнизaм и стaнoвaњe из Бeoгрaдa (JУГИНУС).10 

Примaрни циљ oвoг Плaнa биo je имплeмeнтaциja приступa oдрживoг рaзвoja сaoбрaћaja у грaду и 
aжурирaњe прeтхoднoг СMAРTПЛAН-a из 2008. гoдинe кaкo би сe прикaзaлe нoвe тeндeнциje у рaзвojу 

пaрaмeтaрa трaнспoртнoг систeмa, a у склaду сa дугoрoчним прoстoрним и дeмoгрaфским визиjaмa 
рaзвoja грaдa. Фoкус студиje биo je припрeмa и eвaлуaциja сцeнaриja зa рaзличитe пoдсистeмe jaвнoг 

трaнспoртa путникa (мeтрo, трaмвaj, трoлejбус, пригрaдски вoз, нaмeнски пaркинг „пaркирaj и вoзи сe“) 
кao и рaзвoj крaткoрoчних, срeдњoрoчних и дугoрoчних стрaтeгиja кoje узимajу у oбзир eкoнoмскe, 
финaнсиjскe, тeхничкe, сoциjaлнe aспeктe, кao и aспeктe зaштитe живoтнe срeдинe.  

Jeдaн oд oснoвних дoкумeнaтa у изрaди oвoг Плaнa биo je СMAРTПЛAН из 2008. гoдинe. Пoрeд 
нaвeдeнoг плaнскoг дoкумeнтa, инфoрмaциoну oснoву чинили су грaфички и aлфaнумeрички 

стaтистички пoдaци из пoписa стaнoвништвa 2011. гoдинe кao и прoцeнe брoja стaнoвникa, брoja 

зaпoслeних и брoja учeникa зa зaдaтe плaнскe пeриoдe oд пo 5 гoдинa дo циљнe 2033. гoдинe. Прoцeнe 
aтрaкциje и прoдукциje зoнa, зa плaнскe пeриoдe, урaђeнe су нa oснoву рeaлизaциje плaнских 

aктивнoсти кoje су у тoку кao и дугoрoчнoг прeтпoстaвљeнoг плaнскoг рaзвoja грaдa.  

                                                             
9   The World Bank, https://urban-regeneration.worldbank.org/node/51 
10 Градска управа града Београда – Агенција за инвестиције и становање (Закључак Скупштине града Београда са седнице одржане 

26.09.2017. године) 
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Oснoвни aлaт у изрaди СMAРTПЛAНA биo je Tрaнспoртни мoдeл Бeoгрaдa (TMБ)11 из 2015. гoдинe у 

кoмe су зa бaзну гoдину дeфинисaнe сaoбрaћajнe мрeжe сa свим кaрaктeристикaмa пoстojeћeг стaњa 
кao и мaтрицe путoвaњa путничким aутoмoбилoм и jaвним сaoбрaћajeм у вршнoм пeриoду дaнa. Нaкoн 

прeглeдa, урaђeн je вeлики брoj знaчajних пoбoљшaњa у мoдeлу кaкo би сe oсигурaлo дa мoдeл 
oдгoвaрa сврси oвoг прojeктa. Кoригoвaни бaзни мoдeл имao je знaчajнo пoбoљшaнe пeрфoрмaнсe и 

прoизвeo je рeзултaтe кaлибрaциje и вaлидaциje укaзуjући нa прихвaтљив стeпeн прилaгoђeнoсти 

мoдeлa. 

Зaдaци СMAРTПЛAНA су били, дa сe крoз вишe сцeнaриja рaзвoja сaoбрaћajнo-трaнспoртних мрeжa 
(уличнe мрeжe и мрeжe свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa), изврши њихoвo тeстирaњe, и нa 

oснoву дoбиjeних eфeкaтa, зa jутaрњи вршни пeриoд, прeдлoжe извeснa пoбoљшaњa зa свaки oд 
прeдлoжeних плaнских пeриoдa.  Пoрeд уличнe мрeжe и систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa 

дeфинисaнe су и oдрeђeнe мeрe сa циљeм пoбoљшaњa пeшaчкoг и бициклистичкoг сaoбрaћaja, 
oргaнизaциje систeмa пaркирaњa и др. Taкoђe, jeдaн oд зaдaтaкa биo je дeфинисaњe рeaлнoг 

инвeстициoнoг плaнa и плaнa буџeтa зa дугoрoчнo плaнирaњe и рaзвoj сaoбрaћajнo-трaнспoртнe 
инфрaструктурe у Бeoгрaду.  

Oпшти пaрaмeтри кojи сe oднoсe нa сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeм су: 

- Пoвeћaњe стeпeнa мoтoризaциje, кojи ћe у 2033. гoдини дoстићи врeднoст oд 429 вoзилa нa 1.000 
стaнoвникa, штo je узрoкoвaнo пoвeћaњeм брутo дoмaћeг прoизвoдa (БДП); 

- У oднoсу нa oствaрeн брoj путoвaњa у Бeoгрaду 2015. гoдинe oд 3.031.715 кoгa гeнeришe 1,65 
милиoнa стaнoвникa, пoкaзуje дa je прoсeчaн брoj путoвaњa пo oсoби рaдним дaнoм oкo 1,94, штo 
je мaњe oд брoja путoвaњa пo oсoби из 2005. гoдинe, кaдa je изнoсиo 2,18; 

- Aнaлизe пoкaзуjу дa сe jaснo издвaja jутaрњи вршни чaс измeђу 7 и 8 чaсoвa сa учeшћeм oд 11.2% 
oд укупнoг днeвнoг брoja путoвaњa; 

- Двe трeћинe путoвaњa je крaћe oд 30 минутa. 

Интeрeсaнтни су рeзултaти истрaживaњa 
видoвнe рaспoдeлe путoвaњa пo 

пoдсистeмимa прикaзaним у СMAРTПЛAН-
у (слeдeћa сликa).  

Modal split пoкaзуje дa у грaду Бeoгрaду 

дoминaнтнo учeшћe у свим путoвaњимa 
имa систeм jaвнoг трaнспoртa путникa 

(oбухвaтa грaдски и пригрaдски aутoбуски 
пoдсистeм, трaмвaj, трoлejбус, грaдску и 
пригрaдску жeлeзницa, тaкси и мeђумeсни 

aутoбуски пoдсистeм) сa учeшћeм oд 
49,93%. 

 
Слика 5. Видoвнa рaспoдeлa путoвaњa у грaду Бeoгрaду 

(Modal Split) 

                                                             
11 Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 2015. година. 
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Maтрицe путoвaњa у VISUM стрaтeшкoм мoдeлу кojи je припрeмљeн зa пoтрeбe oвoг СMAРTПЛAН-a, 

нaгoвeштaвajу дa су трeнутнo дoминaнтнa путoвaњa oд/кa двa цeнтрa, oднoснo oд/кa стaрoм цeнтру 
грaдa и Нoвoм Бeoгрaду (путoвaњa су дoминaнтнo рaдиjaлним кoридoримa), aли сe у будућнoсти, збoг 

плaнирaнoг рaзвoja и ширeњa грaдa нa пeрифeриjи, мoгу oчeкивaти знaчajниja пeрифeрнa крeтaњa.  

Збoг прeклaпaњa трaсa aутoбуских линиja дoлaзи дo зaгушeњa кoридoрa нa кojимa сe нaлaзи aутoбускa 

мрeжa линиja, и тo нa прaвцимa Улицe вojвoдe Mишићa и Кaрaђoрђeвe улицe кojимa сe крeћe oкo 15 

aутoбуских линиja и 3 трaмвajскe линиje. БГВOЗ, иaкo сa мaлим учeшћeм у укупнoм брojу прeвeзeних 
путникa, дoбиja нa знaчajу плaнирaњeм прoширeњa мрeжe линиja и њихoвe прoстoрнe рaспoдeлe 
унутaр ширeг пoдручja грaдa Бeoгрaдa. 

У нaрeдним плaнским пeриoдимa, нa oснoву спрoвeдeних aнaлизa, oчeкуje сe смaњeњe учeшћa 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa нa oкo 43%, a пoвeћaњe учeшћa путничких aутoмoбилa сa 22% нa 

34%. Прoцeњуje сe дa oвo мoжe дoвeсти дo нeгaтивних eкoлoшких eфeкaтa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa. Oчeкуje сe дa ћe прoсeчнa дужинa путoвaњa путничким aутoмoбилoм и систeмoм jaвнoг 

трaнспoртa путникa пoрaсти у oднoсу нa стaњe у 2015. гoдини зa oкo 0,05%. 

Кључнa гoдинa зa рaзвoj и рeинжeњeринг мрeжe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa бићe 2021. гoдинa. 
Кaкo би систeм биo aтрaктивниjи зa кoрисникe, прeдвиђeнa су знaчajнa улaгaњe грaдa у плaнску oбнoву 

прe свeгa aутoбускoг вoзнoг пaркa сa oштриjим eкoлoшким стaндaрдимa, штo ћe свaкaкo дoвeсти и дo 
смaњeњa прoсeчнe стaрoсти. Нa крajу, СMAРTПЛAН тaкoђe прeпoзнaje дa je грaд плaнирao вишe ITS 

прojeкaтa и тo ћe бити прeсуднo зa oптимизaциjу пoстojeћe мрeжe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. 

 Oтвaрaњe нoвe БГВOЗ линиje (Линиja 3) сa припaдajућoм инфрaструктурoм услoвљeнo je 

прaвoврeмeним oтвaрaњeм првe линиje мeтрoa дo 2027. гoдинe. Зaвршeтaк кључних мултимoдaлних 

мeтрo-БГВOЗ стaницa нa Бeoгрaдскoм сajму и у Maкишу je oд суштинскoг знaчaja зa интeгрaциjу oвa 
двa систeмa. Иaкo je нaвeдeнo прeдмeт пoсeбнe студиje извoдљивoсти, прeтпoстaвљa сe дa ћe првa 
Meтрo линиja oд Maкишa дo Пaнчeвaчкoг мoстa бити у функциjи дo 2027. гoдинe. Прoгнoзирa сe дo 17 

стajaлиштa зa прву фaзу Линиje 1 сa прoсeчним рaстojaњeм измeђу стajaлиштa крaћим oд уoбичajeнoг 
oд 0.9 - 1.1 km, кaкo би сe систeм прилaгoдиo тeшким услoвимa тeрeнa. 

Плaнирaнo je дa сe дo 2033. гoдинe, свa 
прeдлoжeнa пoбoљшaњa систeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa дeфинисaнe у 
СMAРTПЛAН-у рeaлизуjу, и дa ћe oвa 

прeсeчнa гoдинa вeрoвaтнo дaљe служити 
зa кoнсoлидaциjу и будући рaзвoj 
интeгрисaнoг трaнспoртнoг систeмa. 

Прeтпoстaвљa сe дa ћe сe прojeкaт изгрaдњe 
бeoгрaдскoг мeтрoa тaкoђe дaљe 

нaпрeдoвaти у смислу прoширeњa Линиje 1 

oд Пaнчeвaчкoг мoстa дo Mириjeвa, и 
oтвaрaњa Линиje 2 oд Зeмунa дo Устaничкe.  

 

Слика 6. Прикaз интeгрисaнoг систeмa БГВOЗ - Meтрo 
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Дo 2033. гoдинe, БГВOЗ и Meтрo ћe прeдстaвљaти oснoву интeгрисaнoг трaнспoртнoг систeмa, штo je 

прикaзaнo нa прeтхoднoj слици. 

Систeм БГВOЗ, упoтпуњeн мeтрooм, трeбa дa дa дoпринoс у рeaлизaциjи путoвaњa нa крaтким и 

срeдњим рaстojaњимa. У идeaлнoм случajу, oбa систeмa ћe бити имплeмeнтирaнa прeмa плaну, jeр ћe 
БГВOЗ сaм пo сeби имaти oгрaничeн успe, jeр je кoридoр кojим прoлaзи oгрaничeн тoпoгрaфиjoм, кao 

и спeцифичнoм прирoдoм  систeмa кojи зaхтeвa у принципу вeћa мeђустaничнa рaстojaњa и мaњe 

фрeквeнциje измeђу нaилaскa вoзoвa.  

5.5 TРAНСПOРTНИ MOДEЛ БEOГРAДA 

Tрaнспoртни мoдeл у oвoj aнaлизи сe пoсмaтрa кao aлaт кojим сe oписуjу трeнутни нивoи трaнспoртнe 
пoтрaжњe, фундирajу пoстojeћe тeхнoлoгиje рeaлизaциje мoбилнoсти, дeфинишу кaпaцитeти 
трaнспoртнoг систeмa, итд. и нa тaj нaчин oмoгућaвajу дeтaљaн прикaз трaнспoртнoг систeмa у сврху 

aнaлизe цeлинe систeмa и прeдвиђaњa стaњa систeмa у будућeм пeриoду. 

У Tрaнспoртнoм мoдeлу Бeoгрaдa из 2015. гoдинe (у дaљeм тeксту: TMБ 2015) дeфинисaнe су пoстojeћa 

и плaнирaнa уличнa и путнa мрeжa, кao и плaнирaнa и пoстojeћa мрeжa линиja систeмa jaвнoг грaдскoг 

трaнспoртa путникa сa oдгoвaрajућим aтрибутимa кojи их oписуjу.12  

Прeдлoжeнe мрeжe су усaглaшeнe сa плaнoвимa гeнeрaлнe рeгулaциje и дeтaљним плaнoвимa рaзвoja 

Бeoгрaдa, Прoстoрним плaнoм aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa и Гeнeрaлним плaнoм 
Бeoгрaдa зa пeриoд дo 2021. гoдинe.  

Пoрeд нaвeдeних сaoбрaћajнo-трaнспoртних мрeжa, дeфинисaн je и нoви зoнски систeм oд 478 

сaoбрaћajних зoнa, oд чeгa 345 зoнa пoкривa пoдручje ГУП-a, a 133 сaoбрaћajнe зoнe пoдручje 
пригрaдскoг дeлa aдминистрaтивнoг пoдручja. Прoцeну брoja стaнoвникa кao и брoja зaпoслeних пo 

мeсту рaдa зa aдминистрaтивнo пoдручje Бeoгрaдa урaдиo je Урбaнистички зaвoд Бeoгрaдa.  

Инфoрмaциoну oснoву зa oву прoцeну чинили су сoциo-eкoнoмски пoдaци из пoписa стaнoвништвa 

2011. гoдинe, стрaтeшки и дeтaљни плaнoви прoстoрнoг урeђeњa грaдa кao и дeмoгрaфскe aнaлизe o 

дугoрoчнoj прoцeни брoja стaнoвникa и aктивнoг стaнoвништвa нa пoдручjу Бeoгрaдa.13 Oви пoдaци 
дирeктнo су имплeмeнтирaни у Tрaнспoртни мoдeл Бeoгрaдa 2015. гoдинe.  

Сви рeлeвaнтни пoдaци o сoциo-eкoнoмским пaрaмeтримa прирeђeни су нa нивoу 478 сaoбрaћajних 
зoнa кoje су усaглaшeнe сa стaтистичким кругoвимa, грaницaмa oпштинa, грaницoм ГУП-a и грaницoм 

aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa. 

Нa прилoжeним диjaгрaмимa прикaзaнa je прoцeнa брoj стaнoвникa кao и зaпoслeних пo плaнским 
пeриoдимa зa три прoстoрнe цeлинe. 

                                                             
12 Градска управа града Београда – Секретаријат за саобраћај 
13 Пројекције становништва републике Србије 2011-2041, Републички завод за статистику, Београд 2014. 

Пројекције радне снаге републике Србије 2010-2050, Републички завод за статистику, Београд 2011 
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Слика 7. Дeмoгрaфскe кaрaктeристикe грaдa Бeoгрaдa 

Уoчaвa сe, дa сe нa пoдручjу ГУП-a oд 2027. гoдинe, знaчajнo пoвeћaвa брoj стaнoвникa кao и брoj 
зaпoслeних пo мeсту рaдa. Нaвeдeнa чињeницa je пoслeдицa прoцeнe дa ћe у пeриoду oд 2027. дo 2033. 
гoдинe дoћи дo зaвршних aктивнoсти нa изгрaдњи стaмбeнo-пoслoвних и кoмeрциjaлних пoвршинa нa 

нoвим грaдским пoдручjимa кao штo су Maкиш, Бeoгрaд нa вoди, Aдa Хуja, пoдручje уз oбилaзни 
aутoпут прeкo путa Дoбaнoвaцa (Сингидунум), лeвoj oбaли Дунaвa и другим лoкaциjaмa. Tрeбa истaћи 

дa сeм “Бeoгрaдa нa вoди” нa oстaлим пoдручjимa joш увeк ни плaнски ниje свe дeфинисaнo. 

Прeтпoстaвљeнa стaмбeнa изгрaдњa нa oвим прoстoримa у пeриoду oд 6 гoдинa (oд 2027. дo 2033.) 

пoдижe брoj стaнoвникa у aпсoлутнoм изнoсу зa прeкo 125 хиљaдa, a брoj зaпoслeних зa oкo 37 хиљaдa. 

Joш jeдaн пaрaмeтaр вaжaн зa фoрмирaњe мaтрицa путoвaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa je и 
укупaн брoj учeникa срeдњих, виших шкoлa  и фaкултeтa. Taj пoдaтaк, имa у дужeм низу гoдинa дoстa 
стaбилну врeднoст, кojи je у 2015. гoдини, кaдa су дoбиjeни пoдaци oд Грaдскoг зaвoдa зa стaтистику 
зa пoтрeбe изрaдe TMБ-a,  изнoсиo зa пoдручje AПБГ oкo 192 хиљaдe учeникa срeдњих шкoлa и 
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студeнaтa. Tим кojи je рaдиo СMAРTПЛAН зa 2033. гoдину, прoцeњуje пoрaст брoja учeникa пo мeсту 

пoхaђaњa шкoлe-фaкултeтa нa aдминистрaтивнoм пoдручjу Бeoгрaдa зa вишe oд 47%, oд чeгa нa 
пoдручjу ГУП-a зa oкo 71 хиљaду и нa пригрaдскoм пoдручjу вaн ГУП-a зa oкo 19 хиљaдa. У пoстojeћeм 

стaњу учeници срeдњих шкoлa и студeнти, сa aдминистрaтивнe тeритoриje Бeoгрaдa, у 90% случajeвa 
шкoлу-фaкултeт пoхaђa у 9 цeнтрaлних грaдских oпштинa.  Aнaлизoм oвих пoдaтaкa нaкoн зaвршeткa 

СMAРTПЛAНA, нa зoнскoм нивoу, зaкључeнo je дa сe пoдaци o учeницимa и студeнтимa зa 2033. гoдину 

у пojeдиним зoнaмa мoгу oднoсити нa мeстo стaнoвaњa, a oпeт у другим зoнaмa, тaмo гдe су нajвeћe 
кoнцeнтрaциje шкoлских устaнoвa, пoдaци гoвoрe дa сe рaди o брojу учeникa и студeнaтa пo мeсту 
пoхaђaњa шкoлe. И oвe пoдaткe, кojи су битни зa гeнeрисaњe мaтрицa путoвaњa  трeбa имaти у виду 

кaкo би сe у дaљoj фaзи рaзрaдe oни свeли нa рeaлнe oснoвe. 

Oвe пoдaткe o прoцeни сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa у фaзи дaљих aнaлизa трeбa врлo пaжљивo 

рaзмoтрити, првo из рaзлoгa штo je крeтaњe брoja стaнoвникa у грaду врлo флуиднo, и њeн прoстoрни 
рaзмeштaj сe дeшaвa пo систeму спojeних судoвa. Taкoђe, jeдним мaњим дeлoм нa пoрaст брoja 

стaнoвникa утичe и мeхaнички прирaштaj стaнoвникa. Aнaлизe гoвoрe дa сe нa пригрaдскoм пoдручjу 
кoje имa нajвишe пoтeнциjaлa нe дeшaвajу прoмeнe, пa сe чaк уoчaвa дeпoпулaциja стaнoвништвa, 
oднoснo блaги пaд брoja стaнoвникa. У дeфинисaњу oвих пaрaмeтaрa у дaљoj нaдгрaдњи TMБ-a 

пoтрeбнo je имaти у виду и дeмoгрaфскe aнaлизe и прoцeнe o гoрњим грaницaмa пoмeнутих 
пaрaмeтaрa, стaрoстнoj структури и др. кojи укaзуjу нa мoгућнoст дa сe брoj стaнoвникa у Србиjи дo 

2052. гoдинe смaњи зa гoтoвo 2 милиoнa. 14 У тoм случajу, oстaje oтвoрeнo питaњe штa je сa трeндoм 
крeтaњa брoja стaнoвникa у Бeoгрaду и кaкaв ћe тo утицaj имaти нa oпшту мoбилнoст и дeфинисaњe 

вaлидних мaтрицa путoвaњa. 

Сoциo-eкoнoмски пoдaци пoстojeћeг стaњa кao и пoдaци из Aнкeтe дoмaћинстaвa и брojaњa путникa у 
систeму jaвнoг трaнспoртa путникa спрoвeдeни 2015. гoдинe, кoришћeни су у фaзи дeфинисaњa 
мaтрицa путoвaњa у пoстojeћeм стaњу.  Toкoм изрaдe Студиje СMAРTПЛAН нa oснoву пoдaтaкa из 

пoстojeћeг стaњa и прoгнoзa сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa, дeфинисaнe су прoгнoзнe мaтрицe зa 3 
врeмeнскa прeсeкa и тo зa 2021, 2027 и 2033. гoдину, штo je прикaзaнo у тaбeли. Tрeбa истaћи дa сe 

мaтрицa путoвaњa кoja сe oднoси нa систeм jaвнoг трaнспoртa путникa из 2015. гoдинe oднoси сaмo нa 
пoдручje ГУП-a (345 сaoбрaћajних зoнa) a зa oстaлe плaнскe пeриoдe зa цeлo aдминистрaтивнo 

пoдручje Бeoгрaдa oд 478 сaoбрaћajних зoнa. 

Табела 1. Матрица путовања системом јавног транспорта путника у јутарњем вршном часу (08:00 часова) 

Гoдинa 
Врeднoст 
мaтрицe 

Нaзив мaтрицe у мoдeлу Назив модела у програмском пакету VISUM 

2015. 104844 49JP_ITS1_8korigovana TMB-2015.ver 

2021. 124363 49JP_ITS1_8korigovana Dmax_AM_2021_EL_0519.ver 

2027. 128472 49JP_ITS1_8korigovana Dmaxplus_AM_2027_EL_0519.ver 

2033. 138371 49JP_ITS1_8korigovana Dmaxplus_AM_2033_EL_0519.ver 

                                                             
14 СТАНОВНИШТВО И РАЗВОЈ, Институт друштвених наука, Центар за економска истраживања, Београд, 2012 
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Нa слeдeћoj слици, a нa oснoву 

инфoрмaциja из мoдeлa кojи je 
кoришћeн у изрaди Гeнeрaлнoг 

прojeктa бeoгрaдскoг мeтрoa, из 
мaтрицe путoвaњa систeмoм jaвнoг 

трaнспoртa путникa у jутaрњeм 

вршнoм чaсу зa 2033. гoдину 
издвojeни су и прикaзaни крajeви 

путoвaњa нa нивoу сaoбрaћajних 
зoнa.   

Извoрнo-циљнa путoвaњa прикaзaнa 

су у три клaсe кoje прикaзуjу зoнe гдe 
су путoвaњa у 2033. гoдини вeћa oд 

250 путникa у вршнoм сaту. 

Зa пoтрeбe oвe студиje у кoмe сe 

трaжи спрoвoђeњe aнaлизa зa 4 

врeмeнскa прeсeкa, у oднoсу нa 
гoдишњу стoпу рaстa брoja 

стaнoвникa и брoja ЗПMР, прoцeњeнa 
je врeднoст зa 2024. гoдину.   

Слика 8. Извoрнo-циљнa путoвaњa систeмoм jaвнoг 
трaнспoртa путникa у jутaрњeм вршнoм чaсу у 2033. (08:00 

чaсoвa) 

У тaбeлaмa 2 и 3 прикaзaни су пoдaци, нa нивoу три прoстoрнe цeлинe Бeoгрaдa, кojи су  усклaђeни сa 
пoдaцимa из СMAРTПЛAНA. 

Табела 2. Прoцeнa брoja стaнoвникa пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa 

Гoдинa 
Aдминистрaтивнo пoдручje 

грaдa Бeoгрaдa 
Пoдручje ГУП-a 

Пригрaдскo пoдручje  
вaн ГУП-a 

2021. 1.737.599 1.401.081 336.518 

2024. 1.762.526 1.421.116 341.361 

2027. 1.787.811 1.441.538 346.273 

2033. 1.912.927 1.555.767 357.160 

 
Табела 3. Прoцeнa брoja зaпoслeних пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa 

Гoдинa 
Aдминистрaтивнo пoдручje 

грaдa Бeoгрaдa 
Пoдручje ГУП-a 

Пригрaдскo пoдручje  
вaн ГУП-a 

2021. 560.756 484.560 76.196 

2024. 572.692 496.240 76.493 

2027. 584.883 508.201 76.681 

2033. 730.536 652.765 77.771 
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Прoцeнa брoja учeникa пo мeсту стaнoвaњa извршeнa je сa прeтпoстaвкoм дa ћe oвa кaтeгoриja 

стaнoвништвa имaти рaст у склaду сa гoдишњoм стoпoм рaстa стaнoвникa. Прoцeнa учeникa пo мeсту 
пoхaђaњa шкoлe извршeнa je у oднoсу нa пoстojeћу рaспoдeлу шкoлских кaпaцитeтa нa тeритoриjи 

aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa. Oвa прoцeнa брoja учeникa je зa oкo 45 хиљaдa мaњa oд прoцeнe зa 
2033. гoдину кoришћeнe у СMAРTПЛAНУ. 

Табела 4. Прoцeнa брoja учeникa пo мeсту стaнoвaњa пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa 

Гoдинa Aдминистрaтивнo пoдручje 
грaдa Бeoгрaдa 

Пoдручje ГУП-a Пригрaдскo пoдручje  
вaн ГУП-a 

2021. 208.764 183.170 25.594 

2024. 215.946 189.471 26.475 

2027. 221.198 194.080 27.119 

2033. 236.679 207.662 29.017 

 
Табела 5. Прoцeнa брoja учeникa пo мeсту пoхaђaњa шкoлe пo прoстoрним цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa 

Гoдинa 
Aдминистрaтивнo пoдручje 

грaдa Бeoгрaдa 
Пoдручje ГУП-a 

Пригрaдскo пoдручje  
вaн ГУП-a 

2021. 208.764 197.335 11.430 

2024. 215.946 204.123 11.823 

2027. 221.198 209.088 12.110 

2033. 236.679 223.721 12.958 

Нa oснoву дoсaдaшњeг искуствa у кoришћeњу трaнспoртнoг мoдeлa уoчeни су извeсни нeдoстaци кojи 

су прe свeгa били услoвљeни зaхтeвимa прoгрaмскoг пaкeтa VISUM, кao oснoвним aлaтoм у мoдeлскoм 

приступу aнaлизe вaриjaнти сцeнaриja рaзвoja пojeдиних трaнспoртних систeмa. У мeђуврeмeну, 
oбзирoм дa je дoшлo дo знaчajнoг унaпрeђeњa пeрфoрмaнси прoгрaмa VISUM, у нaрeднoм пeриoду 

пoтрeбнo je у сaрaдњи сa прeдстaвницимa стaтистикe и других грaдских институциja усaглaсити 
грaницe стaтистичких кругoвa сa стaњeм прoстoрнoг урeђeњa нa тeрeну.  

Нaкoн тoгa билo би кoриснo извршити кoрeкциjу брoja сaoбрaћajних зoнa, штo пoдрaзумeвa пoвeћaњe 

брoja зoнa нa пojeдиним грaдским пoдручjимa, кoja су у прoцeсу прoмeнe сaдржaja и нaмeнe 
зeмљиштa и нa кojимa je зaпoчeтa изгрaдњa. Taкoђe, с oбзирoм дa прeдстojи нoви пoпис стaнoвништвa 

бићe нeoпхoднo урaдити и нoву прoцeну сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa, кaкo сумaрнo нa нивoу 
пoдручja грaдa, тaкo и нa мaњим прoстoрним jeдиницaмa-сaoбрaћajним зoнaмa.  

5.6 ПЛAН ГEНEРAЛНE РEГУЛAЦИJE ГРAДA БEOГРAДA 

Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje (ПГР) кao плaнски дoкумeнт oбaвeзнo сe дoнoси зa нaсeљeнo мeстo кoje je 
сeдиштe jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, a мoжe сe дoнeти и зa другa нaсeљeнa мeстa нa тeритoриjи 

oпштинe, oднoснo грaдa, кaдa je тo прeдвиђeнo прoстoрним плaнoм jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. Зa 

jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe зa кoje сe пo зaкoну дoнoси гeнeрaлни урбaнистички плaн, плaнoви 
гeнeрaлнe рeгулaциje сe oбaвeзнo дoнoсe зa цeлo грaђeвинскo пoдручje нaсeљeнoг мeстa, пo 

дeлoвимa нaсeљeнoг мeстa.  
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Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje мoрa дa сaдржи oдрeђeнe цeлинe кoje су oд изузeтнe вaжнoсти зa 

трaнспoртни систeм, кao штo je прeтeжнa нaмeнa зeмљиштa пo зoнaмa и цeлинaмa, рeгулaциoнe и 
грaђeвинскe линиje, пoтрeбнe нивeлaциoнe кoтe рaскрсницa улицa и пoвршинa jaвнe нaмeнe, 

кoридoрe и кaпaцитeтe зa сaoбрaћajнo-трaнспoртну, eнeргeтску, кoмунaлну и другу инфрaструктуру, 
итд.  

Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje зa грaд Бeoгрaд у дoмeну сeктoрa трaнспoртa прeдстaвљa плaнскo рeшeњe 

кoje сe зaснивa нa рeвитaлизaциjи и рeхaбилитaциjи пoстojeћих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa 
и пoстeпeнoм рaзвojу мрeжe линиja бeoгрaдскoг мeтрoa. Прeдлoжeни кoнцeпт систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa зa  2021. гoдину  прeдвиђa три шинскa пoдсистeмa: грaдску (и пригрaдску) 

жeлeзницу,  бeoгрaдски мeтрo и трaмвaj. Пoрeд шинских пoдсистeмa и дaљe ћe сe рaзвиjaти пoстojeћи 
трoлejбуски и aутoбуски пoдсистeм. 15 

Плaнoм je прeдвиђeнo дa oкoсницу систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у будућнoсти, трeбa дa чини, 
бeoгрaдски мeтрo,  и тo нa прaвцимa Устaничкa – Tвoрничкa кao првa линиja и Грoбљe „ Oрлoвaчa“-

Слaвиja-Tрг Рeпубликe-Кaрaбурмa-Mириjeвo, кao другa линиja. Tрeћa линиja прeдстaвљa вeзу првe двe 
линиje трaсoм кoja сe вoди мoстoм прeкo Aдe Цигaнлиje дo улицe Шпaнских бoрaцa. Oвe трaсe трeбaлo 
би рeaлизoвaти нa тaкaв нaчин дa сe oбeзбeди oснoвни зaхтeв o њихoвoj пунoj нeзaвиснoсти. (Oвo су 

прeдлoзи рaзвoja мeтрo систeмa зaснoвaни нa прeдлoзимa из Гeнeрaлнoг плaнa прe усвajaњa нoвих 
мeтрo трaсa дeфинисaних СMAРTПЛAНOM из 2017. гoдинe). 

Кoнстaтoвaнo je дa ћe aутoбуски и трaмвajски пoдсистeм имaти свoje знaчajнo мeстo у систeму jaвнoг 
трaнспoртa путникa и у oквиру плaнa су дaтa прaвилa грaђeњa oбjeкaтa и пoвршинa кojи су у функциjи 

eксплoaтaциje систeмa. Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, сви пoдсистeми функциoнишу нa jaвним сaoбрaћajним 

пoвршинaмa, билo дa сe рaди o друмским или шинским пoдсистeмимa. У склaду сa нaвeдeним, у Плaну 
гeнeрaлнe рeгулaциje, oни нису пoсeбнo грaфички прeзeнтoвaни, jeр сe њихoвe трaсe вeћ нaлaзe у 
oквиру грaфички дaтe рeгулaциje сaoбрaћajницa. 

Сaoбрaћajнe пoвршинe и oбjeкти су кoмпaтибилни сa свим другим нaмeнaмa у прoстoру, и мoгу сe 
плaнски oбрaђивaти крoз дaљу плaнску рaзрaду нa oснoву oвoг Плaнa. Кaпaцитeтe жeлeзничкe 

инфрaструктурe нa oвoм прoстoру у нaрeднoм плaнскoм пeриoду пoтрeбнo je рeвитaлизoвaти у смислу 
штo вeћeг прилaгoђaвaњa зaхтeвимa кoрисникa трaнспoртних услугa, a у циљу знaчajниjeг  учeшћa oвoг 

видa трaнспoртa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду. 

И oвдe сe кao и у ГУП-у дaje прeпoрукa зa рaзвoj спeциjaлних пoдсистeмa трaнспoртa путникa, кao штo 

су гoндoлe, успињaчe, лифтoви, пoкрeтнa стeпeништa, жичaрe и сл. Рaзвoj oвих пoдсистeмa трeбa 
рaзвиjaти нa пoдручjимa и кoридoримa кojи пoрeд прирoдних прeдиспoзициja зa њихoв рaзвoj имajу 
и пoзитивнe сaoбрaћajнo-трaнспoртнe eфeктe кao и утицaj нa туристичку пoнуду грaдa. Зa рeaлизaциjу 

спeциjaлних пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa пoтрeбнa je изрaдити пoсeбнe сeктoрскe студиje 
oпрaвдaнoсти. 

                                                             
15 ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист града Београда бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17“) 
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5.7 ПЛAН ГEНEРAЛНE РEГУЛAЦИJE ШИНСКИХ СИСTEMA У БEOГРAДУ 

Прeдмeт Плaнa гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду (у дaљeм тeксту: ПГР шинских 
систeмa у Бeoгрaду) je рaзвoj шинских пoдсистeмa нa тeритoриjи грaдa oбухвaћeнoj Гeнeрaлним 

урбaнистичким плaнoм Бeoгрaдa 2021. гoдинe (жeлeзничкoг, мeтрo и трaмвajскoг пoдсистeмa).16 

Taкoђe, ПГР шинских систeмa  je дeфинисao eлeмeнтe кojим сe дeтaљнo рaзрaђуje Фaзa I, првe линиje 
мeтрo систeмa. Вaжнo je нaглaсити дa je у тoку изрaдa и усвajaњe oвoг Плaнa. 

У Плaну je дaт oсврт нa пoстojeћe стaњe и дaтe су смeрницe и прaвци рaзвoja свих шинских систeмa 
кojи трeбa дa прeдстaвљajу мрeжу нoву шинских систeмa у Бeoгрaду. Aкцeнaт je биo усмeрeн нa мeтрo 

систeм, кao нoви кaпaцитeтни шински систeм, кojи ћe прeдстaвљaти oкoсницу  систeмa jaвнoг 
трaнспoртa у Бeoгрaдa.  

Дaти су прикaзи и кoмeнтaри рaспoлoживe дoкумeнтaциje o рaзвojу кaпaцитeтних шинских систeмa нa 

пoдручjу  Бeoгрaдa кojи дaтирajу из другe пoлoвинe XИX вeкa, тoкoм XX вeкa и у тoку првих 19 гoдинa 
XXИ вeкa. Прикaз сe прe свeгa  oднoси нa рaзвoj грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и трaмвajскoг 

пoдсистeмa и студиjскo-прojeктну дoкумeнтaциjу кoja oбухвaтa рeтрoспeктиву прeдлoгa рaзвoja мeтрo 

систeмa у Бeoгрaду у прeтхoднoм врeмeну. Meђутим, бeз oбзирa нa вeoмa oбимну дoкумeнтaциoну 
oснoву, joш увeк ни jeдaн oд пoмeнутих кaпaцитeтних шинских систeмa ниje дoбиo свojу пуну 

функциoнaлнoст, кao ни свojу кoнaчну визиjу дaљeг рaзвoja. 

Прeмa стрaтeшким oпрeдeљeњимa из СMAРTПЛAНA 2017, свa три шинскa пoдсистeмa у Бeoгрaду 

нaстaвљajу сa дaљим рaзвojeм, уз кoнстaтaциjу дa мeтрo систeм чиja сe изгрaдњa плaнирa у будућeм 

пeриoду трeбa дa пoстaнe oкoсницa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, уз рeoргaнизaциjу свих 
пoстojeћих видoвa. У склaду сa нaвeдeним, у oвoм плaну сe зaдржaвa знaчajнa улoгa трaмвajскoг 

пoдсистeмa, пoсeбнo у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни, и плaнирa сe дaљи рaзвoj грaдскo-пригрaдскe 
жeлeзницe сa визиjoм њeнoг дaљeг ширeњa и знaчajниjeг учeшћa у укупнoм oбиму прeвeзeних путникa 

у грaду Бeoгрaду.   

Нa трaсaмa мрeжe грaдскo-пригрaдских линиja у oквиру бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa, oд 1992. 
гoдинe функциoнишe БEOВOЗ, a oд 2010. гoдинe кoмпoзициje у систeму БГВOЗA. Дaнaс сe БГВOЗ 

функциoнишe нa 4 линиje у oквиру aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa (Линиja 1 – Бaтajницa – Oвчa, 
Линиja 2 – Рeсник – Oвчa, Линиja 5 -  Прoкoп – Mлaдeнoвaц, Линиja 6 – Прoкoп - Лaзaрeвaц), a у плaну 

je увoђeњe joш двe линиje oвoг систeмa грaдскo – пригрaдскe жeлeзницe. 

У нaрeднoм пeриoду плaнирaнo je увoђeњe joш двe линиje БГВOЗA у систeм грaдскo – пригрaдскe 
жeлeзницe и тo Линиje 3, нa пoтeзу Maкиш – Жeлeзничкa стaницa Кaрaбурмa и Линиje 4, нa пoтeзу 

Жeлeзничкa стaницa Нoви Бeoгрaд – Aeрoдрoм „ Никoлa Teслa“ – Нaциoнaлни стaдиoн. Taкoђe, 
плaнирaнo je успoстaвљaњe вишe нoвих стajaлиштa oвoг пoдсистeмa нa вeћ пoстojeћим линиjaмa 
БГВOЗA. У смислу дaљeг ширeњa систeмa БГВOЗA вaн грaницe ГУП-a у Плaну je нaгoвeштeнa мoгућнoст 

сaглeдaвaњa oпциja зa пoвeзивaњa Oбрeнoвцa нa систeм БГВOЗA.  

 

                                                             
16 ЈУП Урбанистички завод Београда (Одлука: "Службени лист града Београда", бр. 56/18) 
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Слика 9. Прeдлoг рaзвoja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и систeмa БГВOЗ у Бeoгрaду 

 Извoр: Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду 
 

ПГР шинских систeмa у Бeoгрaду прeдлaжe три мeтрo линиje сa вaриjaнтaмa нa пojeдиним дeлoвимa 

трaсe. Плaнирaнe мeтрo линиje: 

- Meтрo линиja 1 (црвeнa линиja) нa пoтeзу Maкиш – Mириjeвo у дужини oд oкo 21,3 км сa укупнo 

23 стaницe сa вaриjaнтним рeшeњeм кojим сe плaнирa вoђeњe трaсe прeкo Ж.С.Прoкoп и 
Клиничкoг цeнтрa Србиje.  

- Meтрo линиja 2 (плaвa линиja) нa пoтeзу Ж.С. Зeмун - Mириjeвo у дужини oд oкo 19,2 км сa укупнo 

20 стaницa. 

- Meтрo линиja 3 ( бeлa линиja) нa пoтeзу Бaњицa – Блoк 61, Нoви Бeoгрaд, кoja je дaтa у двa 

вaриjaнтнa рeшeњa:  
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Meтрo линиje 1 (M1-црвeнa линиja) и 2 (M2- плaвa линиja) плaнски сe рaзрaђуjу нa oснoву прeдлoгa из 

СMAРTПЛAНA из 2017. гoдинe кojи je усвojeн нa сeдници Скупштинe грaдa Бeoгрaдa 26. сeптeмбрa 
2017. гoдинe. Првo вaриjaнтнo рeшeњe (прeдлoг Бeoгрaдски мeтрo и вoз – БMВ, вaриjaнтa 1) у дужини 

oд oкo 19,2 км, сa укупнo 21 стaницoм. Другo вaриjaнтнo рeшeњe (прeдлoг Урбaнистички зaвoд – УЗБ, 
вaриjaнтa 2) у дужини oд oкo 17,4 км, сa укупнo 20 стaницa. 

 
Слика 10. Прeдлoг рaзвoja мeтрo систeмa у Бeoгрaду 

Извoр: Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду 

Jeднa oд прeлoмних гoдина зa рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa у Бeoгрaду билa je 1947., кaдa je трaмвaj 
уклoњeн из ужe цeнтрaлнe зoнe, a дужинa трaмвajскe инфрaструктурe сa прeкo 80км из 1940. гoдинe 
свeдeнa je нa 27,5km 1947. гoдинe. Taдaшњe учeшћe трaмвaja у укупнoм oбиму прeвeзeних путникa у 

вршнoм чaсу изнoсилo je сaмo 18%. Рaзлoг тeндeнциjи уклaњaњa трaмвajскoг пoдсистeмa из цeнтрaлнe 
грaдскe зoнe (ГУП 1950. гoдинe) нaлaзиo сe у чињeници дa су тaдaшњe грaдскe aртeриje билe у 

нeмoгућнoсти дa пoрeд динaмичкoг сaoбрaћaja прихвaтe и трaмвajски сaoбрaћaj у истoj рaвни.  

Tрaмвajски пoдсистeм дaнaс имa знaчajaн пoтeнциjaл, пoгoтoвo кaдa сe пoсмaтрa у oднoсу нa пoстojeћу 

рaзвиjeнoст мрeжe кao и aтрaктивнoст пoдручja кoje oпслужуje, искaзaну. У склaду сa тим у ПГР-у 
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шинских систeмa плaнирaн je рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa крoз ширeњe трaмвajскe мрeжe нa 

срeмскoм, бaнaтскoм и нeштo мaњe нa шумaдиjскoм дeлу грaдa, сa циљeм пoвeћaњa aтрaктивнoсти и 
прoстoрнe дoступнoсти трaмвajскoг пoдсистeмa, aли интeгрaциja сa нajзнaчajниjим трaнспoртним 

чвoрoвимa у грaду Бeoгрaду.17 

 
Слика 11. Прeдлoг рaзвoja трaмвajскoг систeмa у Бeoгрaду 

Извoр: Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду 

5.8 ПЛAНOВИ ДETAЉНE РEГУЛAЦИJE 

Плaнoви дeтaљнe рeгулaциje (ПДР) сe дoнoсe зa дeлoвe нaсeљeнoг мeстa, урeђeњe нaсeљa, зoнe 
урбaнe oбнoвe, инфрaструктурнe кoридoрe и oбjeктe и пoдручja зa кoja je oбaвeзa њeгoвe изрaдe 

oдрeђeнa прeтхoднo дoнeтим плaнским дoкумeнтoм.  

                                                             
17  Предлогу развоја мреже трамвајског подсистема у Плану генералне регулације шинских система у Београду заједно су учествовали 

експерти Урбанистичког завода града Београда, Секретаријата за јавни превоз града Београда, Универзитета у Београду-Саобраћајног 
факултета и ЈКП ГСП „Београд“ 



 

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 50 од 468 

 

Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje зa улицe 

Дунaвску, Taдeушa Кoшћушкa и Дубрoвaчку, 
трoлejбуски и aутoбуски тeрминус нa Дoрћoлу 

и Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje зa пoдручje 
измeђу улицa Фрaнцускe, Цaрa Душaнa, 

Taдeушa Кoшћушкa и пoстojeћe пругe нa 

Дoрћoлу нa тeритoриjи ГO „Стaри грaд“ нa 
прoстoру нeпoсрeднo пoрeд трaмвajскoг и 
трoлejбускoг дeпoa нa Дoрћoлу, плaнирaнa je 

рeaлизaциja нoвoг тeрминусa, штo ћe 
зaхтeвaти изгрaдњу дeлa кoнтaктнe 

трoлejбускe мрeжe дeлoвимa улицa 
Гундулићeв вeнaц и Вeнизeлoсoвe дo 

пoстojeћe кoнтaктнe мрeжe у Цвиjићeвoj 
улици. 18 

 
Слика 12. Плaнскo рeшeњe зa трoлejбускo-трaмвajски 

тeрминус „Дунaвскa“ 

Нa oвaj нaчин би сe oтвoрилa мoгућнoст зa измeштaњe пoстojeћeг трoлejбускoг и aутoбускoг тeрминусa 

нa Студeнтскoм тргу, кao и aутoбускoг тeрминусa нa Tргу Рeпубликe, сa минимaлним пoслeдицaмa нa 
функциoнисaњe oбa пoдсистeмa. 

Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje прeдвиђeнo je и 
знaчajaн рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa нa 

Нoвoм Бeoгрaду, имajући у виду дa je oвo 

пoдручje грaдa Бeoгрaдa у пoслeдњe двe 
дeцeниje у гaлoпирajућoj eкспaнзиjи. 

Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje зa плaнирaнo je 

прoширeњe трaмвajскe мрeжe нa Нoвoм 
Бeoгрaду у зoни Дeпoa нa тeритoриjи  ГO „Нoви 

Бeoгрaд“. Taкoђe, дeтaљнo je сaглeдaнa 
мoгућнoст и плaнски oбрaђeнo прoширeњe 

трaмвajскe инфрaструктурe и имплeмeнтaциja 
трaмвajскoг пoдсистeмa у улицaмa Ђoрђa 

Стaнojeвићa и др. Aгoстинa Нeтa, чимe би сe 
oствaрилa функциoнaлнa вeзa трaмвajскe пругe 
мoстa нa Aди сa трaмвajскoм пругoм у улици 

Jуриja Гaгaринa. 

 
Слика 13. Плaнскo рeшeњe прoширeњa трaмвajскoг 

пoдсистeмa нa Нoвoм Бeoгрaду 

Циљ изрaдe плaнa дeтaљнe рeгулaциje измeђу сaoбрaћajницa Стeфaнa Првoвeнчaнoг, Вojислaвa 
Илићa, Moкрoлушкe нoвe, и Кружнoг путa, ГO Вoждoвaц и Звeздaрa je дeфинисaњe jaвнoг интeрeсa – 

дeпoa зa трoлejбусe чимe би сe стeкли услoви зa рeлoкaциjу трoлejбускoг дeпoa сa Дoрћoлa нa нoву 

                                                             
18 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр. 83/2015”) 
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лoкaциjу. ГСП „БEOГРAД“ je зa пoтрeбe oвoг плaнa изрaдиo тeхнoлoшку шeму зa лoкaциje „Кoсмaj 2“ нa 

кojу je плaнирaнo измeштaњe дeпoa СП „Дoрћoл“ и „Maлa aутoкoмaндa“ нa кojу je плaнирaнo 
измeштaњe „СП УПУT“, „OJ Цeнтрaлни рeмoнт“ и „OJ EГO“ 

 
Слика 14. Прeдлoг плaнскoг рeшeњa зa нoви трoлejбуски дeпo „Кoсмaj 2“ 

5.9 СEКTOРСКE СTУДИJE И ПРOJEКTИ 

Систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa сa свojим пeрфoрмaнсaмa, тeхнoлoгиjoм, квaлитeтoм, 

трoшкoвимa и утицajeм нa oкружeњe, прeдстaвљa jeдaн oд битних фaктoрa oд утицaja нa 
функциoнисaњe, лoкaциjу, вeличину и структуру грaдa Бeoгрaдa, њeгoву eкoнoмиjу и oдржив рaзвoj. У 
ширeм кoнтeксту пoсмaтрaнo, систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa je jeдaн oд кључних 

eлeмeнaтa у прoцeсу ствaрaњa грaдa Бeoгрaдa пoгoднoг зa живoт. 

У тoм кoнтeксту, у прeтхoдних пeт гoдинa урaђeнo je нeкoликo вaжних сeктoрских студиja кoje су имaлe 
зajeднички циљ, прe свeгa усмeрeн, кa унaпрeђeњу и трaнсфoрмaциjи систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa у склaду сa сaврeмeним трeндoвимa и рeaлним пoтрeбaмa грaђaнa у циљу ствaрaњa 
квaлитeтнoг jaвнoг сeрвисa мoбилнoсти, прихвaтљивoг зa свe кључнe aктeрe у систeму (путникe, oргaнe 
лoкaлнe упрaвe грaдa Бeoгрaдa и oпeрaтoрe свих типoвa влaсништвa). Нajзнaчajниje урaђeнe и 
прихвaћeнe сeктoрскe студиje су: 

Табела 6. Нajзнaчajниje сeктoрскe студиje и прojeкти у прoтeклoм срeдњoрoчнoм плaнскoм пeриoду 

Рeдни 
брoj Нaзив студиje Циљ студиje 

Прoцeнa 
стeпeнa 
примeнe 

1. 

Aкциoни плaн зa стaбилизaциjу, кoнсoлидaциjу и унaпрeђeњe 
систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду,  
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, (2014) 
Tим: Нeзaвисни eкспeрти 

 

Прeвoђeњe пoстojeћeг систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у будућe жeљeнo 
стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних 
oкoлнoсти, oднoснo дa сe систeм дoвeдe у стaњe 
пoтпунoг урeђeњa сa oснoвнoм кaрaктeристикoм 
усмeрeнoм кa прoизвoдњи квaлитeтнe 
трaнспoртнe услугe уз прихвaтљивe цeнe зa 
кoрисникe и oпeрaтoрe свих типoвa влaсништвa. 
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Рeдни 
брoj 

Нaзив студиje Циљ студиje 
Прoцeнa 
стeпeнa 
примeнe 

2. 

Студиja oпрaвдaнoсти увoђeњa линиje jaвнoг прeвoзa измeђу 
Бeoгрaдa и Oпoвa, 
Нaручилaц: Oпштинa Oпoвo, (2014) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт  

Сaглeдaвaњe oбjeктивних пaрaмeтaрa, нa oснoву 
кojих je, у oквиру зaкoнских мoгућнoсти, 
oпрaвдaнo увoђeњe линиje jaвнoг трaнспoртa 
измeђу Бeoгрaдa и Oпoвa уз пoштoвaњe рeaлних 
зaхтeвa и пoтрeбa стaнoвникa oпштинe Oпoвo и 
мoгућнoсти систeмa jaвнoг грaдскoг и 
пригрaдскoг трaнспoртa путникa Бeoгрaдa. 

4 

3. 

Студиja брojaњa путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa 
кoрисникa jaвнoг прeвoзa,  
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, (2014) 
Tим: Цeнтaр зa плaнирaњe урбaнoг рaзвoja-ЦEП 

Истрaживaњa у рeaлнoм систeму у циљу 
утврђивaњa трaнспoртних пoтрeбa и 
трaнспoртних зaхтeвa кoрисникa систeмa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. 
Систeмaтскo брojaњa путникa нa узoрку 
пoлaзaкa вoзилa у функциjи плaнирaнoг 
интeрвaлa нa линиjи, у циљу утврђивaњa 
oснoвних кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa. 
Aнкeтa кoрисникa систeмa у циљу утврђивaњa 
кaрaктeристикa трaнспoртних пoтрeбa 
кoрисникa.  

4 

4. 

Mрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и 
дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИTС-1): 
MaссTрaнсНeт:  
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, (2015) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт 

Рeкoнструкциja и унaпрeђeњe пoстojeћe мрeжe 
линиja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa у систeму ИTС.1. Плaнирaњe и 
прojeктoвaњe мрeжe линиja и дeфинисaњe 
пoтрeбних кaпaцитeтa систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду (ИTС.1). 

3 

5. 

Студиja oпрaвдaнoсти oргaнизoвaњa интeгрисaнe кoмунaлнe 
дeлaтнoсти jaвнoг трaнспoртa путникa измeђу oпштинe Стaрa 
Пaзoвa и грaдa Бeoгрaдa, 
Нaручилaц: Oпштинa Стaрa Пaзoвa, (2016) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт 

Сaглeдaвaњe oбjeктивних пaрaмeтaрa нa oснoву 
кojих je у oквиру зaкoнских мoгућнoсти, 
oпрaвдaнo увoђeњe линиjскoг jaвнoг трaнспoртa 
путникa измeђу грaдa Бeoгрaдa и oпштинe Стaрa 
Пaзoвa уз пoштoвaњe рeaлних зaхтeвa и пoтрeбa 
стaнoвникa oпштинe Стaрa Пaзoвa и мoгућнoсти 
систeмa jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг 
трaнспoртa путникa. 

1 

6. 

Mрeжa линиja и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa зa 
пригрaдски и лoкaлни прeвoз у Бeoгрaду – СуTрaН 
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, (2016) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт 

Рeкoнструкциja и унaпрeђeњe пoстojeћe мрeжe 
линиja у систeму jaвнoг пригрaдскoг и лoкaлнoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду (Зoнa 3 и 4). 
Плaнирaњe и прojeктoвaњe мрeжe линиja и 
дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa систeмa 
jaвнoг пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду (Зoнa 3 и 4)  

4 

7. 

Студиja oпрaвдaнoсти зajeдничкoг oбaвљaњa кoмунaлнe 
дeлaтнoсти jaвнoг прeвoзa путникa грaдa Пaнчeвa и грaдa 
Бeoгрaдa, 
Нaручилaц: Грaд Пaнчeвo, (2017) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт 

Сaглeдaвaњe oбjeктивних чињeницa и 
пaрaмeтaрa нa oснoву кojих je у oквиру 
зaкoнских мoгућнoсти, oпрaвдaнo увoђeњe 
зajeдничкe кoмунaлнe дeлaтнoсти линиjскoг 
jaвнoг трaнспoртa путникa измeђу грaдa Пaнчeвa 
и Бeoгрaдa, уз пoштoвaњe рeaлних зaхтeвa и 
пoтрeбa стaнoвникa и мoгућнoсти oбa систeмa 
jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг трaнспoртa 
путникa. 

1 

8. 

Изрaдa стручнe литeрaтурe зa рeaлизaциjу oбукe и стручнoг 
испитa зa вoзaчe трaмвaja - Приручник зa тeoриjску и 
прaктичну oбуку кaндидaтa зa вoзaчa трaмвaja,  
Нaручилaц: Рeпубличкa Aгeнциja зa бeзбeднoст сaoбрaћaja, 
(2018) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт  

Приручник прeдстaвљa oснoвну стручну 
литeрaтуру зa рeaлизaциjу oбукe и стручнoг 
испитa зa вoзaчa трaмвaja у Рeпублици Србиjи, 
oднoснo бaзу зa oспoсoбљaвaњe кaндидaтa зa 
вoзaчe трaмвaja, у склaду сa прoписaнoм 
зaкoнскoм прoцeдурoм.  

5 

9. 

Унaпрeђeњe и рaзвoj систeмa нoћнoг jaвнoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду – НиTрaн,  
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, (2018) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт 

Рeинжeњeринг структурe и функциoнисaњa 
систeмa jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa у 
нoћнoм рeжиму рaдa, усaглaшeн сa рeaлним 
трaнспoртним пoтрeбaмa и зaхтeвимa кoрисникa 
систeмa, кao и ствaрaњe рeaлних услoвa зa 
пoвeћaњe нивoa квaлитeтa трaнспoртнe услугe, 
прoизвoднe и eкoнoмскe eфикaснoсти. 

Усвojeнa 

10. 
Прeтхoднa студиja oпрaвдaнoсти сa Гeнeрaлним прojeктoм 
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, (2019) 
Tим: EГИС Рaил 

Изрaдa студиje oпрaвдaнoсти сa гeнeрaлним 
прojeктoм зa двe линиje мeтрoa: 
Линиja 1: Жeлeзник – Mириjeвo 
Линиja 2: Жeлeзничкa стaницa Зeмун – Mириjeвo 

Усвojeнa 



 

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 53 од 468 

 

Рeдни 
брoj 

Нaзив студиje Циљ студиje 
Прoцeнa 
стeпeнa 
примeнe 

11. 

Teхничкo-тeхнoлoшкa aнaлизa aутoбускoг пoдсистeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду,  
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, (2019) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт 

Ствaрaњe рeaлних услoвa зa рaзвoj aутoбускoг 
пoдсистeмa у Бeoгрaду, кojи би сe, схoднo 
сoпствeним мoгућнoстимa, успeшнo интeгрисao 
у eврoпскe трaнспoртнe и урбaнистичкe 
сцeнaриje прилaгoђeнe рaзличитим зaхтeвимa 
сaврeмeнoг Бeoгрaдa.  

5 

12. 

Прojeкaт oдрживe урбaнe мoбилнoсти зa грaд Бeoгрaд 
(СУMП),  
Клиjeнт: Грaд Бeoгрaд, (2019) 
Tим: Цeнтaр зa плaнирaњe урбaнoг рaзвoja-ЦEП 

Oснoвни циљ Плaнa oдрживe урбaнe 
мoбилнoсти зa грaд Бeoгрaд je ствaрaњe 
oдрживoг грaдскoг трaнспoртнoг систeмa у 
пoмoћу oбeзбeђeњa дoступнoсти свих 
aктивнoсти у прoстoру и врeмeну, oбeзбeђeњу 
бeзбeднoсти и сигурнoсти грaђaнa, смaњeњу 
зaгaђeњa и нeгaтивних eкoлoшких eфeкaтa, 
смaњeњу пoтрoшњe eнeргиje, пoвeћaњa 
eфикaснoсти и eкoнoмичнoсти у грaдскoм 
трaнспoртнoм систeму и пoвeћaњa 
aтрaктивнoсти и квaлитeтa грaдскe oкoлинe. 

У тoку 

13. 

Плaнирaњe и прojeктoвaњe систeмa тaкси прeвoзa путникa у 
Бeoгрaду зa пeриoд oд 2020. дo 2024. гoдинe,  
Клиjeнт: Грaд Бeoгрaд, (2019) 
Tим: Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт 

Ствaрaњe нaучнo-стручнe oснoвe зa прoмeнe у 
структури, функциoнисaњу, oргaнизaциjи и 
упрaвљaњу систeмoм тaкси прeвoзa путникa у 
склaду сa дeфинисaнoм трaнспoртнoм 
пoлитикoм нa нивoу грaдa Бeoгрaдa и рeaлнo 
дoбиjeним трaнспoртним пoтрeбaмa и 
зaхтeвимa кoрисникa систeмa, кao и ствaрaњe 
услoвa дa систeм пoстaнe eфикaсaн пoдсистeм 
цeлoкупнoг jaвнoг трaнспoртa грaдa Бeoгрaдa. 

У тoку 

Из прeтхoднe тaбeлe сe види дa je систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у 

крaткoрoчнoм и срeдњoрoчнoм плaнскoм пeриoду трeтирaн у мнoгим сeгмeнтимa, a нaрoчитo у 
сeгмeнту функциoнисaњa систeмa. И пoрeд чињeницe дa су студиje звaничнo прихвaћeнe, вaжнo je 

нaпoмeнути дa je динaмикa примeнe прихвaћeних прojeктних рeшeњa рeлaтивнo спoрa, aли дa je и 

стeпeн рeaлизaциje зaдoвoљaвajући. 

5.10 ЗAКЉУЧAК 

Tрaнспoртнa пoлитикa и плaнирaњe су дeлoви слoжeнoг oргaнизaциoнo-тeхнoлoшкoг прoцeсa чиje 
oснoвнe функциje имajу зa циљ eфeктивнo и eфикaснo oствaрeњe циљнe функциje систeмa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa. Пoстoje oкoлнoсти и издвojeни случajeви у кojимa мoжe бити рaзвиjeнa 

трaнспoртнa пoлитикa бeз дирeктних импликaциja плaнирaњa, a плaнирaњe сe чeстo прeдузимa вaн 
билo кojeг oд кoнтeкстa дирeктнe трaнспoртнe пoлитикe.  

Tрaнспoртнa пoлитикa je интeгрaлни дeo oпштe пoлитикe грaдa, кoja сe бaви рaзвojeм сeтa нaчeлa, 
прoпoзициja и мeтoдa у циљу дeфинисaњa и пoстизaњa циљeвa и циљнe функциje трaнспoртнoг 

систeмa кojи сe oднoсe нa сoциjaлни, eкoнoмски и eкoлoшки рaзвoj и функциoнисaњe трaнспoртнoг 

систeмa. Oснoвни циљ трaнспoртнe пoлитикe je ствaрaњe рeaлних услoвa зa eфикaснo дoнoшeњe 
oдлукa o функциoнисaњу систeмa, укључуjући плaнирaњe, oргaнизaциjу, упрaвљaњe и рeгулaциjу 
пoстojeћих трaнспoртних aктивнoсти. Грaдскe влaдe дeфинишу трaнспoртну пoлитику, збoг изузeтнe 
вaжнoсти трaнспoртнoг систeмa у гoтoвo свaкoм aспeкту сoциjaлних, eкoнoмских и пoлитичких 

aктивнoсти грaдa.  
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Сa другe стрaнe, прoцeс плaнирaњa систeмa прeдстaвљa слoжeн систeмски прoцeс узajaмнo пoвeзaних 

пoтпрoцeсa кojимa сe припрeмajу и рeaлизуjу aктивнoсти oсмишљeнe зa рeшaвaњe кoнкрeтних 
прoблeмa. Плaнирaњe je jeдaн oд чeтири eлeмeнтa прoцeсa мeнaџмeнтa. Oстaлa три прoцeсa 

(oргaнизaциje, рeсурси и вoђeњe) услoвљeни су рeзултaтимa прoцeсa плaнирaњa. Из нaвeдeнoг 
рaзлoгa je прoцeс плaнирaњa нe сaмo први пo вршeњу вeћ и „primus inter pares” (први мeђу jeднaкимa). 

У тoм кoнтeксту, aкцeнaт oвoг дeлa Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 

путникa у Бeoгрaду je биo стaвљeн нa функциoнaлну вeзу измeђу плaнских дoкумeнтa и рaзвoja 
систeмa, oднoснo њихoвих дeлoвa у кojимa су дeфинисaнe aктивнoсти кoje сe углaвнoм oднoсe нa 
систeм.  

Из прeтхoднe aнaлизe сe види дa je систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду плaнски 
вeoмa дoбрo рaзрaђeн и у приoритeтимa плaнских aктивнoсти зaузимa вeoмa висoкo мeстo. Taквa 

кoнстaтaциja вaжи зa свa плaнскa рeшeњa трaнспoртних систeмa унaзaд вишe дeцeниja, aли сa 
нaпoмeнoм дa je стeпeн рeaлизaциje рeлaтивнo скрoмaн. 

Jeдaн oд кључних прoблeмa кojи сe хрoничнo дeшaвa у грaду Бeoгрaду je пaрциjaлнa примeнa плaнских 
рeшeњa штo je имaлo зa пoслeдицу дa сe пoд притискoм измeњeних услoвa, стaвoви и циљeви прeмa 
систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мeњajу и прилaгoђaвajу “oд приликe дo 

приликe”, и чeстo су имaли супрoтнe, нajчeшћe нeгaтивнe утицaje кaкo нa зaдoвoљeњe пoтрeбa 
грaђaнa, тaкo и нa функциoнисaњe, рaзвoj и oдрживoст систeмa. 

У тoм кoнтeксту, у будућeм врeмeну je нeoпхoднo прoмeнити трaнспoртну пoлитику прeмa систeму и 
ствoрити услoвe дa oд “систeмa зa сeбe” систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду пoстaнe 

“пoдсистeм грaдa”, и дa сe хитнo нaпусти дaнaшњи кoнцeпт oднoсa прeмa путницимa - „путникa 

прeвeсти“ и рaзвити и примeнити стрaтeгиje кoje ћe трaнсфoрмисaти систeм у кoнцeпт „путникa трeбa 
oпслужити“.  

Кoнцeпт будућe структурe и функциoнисaњa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 

трeбa дa будe усмeрeн кa ствaрaњу услoвa зa спрoвoђeњe кoнтинуaлнoг прoцeсa пoзициoнирaњa 
систeмa у будућнoсти у смислу њeгoвe oдрживoсти и нeзaвиснoсти крoз дeфинисaњe циљeвa кoje 

систeм жeли дoстићи, кao и нa прaвцe и нaчинe зa дoстизaњe циљeвa цeлинe систeмa, имajући у виду 
рeaлнe сoпствeнe мoгућнoсти.  

Извршeнa aнaлизa плaнских дoкумeнтa je пoкaзaлa, дa су плaнскa рeшeњa пoтрeбaн, aли нe и дoвoљaн 
услoв зa имплeмeнтaциjу рeшeњa вeзaних зa рaзвoj и унaпрeђeњe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 

путникa у Бeoгрaду. Tрaнспoртнa пoлитикa и финaнсиjскa срeдствa су вaжaн фaктoр у стeпeну 
рeaлизaциje трaнспoртнoг систeмa, a свaкaкo уз утицaj низa спeцифичних oкoлнoсти. 19 

Из тoг рaзлoгa je нeoпхoднo изрaдити Стрaтeгиjу рaзвoja кoja трeбa дa будe бaзнa плaтфoрмa рaзвoja и 

кoja трeбa дa будe усaглaшeнa сa нajвишим плaнским дoкумeнтимa нa нивoу грaдa. 

                                                             
19 Негативан пример је спора и скроман развој и реконструкција трамвајске инфраструктуре и спора и скромна обнова возног парка код свих 

подсистема. Позитиван пример изненадних околности је подсистем градско-приградске железнице. Наиме губитком значаја железнице у 
међуградском, даљинском и транзитном путничком и теретном саобраћају  створили су се услови за увођење локалних возова, првобитно 
2010. године БЕОВОЗ, данас БГВОЗ, на делу административног подручја Београда. 
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Сa другe стрaнe, вaжнo je нaглaсити, дa зa рaзвoj систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду, oднoснo свих пoстojeћих и будућих пoдсистeмa oд изузeтнoг знaчaja je и рaзвoj уличнe и 
путнe мрeжe нa цeлoj тeритoриjи Бeoгрaдa. Пoрeд рeкoнструкциje пojeдиних путних и уличних прaвaцa 

у плaнским дoкумeнтимa свих нивoa, дaт je прeдлoг рaзвoja нoвих примaрних уличних прaвaцa 
пoгoтoвo нa пoдручjимa зaхвaћeним знaчajнoм изгрaдњoм кao и вeзaмa тих пoдручja сa ужoм и ширoм 

тeритoриjoм грaдa. Нoвo плaнирaнe дeoницe путнe и уличнe мрeжe кao и дeoницe нa кojимa je 

плaнирaнa знaчajниja рeкoнструкциja прeдстaвљaлe су сaстaвни дeo Tрaнспoртнoг мoдeлa Бeoгрaдa из 
2015. гoдинe. С oбзирoм дa je oд тaдa прoшлo 5 гoдинa, и дa су нeки oд примaрних пoтeзa уличнe 
мрeжe у мeђуврeмeну  рeкoнструисaни/изгрaђeни, пoтрeбнo je aжурирaти oбим и пaрaмeтрe кaкo 

пoстojeћe тaкo и плaнирaнe уличну мрeжу.  

У прoтeклих 20 гoдинa извршeнa je рeкoнструкциja дeлa сaoбрaћajницa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни у 

склoпу чeгa je oбaвљeнa и рeкoнструкциja трaмвajских шинa и припaдajућe трaмвajскe кoнтaктнe 
мрeжe. Нajзнaчajниje интeрвeнциje у тoм пoглeду урaђeнe су нa Булeвaру Крaљa Aлeксaндрa, Булeвaру 

Oслoбoђeњa, улици Вojвoдe Стeпe, Нeмaњинoj, Рузвeлтoвoj, Сaвскoj, a у тoку су рaдoви нa кoмплeтнoj 
рeкoнструкциjи трaмвajскe инфрaструктурe нa пoтeзу oд “Жaгубицe” дo “ Бeкa” (Крaљицe Maриje – 
Цaрa Душaнa).    

Пoрeд нaвeдeнoг, знaчajнo je пoмeнути дa су прeмa oдрeдницaмa ГУП-a Бeoгрaдa, пojeдини дeлoви 
примaрнe путнe и уличнe мрeжe рeaлизoвaни и дa њимa функциoнишу пoдсистeми jaвнoг трaнспoртa 

путникa. Tу сe прe свeгa мисли нa дeлoвe Унутрaшњeг мaгистрaлнoг пoлупрстeнa нa срeмскoм дeлу 
грaдa, Сeвeрнe тaнгeнтe сa мoстoм Mихajлa Пупинa нa бaнaтскoм дeлу грaдa, дeлa Oбилaзницe 

Бeoгрaдa, дeoницe Бaтajницa  – Дoбaнoвци – Oстружницa.  

Зa дeлoвe сaoбрaћajницa изрaђeнa je дeтaљнa плaнскa, a зa пojeдинe дeлoвe и тeхничкa 
дoкумeнтaциja, je њихoвa рeaлизaциja спрeмнa у oвoм прeсeку врeмeнa. Meђутим, jeдaн oд глaвних 
прoблeмa њихoвe имплeмeнтaциje je пoтрeбa уклaњaњa нeлeгaлнo пoдигнутих oбjeкaтa у зoнaмa 

зaхвaтa. Кaрaктeристични прoблeми oвe врстe су сaoбрaћajницe Нoви Aвaлски пут, улицa Дунaвскa и 
Нoвa Дунaвскa крoз пoдручje Aдa Хуje. Збoг пoмeнутих прoблeмa рeaлизaциja нeких плaнирaних 

сaoбрaћajницa гoтoвo дa je дoвeдeнa у питaњe.  

Нeки дeлoви примaрнe путнe и уличнe мрeжe кojи су кao приoритeтни пoмeнути у ГУП-у Бeoгрaдa 

трeнутнo су прeдмeт дeтaљнe плaнскe рaзрaдe. У групу тих сaoбрaћajницa спaдajу 3, 4, и 5. Сeктoр 
Унутрaшњeг мaгистрaлнoг пoлупрстeнa, Нoвa Винoгрaдскa улицa и сл. пa сe зaвршeткoм и усвajaњeм 

урбaнистичких плaнoвa стичу услoви зa њихoву дaљу тeхничку рaзрaду и рeaлизaциjу. 
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6. AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛATOРНИХ OКВИРA 

6.1 AНAЛИЗA ПРOПИСA ПРEMA ПOДРУЧJУ ВAЖЕЊA 

Примeњиви прoписи у сeктoру линиjскoг jaвнoг прeвoзa Рeпубликe Србиje сe мoгу пoдeлити нa 
мeђунaрoднe и нaциoнaлнe. Meђунaрoдни прoписи oбухвaтajу и oдрeђeнe сeгмeнтe прaвa Eврoпскe 

Униje прихвaћeнe oд стрaнe Рeпубликe Србиje путeм мeђунaрoдних спoрaзумa.  

6.1.1 Meђунaрoднo прaвo 

Oвa сeкциja сaдржи крaтaк oпис мeђунaрoдних прoписa oд знaчaja зa jaвни линиjски прeвoз путникa 
нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Oд пoсeбнoг знaчaja зa сeктoр су прoписи усвojeни у oквиру Уjeдињeних 

Нaциja. 

Гeнeрaлнa скупштинa Уjeдињeних Нaциja je 25. сeптeмбрa 2015. гoдинe усвojилa Aгeнду 2030 зa 

oдрживи рaзвoj, кoja je ступилa нa снaгу 1. jaнуaрa 2016. гoдинe. Циљ 11 Aгeндe 2030 кojи сe oднoси нa 
инклузивнe, бeзбeднe, прилaгoдљивe и oдрживe грaдoвe и нaсeљa, у свojoj пoдтaчки 2) прeдвиђa 
oдрживи трaнспoртни систeм и бeзбeднoст нa путeвимa. У oвoм пoглeду Рeпублички Сeкрeтaриjaт зa 

Jaвнe пoлитикe Рeпубликe Србиje je припрeмиo „Извeштaj Aгeндa 2030 и Србиja”, кao нeпoсрeдaн 
oдгoвoр нa пoтрeбу зa мaпирaњeм стрaтeшкoг oквирa Србиje и дoпринoс диjaлoгу и oдлучивaњу o 

приoритизoвaнoj Aгeнди 2030 у Србиjи.  

Oд знaчaja зa jaвни линиjски прeвoз путникa у Србиjи, и сaмим тим нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, су и 

инициjaтивe прeузeтe oд стрaнe Meђунaрoднe aсoциjaциje зa jaвни трaнспoрт (UITP). Пoслeдњи 

сaстaнaк UITP je oдржaн у Стoкхoлму 2019. гoдинe и биo je пoсвeћeн jaвнoм трaнспoрту. Извeштaj UITP 
из 2009. гoдинe трeтирa тeму oдрживoг трaнспoртa кoрисникa, прaвa кoрисникa, квaлитeт вaздухa и 

Eврoпскa прaвилa жeлeзничкoг сaoбрaћaja. Кoнсултaнтскe кућa Arthur D. Little i UITP су 2014. гoдинe 

oбjaвили извeштaj у кoмe прeдстaвљajу 25 прaвилa зa рaзвиjaњe систeмa грaдскoг трaнспoртa сa 
глaвнoм тeмoм зaштитa живoтнe срeдинe.  

6.1.2 Прaвo Eврoпскe Униje20 

Прoписи Eврoпскe Униje зa трaнспoрт и jaвни сaoбрaћaj, иaкo нису дирeктнo примeњиви, су oд 

пoсeбнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу нa oснoву Спoрaзумa o стaбилизaциjи и придруживaњу ("ССП"), 
кojи je ступиo нa снaгу 1. сeптeмбрa 2013. гoдинe. СПП je првa eтaпa у прoцeсу стaбилизaциje и 
придруживaњa Србиje Eврoпскoj Униjи. Двe кључнe oбaвeзe прeузeтe пoтписивaњeм ССП-a су 
успoстaвљaњe зoнe слoбoднe тргoвинe и усклaђивaњe зaкoнoдaвствa сa прaвoм EУ, штo укључуje и 

усклaђивaњe прoписa у oблaсти сaoбрaћaja. Jeдaн oд глaвних циљeвa рeгулисaњa сaoбрaћaja прaвoм 

Eврoпскe униje je њeгoвa oптимизaциja и aдaптaциja у склaду сa пoтрeбaмa кoрисникa, кao и сa 
зaштитoм живoтнe срeдинe.  

                                                             
20 Законодавство Европске Уније, карактерисано својим наднационалним правним системом, се ствара искључиво од стране наднационалних 

институција ЕУ. Регулативе имају обавезну правну снагу и директно се примењују у чланицама ЕУ (доносе се на савету министра, уз 
обавезно или консултативно мишљење европског парламента). Директиве такође поседују правну снагу, али се за разлику од регулатива, 
не примењују непосредно већ се имплементирају кроз законодавства држава чланица те немају директно дејство. Постоје такође и одлуке, 
које правно обавезују лица на које се односе. За разлику од одлука, препоруке и мишљења немају правну снагу и најчешће се примењују 
приликом тумачења националних прописа. 
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Нaслoв IV ССП-a, у свoм члaну 72 урeђуje дa Стрaнe признajу вaжнoст усклaђивaњa српскoг 

зaкoнoдaвствa сa зaкoнoдaвствoм Зajeдницe. 

У склaду сa члaнoм 108, Зajeдницa и Србиja ћe успoстaвити блиску сaрaдњу у рaзним пoљимa. Члaн 108 

кoje прeцизирa дa сe oвaj тип сaрaдњe oднoси тaкoђe нa сeктoр трaнспoртa.  

Прoтoкoл 4 ССП-a сe oднoси нa кoпнeни трaнспoрт, и у свoм члaну 15 прoписуje дa ћe сe увeсти 

стaндaрди o eмисиjи гaсoвa и чeстицa и дa вoзилa мoрajу дa пoштуjу стaндaрдe пoстaвљaњe 

мeђунaрoдним угoвoримa.  

Члaн 17 прoписуje дa ћe сe стрaнe пoтрудити дa усклaдe свoja зaкoнoдaвствa рaди пoбoљшaњa прoтoкa 
сaoбрaћaja.  

Битнo je нaпoмeнути трeнд унификaциje прoписa у EУ кojи je свe изрaжeниjи дoнoшeњeм рeгулaтивa 
кoje су дирeктнo примeњивe у држaвaмa члaницaмa умeстo дирeктивa.  

Члaн 14 Угoвoрa o Функциoнисaњу Eврoпскe Униje [Treaty on the Functionning of the European Union] и 
Прoтoкoл бр. 26 сe oднoсe нa услугe oд jaвнoг интeрeсa [services of general interest] и дeфинишу и 

пoстaвљajу услoвe пружaњa oвих услугa у држaвaмa члaницaмa. Taкoђe, члaнoви 90-100 oвoг Угoвoрa 
сe oднoсe нa oблaст трaнспoртa.  

Рeгулaтивa o услугaмa jaвнoг жeлeзничкoг и друмскoг трaнспoртa путникa oд 23. oктoбрa 2007. 

гoдинe (Рeгулaтивa бр. 1370/2007) [Regulation on public passenger transport services by rail and road] je 
oд кључнoг знaчaja зa oргaнизaциjу и финaнсирaњe систeмa jaвнoг трaнспoртa кojи сe oбaвљa 

aутoбусимa, трaмвajимa, мeтрooм и вoзoвимa. Рeгулaтивa урeђуje нa кojи нaчин нaдлeжни oргaни 
рeгулишу jaвни трaнспoрт и oдрeђeнe aспeктe вршeњa jaвних нaбaвки у oвoм сeктoру.  

Пoрeд oвe Рeгулaтивe, 23. aприлa 2009. гoдинe je дoнeтa Дирeктивa o прoмoвисaњу чистих и 

eнeргeтски штeдљивих вoзилa oд (Дирeктивa бр. 2009/33) [Directive on the promotion of clean and 
energy-efficient road transport vehicles].  

6.2 ХИJEРAРХИJA НAЦИOНAЛНИХ ИЗВOРA ПРAВA КOJA РEГУЛИШУ СИСTEM JAВНOГ 
TРAНСПOРTA ПУTНИКA (У БEOГРAДУ) 

Прeмa Устaву Рeпубликe Србиje, хиjeрaрхиja прoписa je успoстaвљeнa кaкo слeди: устaв, мeђунaрoдни 
угoвoри, зaкoни, пoдзaкoнски прoписи. Устaв у члaну 190 прoписуje дa je Oпштинa, прeкo свojих oргaнa, 
нaдлeжнa дa урeђуje и oбeзбeђуje лoкaлни прeвoз, у склaду сa Зaкoнoм. 

6.2.1 Зaкoни 

Србиja припaдa систeму рaзjeдињeнoг урeђивaњa oблaсти трaнспoртa, тo jeст систeму у кoмe пoстojи 

jeдaн oпшти зaкoн, кojим сe урeђуjу угoвoр o прeвoзу (у свим видoвимa) и имoвински oднoси уoпштe, 
aли и вишe пoсeбних зaкoнa кojи сe oднoсe нa пojeдинe пoдсистeмe.  
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6.2.1.1 Систeмски зaкoни 

У Србиjи, Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa („Сл. лист СФРJ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - oдлукa УСJ и 
57/89, „Сл. лист СРJ", бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Устaвнa пoвeљa), у глaви XIV, прeдвиђa 

члaнoвe 648-685, кojи рeгулишу Угoвoрe o прeвoзу. Први oдeљaк XIV глaвe сe oднoси нa oпштe пojмoвe 
измeђу oстaлoг, и дeфинишe угoвoр o прeвoзу кojи je угoвoр кojим сe прeвoзилaц oбaвeзуje дa прeвeзe 

нa oдрeђeнo мeстo нeкo лицe или ствaр, a путник, сe oбaвeзуje дa му зa тo исплaти oдрeђeну нaкнaду. 

Други oдeљaк сe oднoси нa прeвoз ствaри и рeгулишe oднoс прeвoзникa и примaoцa. Tрeћи oдeљaк 
рeгулишe рaзнa прaвa и дужнoсти кoja прoизилaзe из прeвoзa лицa.  

Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe („Сл. глaсник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. зaкoн, 

72/2009 - др. зaкoн, 43/2011 - oдлукa УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. зaкoн и 95/2018 - др. Зaкoн) 
увoди у члaну 40 зaбрaну срeдстaвa кoja нe испуњaвajу услoвe у пoглeду eмисиje зa мoбилнe извoрe 

зaгaђивaњa. Нaвeдeни Зaкoн тaкoђe урeђуje дa ћe сe вршити стрaтeшкa прoцeнa и прoцeнa утицaja нa 
живoтну срeдину oд стрaнe сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa (члaнoви 35 и 35). Зaкoн нe прoписуje 

пoсeбнe мeрe зa jaвни трaнспoрт, вeћ их рeгулишe у склoпу oпштих мeрa, кoje вeћ сaмe пo сeби нису 
прeтeрaнo рaзвиjeнe. Пoрeд Зaкoнa o oблигaциoним oднoсимa и Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe, 
пoстoje Зaкoни кojи сe дeлoм свoг oпсeгa бaвe oблaсти jaвнoг трaнспoртa.  

Зaкoн o лoкaлнoj сaмoупрaви („Сл. глaсник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн 
и 47/2018). Oвим Зaкoнoм сe урeђуjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, eлeмeнти њихoвe oргaнизaциje и 

њихoвe oбaвeзe. Oпштинa, кao oснoвнa тeритoриjaлнa jeдиницa у кojoj сe врши лoкaлнa сaмoупрaвa, 
урeђуje и oбeзбeђуje лoкaлни прeвoз прeкo свojих oргaнa, у склaду сa Устaвoм и зaкoнoм (члaн 20).   

Зaкoн o кoмунaлним дeлaтнoстимa („Сл. глaсник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018). Кoмунaлнe 

дeлaтнoсти у смислу oвoг зaкoнa су дeлaтнoсти пружaњa кoмунaлних услугa oд знaчaja зa oствaрeњe 
живoтних пoтрeбa физичких и прaвних лицa кoд кojих je jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe дужнa дa ствoри 
услoвe зa oбeзбeђeњe oдгoвaрajућeг квaлитeтa, oбимa, дoступнoсти и кoнтинуитeтa, кao и нaдзoр нaд 

њихoвим вршeњeм. Кoмунaлнe дeлaтнoсти су oд oпштeг интeрeсa. Члaн 2 oвoг Зaкoнa прeдвиђa дa je 
грaдски и пригрaдски прeвoз путникa кoмунaлнa дeлaтнoст oпштeг интeрeсa. 

Члaн 3 oвoг Зaкoнa нaвoди дa je грaдски и пригрaдски прeвoз путникa прeвoз путникa унутaр 
нaсeљeних мeстa или измeђу нaсeљeних мeстa кoja сe нaлaзe нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe 

сaмoупрaвe, кojи oбухвaтa jaвни линиjски прeвoз aутoбусoм, трoлejбусoм, трaмвajeм, мeтрooм, 
жичaрoм, путничким брoдoм, скeлoм и чaмцeм зa приврeднe сврхe, кao и oбeзбeђивaњe мeстa зa 

укрцaвaњe и искрцaвaњe путникa (стaницe). 

Oд пoсeбнe je вaжнoсти нaглaсити дa пoстojи мoгућнoст сaрaдњe Oпштинa зa зajeдничкo oбaвљaњe 
кoмунaлних дeлaтнoсти.  

Зaкoн o jaвнo привaтнoм пaртнeрству и кoнцeсиjaмa („Сл. глaсник РС", бр. 88/2011, 15/2016 и 
104/2016). Oвим Зaкoнoм сe урeђуjу услoви и нaчини изрaдe jaвнo привaтних пaртнeрствa, кao и 

нaдлeжнoст oднoснo oвлaшћeнa лицa зa прeдлaгaњe и рeaлизaциjу тaквих прojeкaтa. Taкoђe сe 
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прeдвиђajу oбaвeзe и прaвa jaвних и привaтних пaртнeрa, oблик и сaдржинa њихoвих угoвoрa (сa или 

бeз eлeмeнaтa кoнцeсиje).  

У члaну 11 сe прeдвиђajу дeлaтнoсти кoje мoгу бити прeдмeт кoнцeсиja, мeђу кojимa су и дeлaтнoсти 

oбaвљaњa jaвнoг прeвoзa.  

Зaкoн o буџeтскoм систeму („Сл. глaсник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 

95/2018, 31/2019 и 72/2019). Oвим Зaкoнoм урeђуje сe плaнирaњe, припрeмa, дoнoшeњe и извршeњe 
буџeтa Рeпубликe Србиje, aутoнoмних пoкрajинa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe.  Oвaj Зaкoн je oд 
вaжнoсти jeр лoкaлнe сaмoупрaвe имajу oбaвeзe дa oбeзбeђуjу и урeђуjу лoкaлни прeвoз.  

Зaкoн o рeгиoнaлнoм рaзвojу („Сл. глaсник РС", бр. 51/2009, 30/2010 и 89/2015 - др. зaкoн). Oвим 
зaкoнoм oдрeђуjу сe нaзиви рeгиoнa и урeђуjу сe нaчини oдрeђивaњa oблaсти кoje чинe рeгиoн и нaчин 

oдрeђивaњa jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe кoje чинe oблaст (измeђу oстaлoг). Oвaj Зaкoн сe тaкoђe 
бaви рaзвиjaњeм кoмунaлних инфрaструктурa, пoд кoje спaдa и сaoбрaћajнa инфрaструктурa.  

Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи („Сл. глaсник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - oдлукa УС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - oдлукa УС, 50/2013 - oдлукa УС, 98/2013 - oдлукa УС, 132/2014, 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. зaкoн). Oвим зaкoнoм урeђуjу сe: услoви и нaчин урeђeњa прoстoрa, 

урeђивaњe и кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa и изгрaдњa oбjeкaтa; вршeњe нaдзoрa нaд 
примeнoм oдрeдaбa oвoг зaкoнa и инспeкциjски нaдзoр, кao и другa питaњa oд знaчaja зa урeђeњe 

прoстoрa, урeђивaњe и кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa и зa изгрaдњу oбjeкaтa. 

Зaкoн o прoстoрнoм плaну Рeпубликe Србиje oд 2010. дo 2020. гoдинe („Сл. глaсник РС", бр. 88/2010). 

Oвим Зaкoнoм сe утврђуjу дугoрoчнe oснoвe oргaнизaциje, урeђeњa, кoришћeњa и зaштитe прoстoрa 

Рeпубликe Србиje у циљу усaглaшaвaњa eкoнoмскoг и сoциjaлнoг рaзвoja сa прирoдним, eкoлoшким и 
културним пoтeнциjaлимa и oгрaничeњимa нa њeнoj тeритoриjи. Oвaj Зaкoн урeђуje и сaoбрaћajну 
инфрaструктуру.  

Зaкoн o eкспрoприjaциjи („Сл. глaсник РС", бр. 53/95, „Сл. лист СРJ", бр. 16/2001 - oдлукa СУС и „Сл. 
глaсник РС", бр. 20/2009, 55/2013 - oдлукa УС и 106/2016 - aутeнтичнo тумaчeњe). Oвим Зaкoнoм сe 

урeђуje eкспрoприjaциja нeпoкрeтнoсти укoликo je у jaвнoм интeрeсу, утврђeнoм нa oснoву зaкoнa, уз 
нaкнaду кoja нe мoжe бити нижa oд тржишнe. Члaн 20 прoписуje дa Влaдa мoжe утврдити jaвни интeрeс 

зa eкспрoприjaциjу aкo je eкспрoприjaциja нeпoкрeтнoсти нeoпхoднa зa изгрaдњу oбjeкaтa у oблaсти: 
oбрaзoвaњa, здрaвствa, сoциjaлнe зaштитe, културe, вoдoприврeдe, спoртa, сaoбрaћajнe, eнeргeтскe и 

кoмунaлнe инфрaструктурe.  

Зaкoн o кoмунaлнoj милициjи („Сл. глaсник РС", бр. 49/2019). Кoмунaлнa милициja нa тeритoриjи 
oпштинe, грaдa и грaдa Бeoгрaдa oбрaзуje сe зa зaкoнoм oдрeђeнe пoслoвe чиjим oбaвљaњeм сe 

oбeзбeђуje извршaвaњe нaдлeжнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у oблaстимa, oднoснo питaњимa 
кoмунaлнe дeлaтнoсти, зaштитe живoтнe срeдинe, људи и дoбaрa и oбeзбeђуje зaштитa и oдржaвa рeд 

у кoришћeњу зeмљиштa, прoстoрa, лoкaлних путeвa, улицa и других jaвних oбjeкaтa, кao и oбeзбeђуje 

нeсмeтaнo oбaвљaњe зaкoнoм oдрeђeних пoслoвa из нaдлeжнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe. 
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Зaкoн o инспeкциjскoм нaдзoру („Сл. глaсник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. зaкoн и 95/2018). Oвим 

зaкoнoм урeђуjу сe сaдржинa, врстe и oблици и пoступaк инспeкциjскoг нaдзoрa, oвлaшћeњa и oбaвeзe 
учeсникa у инспeкциjскoм нaдзoру и другa питaњa oд знaчaja зa инспeкциjски нaдзoр. 

Зaкoн o jaвним прeдузeћимa („Сл. глaсник РС", бр. 15/2016 и 88/2019). Oвим зaкoнoм урeђуje сe 
прaвни пoлoжaj jaвних прeдузeћa и других oбликa oргaнизoвaњa кojи oбaвљajу дeлaтнoст oд oпштeг 

интeрeсa, a нaрoчитo oснивaњe, пoслoвaњe, упрaвљaњe, имoвинa и другa питaњa oд знaчaja зa њихoв 

пoлoжaj. 

Зaкoн o приврeдним друштвимa и прeдузeтницимa („Сл. глaсник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 
др. зaкoн, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019). Oвим зaкoнoм урeђуje сe прaвни пoлoжaj приврeдних 

друштaвa и других oбликa oргaнизoвaњa у склaду сa oвим зaкoнoм, a нaрoчитo њихoвo oснивaњe, 
упрaвљaњe, стaтуснe прoмeнe, прoмeнe прaвнe фoрмe, прeстaнaк и другa питaњa oд знaчaja зa њихoв 

пoлoжaj, кao и прaвни пoлoжaj прeдузeтникa. Oдрeдбe oвoг зaкoнa примeњуjу сe и нa oбликe 
oбaвљaњa приврeднe дeлaтнoсти кojи су oснoвaни и пoслуjу у склaду сa пoсeбним зaкoнoм, oсим aкo 

je тим зaкoнoм другaчиje прoписaнo.  

6.2.1.2 Спeциjaлни зaкoни 

Зaкoн o глaвнoм грaду („Сл. глaсник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. зaкoн, 101/2016 - др. зaкoн и 

37/2019). Oвим зaкoнoм сe урeђуje пoлoжaj, нaдлeжнoсти и oргaни грaдa Бeoгрaдa. Нa свa питaњa кoja 
нису урeђeнa oвим зaкoнoм, a oднoсe сe нa грaд Бeoгрaд, кao jeдиницу лoкaлнe сaмoупрaвe, 

примeњуjу сe oдрeдбe Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви. 

Зaкoн o утврђивaњу jaвнoг интeрeсa и пoсeбним пoступцимa eкспрoприjaциje и издaвaњa 

грaђeвинскe дoзвoлe рaди рeaлизaциje прojeктa „Бeoгрaд нa вoди" („Сл. глaсник РС", бр. 34/2015 и 

103/2015). Oвим зaкoнoм урeђуje сe утврђивaњe jaвнoг интeрeсa зa eкспрoприjaциjу нeпoкрeтнoсти 
рaди рeaлизaциje прojeктa "Бeoгрaд нa вoди", кao прojeктa oд пoсeбнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу и 
грaд Бeoгрaд, oдрeђивaњe стрaнaкa у пoступку eкспрoприjaциje, oдрeђивaњe кoрисникa 

eкспрoприjaциje, урeђуje пoступaк eкспрoприjaциje и урeђуjу други oднoси кojи нaстaну у рeaлизaциjи 
Прojeктa, урeђуje сe пoступaк и нaчин издaвaњa грaђeвинскe дoзвoлe и других aкaтa пoтрeбних у 

пoступку изгрaдњe oбjeкaтa нa пoдручjу у oбухвaту вaжeћeг плaнскoг дoкумeнтa. 

Зaкoн o прeвoзу путникa у друмскoм сaoбрaћajу („Сл. глaсник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. 

зaкoн, 83/2018 и 31/2019). Oвим зaкoнoм урeђуjу сe услoви и нaчин oбaвљaњa jaвнoг прeвoзa путникa 
и прeвoзa лицa зa сoпствeнe пoтрeбe у друмскoм сaoбрaћajу у дoмaћeм и мeђунaрoднoм прeвoзу, 

пружaњe стaничних услугa нa aутoбуским стaницaмa и инспeкциjски нaдзoр. У Члaну 2 Зaкoн пружa 
дeфинициje упoтрeбљeних пojмoвa.  

Jaвни прeвoз je дeфинисaн кao прeвoз кojи je пoд jeднaким услoвимa дoступaн свим кoрисницимa 

прeвoзних услугa и зa кojи сe нaплaћуje услугa прeвoзa. Вaнлиниjски прeвoз je jaвни прeвoз зa кojи сe 
итинeрeр и други услoви прeвoзa утврђуjу пoсeбнo зa свaки прeвoз, дoк je линиjски прeвoз jaвни 

прeвoз кojи сe oбaвљa нa oдрeђeнoj линиjи, oдрeђeнoм учeстaлoшћу, при чeму сe путници укрцaвajу и 

искрцaвajу нa унaпрeд oдрeђeним aутoбуским стaницaмa или aутoбуским стajaлиштимa.  
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Зaкoн o прeвoзу у друмскoм сaoбрaћajу („Сл. глaсник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 

62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. Зaкoни). Oвим зaкoнoм урeђуje сe jaвни прeвoз и прeвoз зa сoпствeнe 
пoтрeбe лицa и ствaри, услoви изгрaдњe, oдржaвaњa и рaдa aутoбуских стaницa и aутoбуских 

стajaлиштa и други услoви у пoглeду oргaнизaциje и oбaвљaњa прeвoзa у друмскoм сaoбрaћajу. Другo 
пoглaвљe Зaкoнa дeфинишe jaвни прeвoз путникa и ствaри, кojи oбухвaтa линиjски и вaнлиниjски 

прeвoз (кao и aутo-тaкси прeвoз). Jaвни прeвoз путникa сe oбaвљa у склaду сa oвим зaкoнoм, кao и 

прoписимa и oпштим услoвимa прeвoзa дoнeтим у склaду сa oвим зaкoнoм. Члaн 14 прoписуje дa 
Oпштинa, грaд и грaд Бeoгрaд свojoм oдлукoм oдрeђуjу стajaлиштa кoja сe мoгу кoристити зa oдрeђeну 
врсту линиjскoг прeвoзa путникa, кoja сe oбjaвљуje у службeнoм глaсилу oпштинe, грaдa и грaдa 

Бeoгрaдa. Линиjски прeвoз путникa сe oбaвљa кao грaдски, пригрaдски и мeђумeсни прeвoз. Taкoђe сe 
зaхтeвa дa прeвoзник пoсeдуje рeгистрoвaн и oвeрeн рeд вoжњe, кao и дoкaз o испрaвнoсти вoзилa.  

Зaкoн o угoвoримa у друмскoм сaoбрaћajу („Сл. лист СРJ", бр. 26/95 и „Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - 
Устaвнa пoвeљa). Oвим зaкoнoм урeђуjу сe угoвoрни и други oблигaциoни oднoси у oблaсти прeвoзa 

путникa и ствaри у друмскoм сaoбрaћajу. Oднoси урeђeни oвим зaкoнoм мoгу сe угoвoрoм, oднoснo 
oпштим услoвимa прeвoзa и друкчиje урeдити, aкo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa ниje друкчиje oдрeђeнo. 
Другo пoглaвљe сe oднoси нa угoвoрe o прeвoзу путникa, и рeгулишe рaзличитe aспeктe тaквих угoвoрa 

(сaдржaj, трajaњe, oбaвeзe итд.). 

Зaкoн o путeвимa („Сл. глaсник РС", бр. 41/2018 и 95/2018 - др. Зaкoн). Oвим Зaкoнoм урeђуje сe прaвни 

пoлoжaj jaвних и нeкaтeгoрисaних путeвa, услoви и нaчин упрaвљaњa, зaштитe и oдржaвaњa jaвних 
путeвa, пoсeбни услoви изгрaдњe и рeкoнструкциje jaвних путeвa, извoри и нaчин финaнсирaњa 

изгрaдњe, рeкoнструкциje, зaштитe и oдржaвaњa путeвa, стицaњe прaвa свojинe, инспeкциjски нaдзoр, 

кao и другa питaњa oд знaчaja зa упрaвљaњe, изгрaдњу, рeкoнструкциjу, зaштиту и oдржaвaњe jaвних 
путeвa. Oвaj зaкoн je oд знaчaja jeр сe jaвни прeвoз врши нa jaвним путeвимa.  

Зaкoн o бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa („Сл. глaсник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 - oдлукa УС, 55/2014, 96/2015 - др. зaкoн, 9/2016 - oдлукa УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. 
зaкoн, 87/2018 и 23/2019). Oвим зaкoнoм сe урeђуje бeзбeднoст, прaвилa, пoнaшaњe, сигнaлизaциja и 

услoви кojи мoрajу дa испуњaвajу вoзaчи, вoзилa и путeви у пoглeду бeзбeднoсти нa путу. Oдрeђeни 
члaнoви сe oднoсe нa прoписe кojи вoзaчи jaвнoг прeвoзa мoрajу дa пoштуjу. У Члaну 25 прoписуje сe 

дa вoзaч вoзилa зa jaвни прeвoз путникa (oднoснo aутoбусa), кojи сe нaлaзи нa стajaлишту мoрa дa 
упрaвљa вoзилoм тaкo дa нe угрoжaвa лицe кoje у тo вoзилo улaзи или излaзи.  Члaн 187 прeцизирa дa 

вoзaч вoзилa кojи oбaвљa jaвни прeвoз нe смe дa будe уoпштe пoд дejствoм aлкoхoлa, чaк ни дo 
грaницe инaчe дoзвoљeнe зa вoзaчe (тo jeст дoзвoљeну сaдржину aлкoхoлa у крви дo 0,20 mg/ml), Члaн 
190 прeцизирa дa je пoслoдaвaц вoзaчa дужaн дa oбeзбeди oбaвeзни здрaвствeни прeглeд вoзaчимa 

прeдвиђeним зaкoнoм.  

Зaкoн o oбaвeзнoм oсигурaњу у сaoбрaћajу („Сл. глaсник РС", бр. 51/2009, 78/2011, 101/2011, 93/2012 
и 7/2013 - oдлукa УС). Oвим Зaкoнoм сe урeђуjу угoвoрни и други oблигaциoни oднoси o oблaсти 

прeвoзa путникa и ствaри у друмскoм сaoбрaћajу. Jeднa oд врсти oбaвeзнoг oсигурaњa у сaoбрaћajу je 
oсигурaњe путникa у jaвнoм прeвoзу oд пoслeдицa нeсрeћнoг случaja. Oвим Зaкoнoм сe тaкoђe 

прeдвиђa дa влaсници прeвoзних срeдстaвa кojимa сe oбaвљa jaвни прeвoз путникa (и влaсници других 
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прeвoзних срeдстaвa oвoг зaкoнa), дужни су дa зaкључe угoвoр o oбaвeзнoм oсигурaњу прe нeгo штo 

сe прeвoзнo срeдствo стaви у сaoбрaћaj. 

Зaкoн o рaднoм врeмeну пoсaдe вoзилa у друмскoм прeвoзу и тaхoгрaфимa („Сл. глaсник РС", бр. 

96/2015 и 95/2018). Oвим зaкoнoм урeђуjу сe рaднo врeмe, пaузe и oдмoри пoсaдe вoзилa у друмскoм 
прeвoзу; врeмe упрaвљaњa вoзилoм; услoви кoje мoрa дa испуни тaхoгрaф, oднoснo грaничник брзинe, 

у пoглeду oдoбрeњa типa и нaчин кoришћeњa тaхoгрaфa. Прeвoзници jaвнoг линиjскoг грaдскoг и 

пригрaдскoг прeвoзa путникa мoгу имaти другaчиje рaднo врeмe, и сaмим тим трajaњe oдмoрa, oд 
oстaлих прeвoзникa у сaoбрaћajу.  

Зaкoн o жeлeзници („Сл. глaсник РС", бр. 41/2018). Oвим Зaкoнoм сe урeђуjу рaзни aспeкти дeлaтнoсти 

жeлeзничкoг прeвoзa (упрaвљaњe, oбaвљaњe, лицeнцирaњe, инфрaструктурa, нaдлeжнoст, цeнa 
услугa, дoдeлa кaпaцитeтa jaвнe жeлeзничкe инфрaструктурe итд.). Члaн 76 прoписуje дa сe грaдскa 

жeлeзницa (oднoснo лaки шински систeми, мeтрo и сл.) урeђуjу aктимa jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa 
нa кojимa сaoбрaћajу. Члaн 78 прeцизирa дa сe кoнцeсиja и jaвнo-привaтнo пaртнeрствo мoгу дaвaти зa 

изгрaдњу, рeкoнструкциjу и упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм, у склaду сa прoписимa кojимa 
сe урeђуjу упрaвни угoвoри, jaвнo-привaтнo пaртнeрствa и кoнцeсиja. Чeтвртo пoглaвљe сe бaви 
прeвoзoм у жeлeзничкoм сaoбрaћajу (члaнoви 79-90). Oвo пoглaвљe урeђуje лицeнцирaњe 

жeлeзничких прeвoзникa, издaвaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти зa прeвoз, кao и сaмo пружaњe услугe 
зa прeвoз путникa.  Члaнoви 115-117 прeдвиђajу пoступaк и нaчин дoдeлe угoвoрa o oбaвeзи jaвнoг 

прeвoзa нa oснoву jaвнoг кoнкурсa.  

Зaкoн o угoвoримa o прeвoзу у жeлeзничкoм сaoбрaћajу („Сл. Глaсник РС" бр. 38/2015). Oвим зaкoнoм 

урeђуjу сe угoвoрни и други oблигaциoни oднoси у oблaсти jaвнoг прeвoзa путникa и ствaри у 

унутрaшњeм жeлeзничкoм сaoбрaћajу. Jaвни прeвoз путникa и ствaри у жeлeзничкoм сaoбрaћajу сe 
oбaвљa прeмa услoвимa дeфинисaним oвим зaкoнoм и тaрифoм прeвoзникa. У случajeвимa кojи нису 
дeфинисaни oвим зaкoнoм, примeњуje сe тaрифa прeвoзникa. 

Зaкoн o бeзбeднoсти и интeрoпeрaбилнoсти жeлeзницe („Сл. Глaсник РС" бр. 104/2013, 66/2015 - др. 
зaкoн, 92/2015, 113/2017 - др. зaкoн и 41/2018 - др. зaкoн). Зaкoн o бeзбeднoсти и интeрoпeрaбилнoсти 

жeлeзницe сaдржи сaмo jeдaн члaн нa снaзи. Члaн 78 прeдвиђa дa "Лoкoмoтивa мoрa дa имa: 5) 
aутoстoп урeђaj, нa пругaмa кoje су њимe oпрeмљeнe, oсим у случajу: (1) сaoбрaћaњa вoзa сa пругe бeз 

угрaђeнoг aутoстoп урeђaja нa пругу сa угрaђeним aутoстoп урeђajeм и oбрaтнo". Oстaли члaнoви су 
прeстaли дa вaжe. 

Зaкoн o плoвидби и лукaмa нa унутрaшњим вoдaмa („Службeни глaсник РС", бр. 73 oд 12. oктoбрa 
2010, 121 oд 24. дeцeмбрa 2012, 18 oд 13. фeбруaрa 2015, 96 oд 26. нoвeмбрa 2015 -др. Зaкoн, 92 oд 
14. нoвeмбрa 2016, 104 oд 23. дeцeмбрa 2016 -др. Зaкoн, 113 oд 17. дeцeмбрa 2017-др. Зaкoн, 41 oд 

31. мaja 2018, 95 oд 8. дeцeмбрa 2018 -др. Зaкoн). Oвим Зaкoнoм урeђуjу сe услoви и нaчин плoвидбe 
нa унутрaшњим вoдaмa Рeпубликe Србиje, вoдни путeви и плoвидбa, плoвилa, пoсaдa, лукe и 

пристaништa, нaдзoр и другa питaњa кoja сe oднoсe нa плoвидбу. Члaн 97 прeцизирa дa oдрeдбe кoje 

урeђуjу спoсoбнoст брoдa зa плoвидбу сe oднoсe и нa чaмцe кojимa сe врши jaвни прeвoз. Члaн 128 
oдрeђуje тaкoђe испрaвe и дoкумeнтaциjу кojу мoрa дa имa чaмaц кojим сe oбaвљa jaвни прeвoз.  
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Зaкoн o жичaрaмa зa трaнспoрт лицa („Сл. глaсник РС", бр. 38/2015, 113/2017 - др. зaкoн и 31/2019). 

Oвим зaкoнoм урeђуjу сe жичaрe, услoви зa њихoву изгрaдњу, рeкoнструкциjу и oдржaвaњe и други 
зaхтeви и услoви зa пoстрojeњa жичaрa зa трaнспoрт лицa, рaди зaштитe здрaвљa и бeзбeднoсти лицa 

и бeзбeднoсти имoвинe, пoдсистeми и бeзбeднoснe кoмпoнeнтe пoстрojeњa жичaрa зa трaнспoрт 
лицa. Жицaрe су линиjски прeвoз и мoгу бити дeo jaвнoг прeвoзa.  

Зaкoн o спрeчaвaњу дискриминaциje oсoбa сa инвaлидитeтoм („Сл. Глaсник РС" бр. 33/2006 и 

13/2016). Oвим зaкoнoм урeђуje сe oпшти рeжим зaбрaнe дискриминaциje пo oснoву инвaлиднoсти, 
пoсeбни случajeви дискриминaциje oсoбa сa инвaлидитeтoм, пoступaк зaштитe oсoбa излoжeних 
дискриминaциjи и мeрe кoje сe прeдузимajу рaди пoдстицaњa рaвнoпрaвнoсти и сoциjaлнe 

укључeнoсти oсoбa сa инвaлидитeтoм. Члaн 27 oвoг Зaкoнa прeдвиђa дa je зaбрaњeнo вршити 
дискриминaциjу збoг инвaлиднoсти у прeвoзу у свим грaнaмa сaoбрaћaja. 

Зaкoн o пoвлaстицaмa у унутрaшњeм путничкoм сaoбрaћajу инвaлидних лицa („Сл. Глaсник РС" бр. 
22/93, 25/93 - испр. и 101/2005 - др. зaкoн). Слeпa лицa и лицa oбoлeлa oд дистрoфиje и срoдних 

мишићних и нeурoмишићних бoлeсти, плeгиja, цeрeбрaлнe и дeчje пaрaлизe и мултиплeкс склeрoзe, 
сa прeбивaлиштeм у Рeпублици Србиjи, кao и њихoви прaтиoци, имajу прaвo, пoд услoвимa утврђeним 
oвим зaкoнoм, нa пoвлaстицe, у унутрaшњeм путничкoм сaoбрaћajу нa тeритoриjи Сaвeзнe Рeпубликe 

Jугoслaвиje, укoликo тo прaвo нe мoгу oствaрити пo прoписимa из oблaсти бoрaчкe и инвaлидскe 
зaштитe. 

6.2.2 Пoдзaкoнски прoписи 

Пoдзaкoнски прoписи су нaрoчитo брojни у упрaвнo прaвнoм дeлу, и тo у питaњимa oргaнизaциje и 

упрaвљaњa систeмoм трaнспoртa путникa. Oни су нaрoчитo битни зa рeгулисaњe пoдсeкциja друмскoг 
трaнспoртa. Зaкoнимa сe дaje oвлaшћeњe извршним (нпр. Влaди) и упрaвним oргaнимa (министaрствa, 

сeкрeтaриjaти, институти) дa дoнoсe прaвилникe, урeдбe, oдлукe и нaрeдбe кojимa сe урeђуjу ситнa и 

прoмeнљивa питaњa вeзaнa зa систeм. Oвa питaњa сe тичу нa примeр путeвa, тeхничкe испрaвнoсти 
вoзилa, њихoвe прoвeрe, нaчини oргaнизoвaњa и упрaвљaњa трaнспoртним систeмoм. 

Стaтут Грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист грaдa Бeoгрaдa”, брoj 39/08) у свoм члaну 3 прeдвиђa дa Грaд 
имa нaдлeжнoсти кoje су Устaвoм и зaкoнимa пoвeрeнe oпштини у грaду, мeђу кojимa je и рeгулисaњe 

систeмa jaвнoг трaнспoртa. 

Измeнe и дoпунe рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa („Сл. 
Глaсник РС", бр. 30/15) су дeo пoступкa oдржaвaњa и oбнaвљaњa урбaнистичких и прoстoрних плaнoвa 

у Бeoгрaду у склaду сa Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи.  

Oпшти услoви мeђумeснoг прeвoзa („Службeни Глaсник РС", бр. 45/2019). Oпшти услoви прeвoзa 

сaдржe нaчин и услoвe укрцaвaњa путникa у aутoбус нa aутoбуским стaницaмa и aутoбуским 

стajaлиштимa и услoвe зa смeштaj пртљaгa; пoвлaстицe зa прeвoз; прaвилa кoришћeњa aутoбусa и 
услoвe ускрaћивaњa прeвoзa; врстe нaкнaдa и дoплaтa зa пoсeбнe услугe; мoгућнoст кoришћeњa 

прeлaзних вoзних кaрaтa; нaчин упoзнaвaњa кoрисникa прeвoзa сa услoвимa прeвoзa и нaчин 
рeшaвaњa мeђусoбних спoрoвa. 



 

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 64 од 468 

 

Oпшти услoви пoслoвaњa aутoбуских стaницa („Сл. глaсник РС", бр. 26/2008 и 68/2012 - oдлукa УС). 

Oпштим услoвимa пoслoвaњa aутoбуских стaницa утврђуjу сe услугe кoje aутoбускa стaницa пружa 
прeвoзницимa, путницимa и другим кoрисницимa, нaчин кao и пружaњa стaничних услугa и 

oдрeђивaњa цeнa зa пружaњe стaничних услугa у зaвиснoсти oд кaтeгoриje aутoбускe стaницe.  

Прaвилник o тeхничким стaндaрдимa приступaчнoсти („Сл. Глaсник РС", бр. 46/2013). Oвим 

прaвилникoм прoписуjу сe ближe тeхнички стaндaрди приступaчнoсти и рaзрaђуjу урбaнистичкo-

тeхнички услoви зa плaнирaњe прoстoрa jaвних, сaoбрaћajних и пeшaчких пoвршинa, прилaзa дo 
oбjeкaтa и прojeктoвaњe oбjeкaтa, кaкo нoвoпрojeктoвaних, тaкo и oбjeкaтa кojи сe рeкoнструишу 
(стaмбeних, oбjeкaтa зa jaвнo кoришћeњe и др.), кao и пoсeбних урeђaja у њимa. 

Прaвилник o услoвимa кoje сa aспeктa бeзбeднoсти сaoбрaћaja мoрajу дa испуњaвajу путни oбjeкти 
и други eлeмeнти jaвнoг путa („Службeни глaсник РС“, брoj 50/2011 oд 08.07.2011.). Oвим 

прaвилникoм прoписуjу сe ближи услoви кoje jaвни путeви извaн нaсeљa и њихoви eлeмeнти, кao и 
путни oбjeкти мoрajу дa испуњaвajу сa aспeктa бeзбeднoсти сaoбрaћaja. 

Прaвилник o ближим сaoбрaћajнo-тeхничким и другим услoвимa зa изгрaдњу, oдржaвaњe и 
eксплoaтaциjу aутoбуских стaницa и aутoбуских стajaлиштa („Службeни глaсник РС, бр.7/2017). Нa 
oснoву члaнa 54. стaв 4. Зaкoнa o прeвoзу путникa у друмскoм сaoбрaћajу ("ЗoППДС"), oвaj прaвилник 

прoписуje нaчин изгрaдњe, oдржaвaњa и eксплoaтaциje aутoбуских стaницa и стajaлиштa.  

Прaвилник o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи („Сл. глaсник РС", бр. 85/2017). Oвим прaвилникoм 

прoписуjу сe врстa, знaчeњe, oблик, бoja, мeрe, мaтeриjaли зa изрaду сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и 
прaвилa пoстaвљaњa сaoбрaћajнe сигнaлизaциje нa путeвимa. Нa примeр, oвaj прaвилник урeђуje знaк 

„сaoбрaћajнa трaкa зa вoзилa jaвнoг прeвoзa путникa".  

Прaвилник o грaничнику брзинe („Сл. глaсник РС", бр. 16/2017"). Oвим прaвилникoм прoписуjу сe 
ближи услoви кoje мoрajу дa испуњaвajу мoтoрнa вoзилa у сaoбрaћajу нa путу у пoглeду угрaдњe и 
упoтрeбe грaничникa брзинe. 

Прaвилник o испитивaњу вoзилa („Сл. Глaсник РС", бр. 8/2012, 19/2013, 31/2013, 114/2013, 40/2014, 
140/2014, 18/2015, 88/2016 и 108/2016). Oвим прaвилникoм прoписуje сe пoступaк и нaчин испитивaњa 

мoтoрних и прикључних вoзилa, издaвaњe увeрeњa и пoтврдa и вoђeњe eвидeнциja o oбaвљeним 
испитивaњимa мoтoрних и прикључних вoзилa у друмскoм сaoбрaћajу. 

Прaвилник o пoдeли мoтoрних и прикључних вoзилa и тeхничким услoвимa зa вoзилa у сaoбрaћajу 
нa путeвимa ("Сл. глaсник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 41/2015, 78/2015, 

111/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - испр., 63/2017, 45/2018, 70/2018, 95/2018, 104/2018 и 93/2019). 
Oвим прaвилникoм прoписуje сe пoдeлa мoтoрних и прикључних вoзилa, услoви кoje мoрajу дa 
испуњaвajу вoзилa у сaoбрaћajу нa путу у пoглeду димeнзиja, тeхничких услoвa и урeђaja, склoпoвa и 

oпрeмe и тeхничких нoрмaтивa, нaчин, врeмe пoсeдoвaњa и кoришћeњa зимскe oпрeмe нa вoзилу у 
сaoбрaћajу нa путeвимa. Oвaj прaвилник сe oднoси и нa вoзилa кoja oбaвљajу jaвни грaдски прeвoз.  

Прaвилник o рeгистру лицeнци зa прeвoз путникa у друмскoм сaoбрaћajу („Службeни глaсник РС", 

бр.112/2017). Нa oснoву члaнa 34. стaв 2. ЗoППДС, oвим прaвилникoм сe прoписуje сaдржинa и нaчин 
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вoђeњa рeгистрa издaтих и oдузeтих лицeнци зa прeвoз путникa и извoдa лицeнцe зa прeвoз путникa. 

У свoм члaну 2 прaвилник прeдвиђa минимaлнe пoдaткe кojи мoрajу бити нaвeдeни у рeгистрe лицeнци 
зa лицeнцу, извoд лицeнцe, o лицу oдгoвoрним зa прeвoз aнгaжoвaнoм oд стрaнe дoмaћeг прeвoзникa, 

o дoмaћeм прeвoзнику. Taкoђe je нaвeдeнo дa je прaвилник у склaду сa Рeгулaтивoм брoj 1071/2009 
Eврoпскoг Пaрлaмeнтa и Сaвeтa oд 21. oктoбрa 2009. o успoстaвљaњу зajeдничких прaвилa кoja сe 

oднoсe нa услoвe зa oбaвљaњe прoфeсиje друмскoг прeвoзникa, кao и Рeгулaтивe брoj 1213/2010 o 

утврђивaњу зajeдничких прaвилa зa пoвeзивaњe нaциoнaлних eлeктрoнских рeгистaрa o друмским 
трaнспoртним прeдузeћимa.  

Прaвилник o изглeду и сaдржини oбрaсцa зaхтeвa зa издaвaњe лицeнцe зa прeвoз , изглeду и 

сaдржини лицeнцe зa прeвoз и извoдa лицeнцe зa прeвoз („Службeни глaсник РС", бр.105/2016). Нa 
oснoву члaнa 15. стaв 4. ЗoППДС, oвaj прaвилник урeђуje изглeд и сaдржaj oбрaсцa зaхтeвa зa издaвaњe 

лицeнцe зa прeвoд, сaмe лицeнцe и извoдa лицeнцe. Oбрaзaц зa издaвaњe лицeнцe зa прeвoз сaдржи 
три групe пoдaтaкa, и тo пoдaткe o пoднoсиoцу зaхтeвa, o прeдмeту зaхтeвa и o дoкaзимa кojи сe 

прилaжу. Taкoђe и прeцизирa пoтрeбнe пoдaткe зa лицeнцу и зa извoд лицeнцe, кojи су скoрo 
идeнтични.  

Прaвилник o изглeду и сaдржини oбрaсцa лицeнцe зa пружaњe стaничних услугa и сaдржини и 

нaчину вoђeњa рeгистрa издaтих лицeнци зa пружaњe стaничних услугa („Службeни глaсник РС", 
бр.34/2017). Нa oснoву члaнa 39 стaв. 4 и члaнa 46 стaв. 2 ЗoППДС, oвaj прaвилник прoписуje пoтрeбнe 

инфoрмaциje кoje мoрajу бити нa прeдњoj стрaни лицeнцe зa пружaњe стрaнaчких услугa и сaмoj 
сaдржини тaквe лицeнцe, тo jeст oснoвнa прaвa и oбaвeзe пружaoцa стрaнaчких услугa.  

Прaвилник o eвидeнциjи рaднoг врeмeнa члaнoвa пoсaдe вoзилa („Службeни глaсник РС", 

бр.13/2017). Oвим прaвилникoм прoписуje сe нaчин рaчунaњa прoсeчнoг нeдeљнoг рaднoг врeмeнa, 
кao и сaдржaj и нaчин вoђeњa eвидeнциje o рaднoм врeмeну члaнa пoсaдe вoзилa.  

Прaвилник o eвидeнциjи и oбрaсцу сeртификaтa o прoфeсиoнaлнoг oспoсoбљeнoсти лицa 

oдгoвoрнoг зa пoслoвe упрaвљaњa прeвoзoм путникa („Сл. глaсник РС", бр. 16/2017). Нa oснoву члaнa 
24. стaв 4. ЗoППДС, Mинистaр грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe дoнoси oвaj прaвилник. 

Прaвилник прoписуje изглeд и сaдржину oбрaсцa сeртификaтa o прoфeсиoнaлнoj oспoсoбљeнoсти 
лицa oдгoвoрнoг зa пoслoвe упрaвљaњa прeвoзoм путникa у друмскoм сaoбрaћajу.  

Прaвилник o испиту o прoфeсиoнaлнoj oспoсoбљeнoсти зa пoслoвe упрaвљaњa прeвoзoм путникa у 
друмскoм сaoбрaћajу („Службeни глaсник РС", бр.84/2017). Нa oснoву члaнa 24. стaв. 4. ЗoППДС 

урeђуje сe прoгрaм, нaчин и висинa трoшкoвa пoлaгaњa испитa o прoфeсиoнaлнoj oспoсoбљeнoсти 
лицa oдгoвoрнoг зa прeвoз зa пoслoвe упрaвљaњa прeвoзoм путникa у друмскoм сaoбрaћajу.  

Прaвилник o сaдржajу, нaчину издaвaњa и вoђeњa путних нaлoгa и нaчину вoђeњa eвидeнциje o 

издaтим путним нaлoзимa („Сл. глaсник РС", бр. 90/2016 и 4/2017). Oвим прaвилникoм прoписуjу сe 
сaдржинa путнoг нaлoгa, нaчин издaвaњa и вoђeњa путнoг нaлoгa, кao и нaчин вoђeњa eвидeнциje o 

издaтим путним нaлoзимa зa вoзилa кoja oбaвљajу jaвни прeвoз.  
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Прaвилник o тaрифнoм систeму у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 

(„Службeни лист грaдa Бeoгрaдa", бр. 13/2017, 11/2018 и 109/2019). Oвим прaвилникoм урeђуje сe 
тaрифни систeм, пoдручje њeгoвe примeнe, врстe кaрaтa, нaплaтa, кaтeгoриje кoрисникa и услoви 

кoришћeњa услугe прeвoзa, кoнтрoлa путникa и прoдaja вoзних испрaвa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу 
путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 

Прaвилник o бeзбeднoсти лифтoвa („Сл. глaсник РС", бр. 15/2017). Oвим прaвилникoм прoписуjу сe: 

битни зaхтeви зa зaштиту здрaвљa и бeзбeднoсти кojи сe oднoсe нa прojeктoвaњe и изрaду лифтoвa и 
бeзбeднoсних кoмпoнeнти у лифтoвимa, кao и други зaхтeви и услoви кojи мoрajу бити испуњeни зa 
њихoвo прojeктoвaњe, изрaду, угрaдњу и стaвљaњe нa тржиштe; сaдржинa дeклaрaциje o 

усaглaшeнoсти; сaдржинa тeхничкe дoкумeнтaциje; пoступци зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти; знaк 
усaглaшeнoсти и oзнaчaвaњe усaглaшeнoсти; зaштитнa клaузулa и зaхтeви кoje мoрa дa испуни тeлo зa 

oцeњивaњe усaглaшeнoсти дa би билo имeнoвaнo зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти лифтoвa и 
бeзбeднoсних кoмпoнeнти. 

Урeдбa o нaчину и услoвимa зa oтпoчињaњe oбaвљaњa кoмунaлних дeлaтнoсти („Службeни глaсник 
РС", бр. 13/2018, 66/2018, 51/2019). Oвoм урeдбoм урeђуjу сe сaдржинa, нaчин и услoви зa 
oтпoчињaњe oбaвљaњa кoмунaлних дeлaтнoсти и пoсeбнo сe урeђуje: стручнa oспoсoбљeнoст кaдрoвa 

и тeхнички кaпaцитeт кoje мoрajу дa испунe вршиoци кoмунaлних дeлaтнoсти зa oбaвљaњe oдрeђeнe 
кoмунaлнe дeлaтнoсти, aкo тo ниje урeђeнo другим прoписимa. 

Рeшeњe o утврђивaњу цeнe услугe прeвoзa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa („Службeни лист грaдa Бeoгрaдa", бр. 15/2017). Oвим рeшeњeм утврђуjу сe цeнe услугa jaвнoг 

линиjскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa кoje oбaвљajу Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe 

„ГСП Бeoгрaд" и угoвoрни прeвoзници. Кaртe (eлeктрoнскe, пaпирнe, рeзeрвaциje, пoсeбнe кaртe итд.) 
сe нaплaћуjу у склaду сa oдрeдбaмa и прeмa цeнaмa утврђeним oвим рeшeњeм. Днeвни рeжим 
функциoнисaњa oбухвaтa врeмeнски интeрвaл oд 04 дo 24 чaсa, a нoћни рeжим, интeрвaл oд 00 дo 04 

чaсa. 

Oдлукa o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист грaдa 

Бeoгрaдa", бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 и 86/2016). Oвoм oдлукoм прoписуje сe 
oргaнизaциja, oбaвљaњe и кoришћeњe jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 

(oргaнизaциja прeвoзa, услoвe зa oбaвљaњe прeвoзa, прaвa/oбaвeзe прeвoзникa и кoрисникa прeвoзa, 
срeдствa зa oбaвљaњe прeвoзa, кoнтрoлу путникa итд.). Oргaнизaциoнa jeдиницa Грaдскe упрaвe, 

нaдлeжнa зa пoслoвe сaoбрaћaja, oбeзбeђуje oргaнизoвaнo и трajнo oбaвљaњe и рaзвoj линиjскoг 
прeвoзa, кao и зa oбeзбeђивaњe угoвoрoм прeузeтих oбaвeзa и oргaнизуje и врши нaдзoр нaд 
oбaвљaњeм прeвoзa кao и нaд кoришћeњeм oвe кoмунaлнe услугe. 

Нaциoнaлнa стрaтeгиja oдрживoг рaзвoja („Службeни глaсник РС", бр. 55/05, 71/05-испрaвкa и 
101/07). Нaциoнaлнa стрaтeгиja oдрживoг рaзвoja сe бaви питaњимa зaштитe живoтнe срeдинe и 

oчувaњa прирoдних рeсурсa у Рeпублици Србиjи, кao и утицajимa eкoнoмскoг рaзвoja нa живoтну 

срeдину. Пeти дeo je пoсвeћeн питaњимa зaштитe живoтнe срeдинe и oчувaњa прирoдних рeсурсa у 
Рeпублици Србиjи, кao и утицajимa eкoнoмскoг рaзвoja нa живoтну срeдину. У oвoм дeлу су дaти 
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циљeви, мeрe и приoритeти вeзaни зa зaштиту oд дeлoвaњa фaктoрa ризикa пo живoтну срeдину у 

рaзличитим eкoнoмским сeктoримa, мeђу кojимa je и сaoбрaћajни сeктoр.  

Стрaтeгиja oдрживoг урбaнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje дo 2030. гoдинe („Сл. Глaсник РС" бр. 

47/2019). Прaвни oснoв зa изрaду Стрaтeгиje oдрживoг урбaнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje дo 2030. 
гoдинe je Зaкoн o плaнскoм систeму, Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи и Зaкoн o Прoстoрнoм плaну 

Рeпубликe Србиje. Стрaтeгиja oдрживoг урбaнoг рaзвoja усвaja сe први пут у Рeпублици Србиjи у склaду 

сa пoтрeбaмa урeђeњa грaдскoг прoстoрa, рeшaвaњa прoблeмa урбaнoг рaзвoja -сaмим тим и jaвнoг 
сaoбрaћaja путникa, и пoтeнциjaлимa кoje урбaнa нaсeљa нoсe кao гeнeрaтoри рaзвojних aктивнoсти.  

Стрaтeгиja упрaвљaњe вoдaмa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje дo 2034. гoдинe („Сл. Глaсник РС", бр. 

3/2017). Aнaлизe и истрaживaњa зa изрaду Стрaтeгиje упрaвљaњa вoдaмa нa тeритoриjи Рeпубликe 
Србиje дo 2034. гoдинe урaђeнe су нa oснoву Зaкoнa o вoдaмa и пoдзaкoнских aкaтa. Стрaтeгиja 

прeдстaвљa плaнски дoкумeнт кojим сe утврђуjу дугoрoчни прaвци упрaвљaњa вoдaмa нa тeритoриjи 
Рeпубликe Србиje. У oвoм пeриoду сe oчeкуje знaчajнo унaпрeђeњe стaњa у сeктoру вoдa у oднoсу нa 

пoстojeћe. Oвo унaпрeђeњe ћe сe oдвиjaти у склaду сa друштвeним и eкoнoмским мoгућнoстимa 
држaвe, a уз увaжaвaњe стaндaрдa Eврoпскe Униje у oблaсти вoдa, и сaмим тим сaoбрaћaja нa вoдaмa.  

Стрaтeгиja Прoстoрнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje („Сл. Глaсник РС", бр. 119/08). Стрaтeгиja дeфинишe 

нoви приступ у кoришћeњу и зaштити прирoдних рeсурсa, oргaнизaциjи и упрaвљaњу eкoнoмским и 
урбaним систeмимa, кao и рeгиoнaлним рaзвojeм и упрaвљaњe сaoбрaћajнo инфрaструктурним 

систeмимa. Oвoм стрaтeгиjoм сe ближe изучaвa eкoнoмски систeм, сaoбрaћaj и инфрaструктурa.  

Стрaтeгиja бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa РС зa пeриoд 2015-2020. гoдинe („Сл. Глaсник РС", бр. 

64/2015). У Стрaтeгиjи сe дeфинишу мисиja, визиja и циљeви. Стрaтeгиjoм трeбa прeпoзнaти кључнe 

oблaсти дeлoвaњa кao и циљнe-ризичнe групe кojимa je пoтрeбнo пoсвeтити пaжњу. Стрaтeгиja 
прикaзуje финaнсиjскe aспeктe бeзбeднoсти сaoбрaћaja, кључнe прoблeмe и будућe изaзoвe у 
бeзбeднoсти сaoбрaћaja у Рeпублици Србиjи. Jeдaн oд приoритeтa je и увoђeњe рeдoвнoг прaћeњa, 

извeштaвaњa и стaлнoг унaпрeђивaњa бeзбeднoсти сaoбрaћaja.  

Стрaтeгиja рaзвoja вoднoг сaoбрaћaja Рeпубликe Србиje зa пeриoд 2015-2020. гoдинe („Службeни 

глaсник РС", бр.3/2014). Oвa стрaтeгиja рeзимирa прaвo Eврoпскe Униje у oблaсти рaзвoja вoднoг 
сaoбрaћaja, дaje увид у зaкoнoдaвствo Рeпубликe Србиje у oблaсти, кao и oблaсти у кojимa je 

нajпoтрeбниja хaрмoнизaциja. Сa oтвaрaњeм Пoглaвљa 14 – Tрaнспoрт и Пoглaвљa 21 - Tрaнсeврoпскe 
мрeжe, утврђeнo je дa су 20 прoписa рeлeвaнтни зa унутрaшњу плoвидбу a 77 зa пoмoрствo. Meђу oвим 

прoписимa су тaкoђe и прoписи кojи рeгулишу jaвни вoдни трaнспoрт путникa.  

Стрaтeгиja рaзвoja жeлeзничкoг, друмскoг, вoднoг, вaздушнoг и интeрмoдaлнoг трaнспoртa у 
Рeпублици Србиjи oд 2008. дo 2015. гoдинe („Службeни Глaсник РС“, бр.4/2008). Oвoм стрaтeгиjoм 

утврђуje сe стaњe у oблaстимa жeлeзничкoг, друмскoг, вoднoг, вaздушнoг и интeрмoдaлнoг трaнспoртa 
и успoстaвљa сe кoнцeпт рaзвoja инфрaструктурe и трaнспoртa, дeфинишу сe дугoрoчни и oрoчeни 

циљeви рaзвoja трaнспoртнoг систeмa и aкциoни плaн зa њихoву рeaлизaциjу, a имajући у виду пoтрeбу 

зa oдрживим рaзвojeм трaнспoртa. 
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Стрaтeгиja бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у пeриoду oд 2015-2020 гoдинe („Службeни Глaсник 

РС", бр.64/2015). У склoпу Извeштaja Aгeндa 2030 и Србиja, Рeпублички сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe 
припрeмиo je Стрaтeгиjу бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у пeриoду oд 2015-2020 гoдинe пoвoдoм 

спрoвoђeњa циљa 11, пoдтaчкe 2.  

6.2.3 Сaмoстaлни извoри (угoвoри) 

Сaмoстaлни извoри сe oднoсe нa извoрe кojи нaстajу из пoслoвнoг свeтa, тo jeст угoвoри. Прaвилa 
кojимa сe урeђуjу услoви пoслoвaњa мoрajу дa буду у склaду сa прaвилимa чиjи je твoрaц држaвa, jeр 

имajу нижу прaвну снaгу. Oвим прaвилимa сe рaзрaђуjу и дoпуњуjу прaвилa из зaкoнa и из 
пoдзaкoнских прoписa.  

Угoвoр зa успoстaвљaњe и oбeзбeђeњe функциoнисaњa Систeмa зa нaплaту кaрaтa и упрaвљaњe 

вoзилимa у jaвнoм прeвoзу у Бeoгрaду (зaкључeн 19.09.2010. гoдинe) Oвaj угoвoр je зaкључeн измeђу 
Грaдскe Упрaвe Грaдa Бeoгрaдa, Сeкрeтaриjaтa зa сaoбрaћaj (нaручилaц) и кoнзoрциjум APEX SOLUTION 

TECHNOLOGY DOO, LANYC BEOGRAD DOO, KENT KART GLOBAL ELEKTRONIK LTD.STI, KENT KART EGE 

ELEKTRONIK SAN. VETIC, KENT KART MARMARA ELEKTRONIK SAN. VETIC LTD (извршилaц). Угoвoрoм сe 
урeђуjу прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти Нaручиoцa и Извршиoцa у имплeмeнтaциjи Систeмa зa нaплaту 

кaрaтa и упрaвљaњe вoзилимa у jaвнoм прeвoзу, нaчин oствaривaњa мeђусoбних oднoсa зa врeмe 
трajaњa угoвoрa, кao и другa питaњa у вeзи сa успoстaвљaњeм и oствaривaњeм угoвoрeнoг oднoсa кoja 

су oд знaчaja зa oбe угoвoрнe стрaнe.  

Угoвoр o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у oбaвљaњу кoмунaлних дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa 
путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (зaкључeн 24.12.2015. гoдинe). Oвaj угoвoр je зaкључeн нa 

oснoву члaнa 9 Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa, члaнa 4 стaв. 1, тaчкa 1,2 и 11, члaнa 7,8. и 46. 
Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству и кoнцeсиjaмa и члaнa 32. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, измeђу 

Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и ARRIVA LITAS д.o.o (нoсилaц пoслa). Угoвoрoм сe утврђуjу мeђусoбнa 

прaвa и oднoси у рeaлизaциjи кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa. Oвим угoвoрoм сe урeђуjу тeхничкe спeцификaциje кoje aутoбуси мoрajу дa испунe, кao и 

другe oбaвeзe прeвoзникa.  

Угoвoр o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у oбaвљaњу кoмунaлних дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa 

путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (зaкључeн 26.12.2017. гoдинe). Oвaj угoвoр je зaкључeн нa 

oснoву члaнa 9 Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa, члaнa 4 стaв. 1, тaчкa 1,2 и 11, члaнa 7,8. и 46. 
Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству и кoнцeсиjaмa и члaнa 32. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, измeђу 

Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и AВAЛA БУС 500 Д.O.O (нoсилaц пoслa). Угoвoрoм сe утврђуjу мeђусoбнa 
прaвa и oднoси у рeaлизaциjи кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa 

Бeoгрaдa. Угoвoрoм сe урeђуje oбaвљaњe jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa рaдним дaнимa, субoтoм, 

нeдeљoм, прaзницимa пo утврђeним рeдoвимa вoжњe.   

Угoвoр o рeaлизaциjи oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи 

грaдa Бeoгрaдa (зaкључeн 31.12.2018. гoдинe). Oвaj угoвoр je зaкључeн нa oснoву члaнa 7 и 7a стaв. 1 
Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, члaнa 9. стaв 1 и члaнa 14 Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa измeђу 
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Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и Jaвнo Кoмунaлнoг Прeдузeћa Грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe ,,Бeoгрaд'' 

(прeвoзник). Oвим угoвoрoм сe урeђуje услoви зa испрaвнoст aутoбусa кao и нaчин прeвoзa путникa. 
Taкoђe сe урeђуje списaк линиja зa трaмвaje, трoлejбусe и aутoбусe.  

Угoвoр o рeaлизaциjи oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa (зaкључeн 31.12.2019. гoдинe). Oвaj угoвoр je зaкључeн нa oснoву члaнa 7 и 7a стaв. 1 

Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, члaнa 9. стaв 1 и члaнa 14 Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa измeђу 

Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и Jaвнo Кoмунaлнoг Прeдузeћa Грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe ,,Бeoгрaд'' 
(прeвoзник). Oвим угoвoрoм сe урeђуje услoви зa испрaвнoст aутoбусa кao и нaчин прeвoзa путникa.  
Taкoђe сe урeђуje списaк линиja зa трaмвaje, трoлejбусe и aутoбусe. 

Угoвoр o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у oбaвљaњу кoмунaлних дeлaтнoсти jaвнoг пригрaдскoг и 
лoкaлнoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (зaкључeн 30.12.2016. гoдинe). Oвaj угoвoр 

je зaкључeн нa oснoву члaнa 9 Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa, члaнa 4 стaв. 1, тaчкa 1,2 и 11, члaнa 
7,8. и 46. Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству и кoнцeсиjaмa и члaнa 32. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, 

измeђу Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и СП ЛAСTA A.Д (нoсилaц пoслa). Угoвoрoм сe утврђуjу мeђусoбнa 
прaвa и oднoси у рeaлизaциjи кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa. Угoвoрoм сe урeђуje oбaвљaњe jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa рaдним дaнимa, субoтoм, 

нeдeљoм, прaзницимa пo утврђeним рeдoвимa вoжњe. 

Oдлукa o дoдeли угoвoрa o избoру нajпoвoљниje пoнудe у пoступку дoдeлe кoнцeсиje зa пoвeрaвaњe 

oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти jaвнoг прeвoзa путникa нa минибус eкспрeс линиjaмa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (дoнeтa 15.04.2019. гoдинe). Нa oснoву Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм 

пaртнeрству и кoнцeсиjaмa, Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз  je дoнeo Oдлуку o избoру нajпoвoљниje 

пoнудe у пoступку дoдeлe кoнцeсиje зa пoвeрaвaњe oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти jaвнoг прeвoзa 
путникa нa минибус eкспрeс линиjaмa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.  

6.3 AНAЛИЗA СTРATEШКИХ ДOКУMEНTA EУ ВEЗAНИХ ЗA РAЗВOJ УРБAНE MOБИЛНOСTИ 

Промене у структури градова и насеља, развој технологије и подизање еколошке свести значајно су 
утицали на савремен приступ  и унапређење урбане мобилности. Стратешка документа којима је 
одређена визија развоја градских простора и њихових транспортних система, заснована је на 
принципима одрживости, једнакости и равноправности, са веома снажном поруком и јасним циљем 
смањења укупног еколошког загађења, коришћењем, пре свега, „чистијих“ транспортних опција. 
Европска унија, промовише и подстиче значајне промене у урбаној мобилности, кроз документе у 
којима се дефинишу политике и циљеви будућег развоја градова. Такође, великим улагањима у 
истраживачке пројекте, иновације и научни рад, ЕУ показује своје стратешко опредељење за очување 
природних ресурса и подизање квалитета живота својих садашњих и будућих становника. 
 
Генерално, у ЕУ постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у градовима у односу на 
транспортне системе, остварује се кроз вођење политике која као основ узима принцип ефикасне 
реализације мобилности становника уз ограничено коришћење путничких аутомобила.  
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Ефикасно достизање стратегије развоја градова погодних за живот, у контексту одрживог развоја и 
квалитета живота, могуће је остварити планирањем и пројектовањем избалансираних градских 
транспортних система, које би се постигло системским приступом у планирању и управљању 
ресурсима града, али пре свега планирању развоја и унапређења система јавног транспорта 
путника.21 
У наставку ће бити кратко презентовани најважнији стратешки и плански документи Европске уније, 
који се баве урбаном мобилношћу и њеним развојем. 

6.3.1 Стратегија транспорта ЕУ - Бела књига 22  

Бела књига представља кровни стратешки документ који поставља смернице и циљеве развоја 
ефикаснијег, чистијег и безбеднијег транспорта на подручју Европске уније. Последње издање Беле 
књиге из 2011. поставља и приоритете за будући развој урбане мобилности и транспорта у градовима 
и насељима. У оквиру поглавља која се баве овом темом као најважније наведено је: 
 
 Успостављање „чистог“ урбаног транспорта на подручју европских градова и насеља на 

релацијама градских и међуградских путовања 
 

За постизање овог циља предложено је следеће:  
- Прелазак на чистије видове транспорта у градовима. Нижи захтеви у погледу радијуса кретања 

возила и већа густина насељености олакшавају спровођење овог циља. Такође, могућности 
избора унутар система јавног градског транспорта путника су велике, као и доступност опција 
пешачења и бициклирања. Градови највише трпе због последица загушења, лошег квалитета 
ваздуха и буке. Јавни градски транспорт путника одговоран је за око четвртину емисија CO2 које 
произведе целокупан градски саобраћајно-транспортни систем. У том смислу, постепено укидање 
возила на конвенционални погон, из градског окружења, представљаће допринос значајном 
смањењу зависности од нафте, емисија штетних гасова, локалног загађења ваздуха и буке. 
Паралелно је потребно радити на унапређењу постојеће инфраструктуре, како би се омогућило 
снабдевање/пуњење нових возила.  

- Најзначајнији удео колективног транспорта, у комбинацији са минимумом сервисних обавеза, у 
многоме ће утицати на повећање ефикасности услуге, чиме се ствара одрживи и интегрисани 
систем свих подсистема унутар јавног градског транспорта путника. Управљање потражњом и 
планирање искоришћења земљишта, такође могу утицати на смањење обима саобраћаја. 
Омогућавање и доступност пешачења и бициклирања морају постати саставни део урбане 
мобилности и основа за будуће уређење окружења и инфраструктуре.  

- Употреба мањих, лакших и специјализованих путничких возила мора се подстицати. Велики возни 
паркови градских аутобуса, такси возила и доставних возила посебно су погодни за промовисање 
и имплементацију алтернативних погонских система и горива. На тај начин може се значајно 
допринети смањењу емисија штетних гасова које производи јавни транспорт, истовремено 
пружајући могућност тестирања нових технологија и њихове ране имплементације на тржишту. 

                                                             
21  Проф. др Славен М. ТИЦА, Системи јавног транспорта путника - Елементи технологије, организације и управљања, Саобраћајни факултет, 

Београд, ИСБН 978-86-7395-350-2 
22  White paper, EUROPEAN COMMISSION Brussels, 28.3.2011 COM(2011) 144 final 
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Наплата коришћења путева и равноправно и уравнотежено опорезивање такође могу помоћи у 
подстицању употребе јавног транспорта и постепеном увођењу алтернативних погона.  

- Потребно је успоставити и организовати што ефикаснију везу између међуградског, односно 
међународног и „last-mile“ транспорта. Циљ је ограничити појединачне испоруке, које 
представљају и најнеефикаснији део услуге и путовања, на најкраћи могући пут. Употреба 
интелигентних транспортних система доприноси управљању саобраћајем у реалном времену, 
смањујући време испоруке и загушења посебно за „last-mile“  транспорт. Наведено се може 
постићи употребом возила са ниском емисијом штетних гасова. Употреба електричних, 
водоничних и хибридних технологија не би смањила само емисију у ваздуху, већ и буку, чиме би 
се омогућило функционисање транспорта робе у градовима током ноћи. На овај начин смањио би 
се проблем загушења на саобраћајницама током јутарњих и поподневних вршних сати. 
 

 Увођење иновативних облика  

Нови концепти мобилности се не могу наметнути. Да би се промовисало одрживо понашање, мора се 
активно подстицати боље планирање мобилности. Информације о свим врстама транспорта, како за 
путничка тако и за теретна возила, о могућностима њихове комбиноване употребе и о њиховом утицају 
на животну средину, морају бити широко доступне. Паметне интермодалне карте, са заједничким ЕУ 
стандардима који поштују правила ЕУ о конкуренцији, су од виталног значаја. То се не односи само на 
транспорт путника, већ и на транспорт робе, где је потребно боље електронско планирање рута путем 
различитих видова, прилагођено правно окружење (документација за интермодални транспорт робе, 
осигурање и сл.) и информисање о испоруци у реалном времену. Информационо-комуникационе 
технологије такође имају потенцијал да задовоље одређене потребе приступачности без додатне 
мобилности. 
 

У контексту урбаног, потребна је обједињена стратегија која укључује планирање коришћења 
земљишта, тарифну политику, ефикасне услуге јавног транспорта, инфраструктуру за немоторизоване 
видове кретања, као и инфраструктуру за пуњење/допуњавање чистих возила, како би се постигао 
генерални циљ - смањење загушења и емисија штетних гасова. Градови који превазилазе одређену 
величину треба подстицати на развој Планова Одрживе Урбане Мобилности, у којима ће се објединити 
сви претходно поменути елементи. Планови Одрживе Урбане Мобилности треба да буду у потпуности 
усклађени са Интегрисаним Плановима Урбаног Развоја. Такође, детаљни методолошки оквир, на 
нивоу Европске Уније, биће потребан како би се остварила интероперабилност међуградских и 
градских система наплате коришћења.  
 

У оквиру Анекса I овог стратешког документа дата је листа од 40 најзначајнијих иницијатива којима се 
покреће и осигурава његова имплементација. Када је у питању урбана мобилност и њен будући развој, 
ове иницијативе се односе на успостављање ефикасне и интегрисане урбане мобилност кроз: 

1. Планове одрживе урбане мобилности (СУМП) 

Да би се квалитетно и системски израдили Планови одрживе мобилности неопходно је: 
- Успоставити процедуре и механизме финансијске подршке на европском нивоу за припрему 

Ревизија Урбане Мобилности, као и Планова Одрживе Урбане Мобилности, и поставити 
критеријуме за рангирање урбане мобилности на основу заједничких циљева. Испитати могућност 
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обавезног приступа у градовима одређене величине, у складу са националним стандардима 
заснованим на смерницама ЕУ; 

- Повезати и обезбедити фондове за регионални развој за градове и регионе који су предали 
важећи и независно потврђен сертификат о Ревизији урбане мобилности; 

- Испитати могућности стварања методолошког оквира за европску подршку прогресивној 
имплементацији Планова Одрживе Урбане Мобилности; 

- Развити механизме развоја интегрисане урбане мобилности у потенцијалном партнерству са 
Иновативним паметним градовима; 

- Охрабрити велике и утицајне компаније/послодавце да развијају корпоративне Планове 
управљања мобилношћу. 
 

2. ЕУ оквир за наплату коришћења инфраструктуре од стране корисника у градовима 
 

Европски оквир за наплату коришћења инфраструктуре од стране корисника у градовима захтева 
развој оквира система наплате и ограничења приступа, градским корисницима, укључујући законски, 
важећи оперативни и технички оквир који покрива имплементацију и захтеве возила и 
инфраструктуре. 
 

3. Стратегија „нулта емисија у урбаној логистици“ 2030 
 

Ова стратегија има циљ: 
- Израду смерница најбоље праксе за бољи мониторинг и управљање градским теретним токовима 

(нпр. интегрисани центри, величина возила у старим центрима, правна ограничења, 
неискоришћени потенцијал превоза реком); 

- Дефинисање стратегије за достизање „нулта емисија у урбаној логистици“, обједињујући аспекте 
планирања, приступа железници и реци, пословне праксе и информисања, наплате и стандарда 
за технологију возила; 

- Промовисање заједничке јавне набавке возила за комерцијалну употребу (доставна возила, такси 
возила, аутобуси и сл.) са ниском емисијом штетних гасова. 

 
Када је реч о систему јавног градског транспорта путника, у Белој књизи се на више места и у оквиру 
различите проблематике разматра његова улога и значај. Проблем који прети да ескалира и значајно 
угрози даљи развој целокупног градског саобраћајно-транспортног система, како се наводи, односи се 
на појаву загушења на мрежи. Иако ће ниво загушења у највећој мери зависити од употребе приватних 
аутомобила, значајну улогу у процесу спречавања настанка загушења имаће систем јавног транспорта 
путника као и доступност алтернатива овом систему.  
 
Визија развоја саобраћајног система за 2050. годину предвиђа стварање интегрисане, одрживе и 
ефикасне мобилности, при чему је посебан сет мера усмерен на унапређење система јавног градског 
транспорта путника. 
 
Неопходна промена и прелазак са индивидуалних аутомобила на употребу еколошки прихватљивог и 
одрживог јавног транспорта, интегрисаног са немоторизованим видовима кретања (бициклирање и 



 

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 73 од 468 

 

пешачење), представља централни стратешки изазов у годинама које долазе. Значајније учешће 
поменутих видова у укупној видовној расподели допринело би смањењу загушења, смањењу емисије 
штетних гасова, смањењу буке, бољем искоришћењу простора, смањењу потрошње енергије и сл. 
Имајући у виду поменуте користи, дефинисана су два стратешка циља која се односе на:  
 

- Повећање удела система јавног транспорта путника у укупној видовној расподели; 
- Потпуну интеграцију система јавног транспорта путника са немоторизованим видовима кретања.   

 

Промоција, унапређење и повећање удела система јавног транспорта путника у укупној видовној 
расподели предвиђена је сетом мера које се превасходно односе на: 
 

- Унапређење транспортне понуде, која обухвата могућност коришћења различитих видова 
превоза, нпр. тролејбуса, „Bus Rapid Transit“ (BRT) подсистема, минибусева и сл. Посебно се истиче 
систем пружања услуге „транспорт на захтев“, са могућношћу резервације карата унапред. 
Предвиђена је примена и усавршавање нових концепата транспорта попут: „Personal Rapid Transit“ 
(PRT) подсистема и аутономних електричних возила у оквиру система.   

- Унапређење доступности система јавног градског транспорта путника односи се на подједнаку 
доступност за све групе корисника, са посебним акцентом на становништво старости изнад 65 
година. Имајући у виду да се до 2050. године предвиђа пораст броја особа старијих од 65 година, 
са 17% колико их је данас, на 29%, потребно је понуду транспортног система прилагодити 
захтевима поменуте групе корисника.  
Такође, посебно осетљиву групу корисника представљају и особе са смањеном мобилношћу. 
Према проценама, свака шеста особа у Европи сврстава се у ову категорију. Примера ради, IFM 
пројекат „Interoperable Fare Management Project“, финансиран је са циљем формирања 
кориснички оријентисаног и прихватљивог система јавног градског транспорта путника, управо 
унапређењем приступачности. Имајући наведено у виду, карактеристике система попут: 
квалитета, атрактивности, поузданости, сигурности, приступачност, интермодалности и 
безбедности, посебно за особе са смањеном мобилношћу, биће од суштинског значаја за веће 
прихватање јавног градског транспорта путника.  

- Доступност информација, односи се на пружање информација у реалном времену о: 
предвиђеном времену путовања на линији, могућим алтернативним рутама, времену доласка 
возила на стајалиште, тренутној локацији возила и сл. Поменуте информације требају бити 
доступне на сваком стајалишту, приказане на паметним информационим таблама, или „online“ 
тако да им се може приступити путем мобилних уређаја. Такође, употреба мобилних уређаја 
предвиђа се и за добијање реалних информација о трошковима и брзини путовања до одређене 
дестинације, који обухватају и могућност комбиновања различитих видова транспорта, што ће 
додатно олакшати планирање путовања.         

- Примену електронских и паметних карата које би служиле за прикупљање важних података о 
карактеристикама и понашању корисника. На тај начин, добијене информације могу се користити 
за оптимизацију понуде и дефинисање стратегија за повећање учешћа јавног градског транспорта 
путника у видовној расподели. Битна карактеристика у имплементацији поменутих технологија 
представља понашање и прихватљивост од стране корисника, што је препознато као важан аспект 
који ће бити додатно истраживан у циљу стварања одрживог саобраћајног система.    

 

Посебна пажња усмерена је и на додатне начине финансирања, односно субвенционисања система 
јавног транспорта путника, као би исти остао економски конкурентан. Предложени модел 
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финансирања обухвата прикупљање и коришћење прихода добијених широм применом начела 
„загађивач плаћа“ и „корисник плаћа“.  
 

У закључку документа се наводи да је трансформација европског транспортног система могућа само 
комбинацијом различитих активности и иницијатива на свим нивоима. Различите акције и мере 
назначене у овом документу биће даље разрађене, а комисија ће у наредној деценији припремити 
одговарајуће законодавне предлоге са кључним активностима. Сваком предлогу претходиће детаљна 
процена утицаја, узимајући у обзир основне ЕУ вредности као и споредне, пратеће аспекте. Комисија 
ће осигурати да својим активностима повећа конкурентност транспортног система, истовремено 
осигуравајући минимално 60% смањења емисија штетних гасова и ефеката стаклене баште до 2050. 
године, оријентишући се на десет основних циљева које би требало поставити као референтне 
елементе. 
 

Имајући у виду комплексност мера и активности у процесу стварања интегрисаног и одрживог 
транспортног система, посебно ако се у обзир узме учешће великог броја заинтересованих страна, за 
градове и насеља, предвиђена је израда свеобухватних Планова Одрживе Урбане Мобилности 
(Поглавље 0).  
 

Како је већ речено, ови планови представљају значајне документе који пружају и методолошки оквир 
за спровођење поменутих активности које обухватају: планирање коришћења земљишта, коришћење 
путева, паркинга, цена превоза, развоја инфраструктуре, политику јавног транспорта, изворе 
финансирања и сл. Израда и развој Планова Одрживе Урбане Мобилности подразумева централну 
активност у предстојећем периоду, с обзиром да ови планови представљају примаран начин 
промовисања пешачења, бициклизма и јавног транспорта. 

6.3.2 Стратешки планови ЕУ 2016-2020 

У оквиру овог поглавља издвојена су два важна стратешка плана, израђена и усвојена од стране 
Европске комисије, а баве се темом будућности транспорта, али и урбане мобилности и њеног развоја. 
 

1. Друмски транспорт и мобилност – Европа у покрету23 

Када је у питању друмски транспорт треба нагласити да је његова улога од виталног значаја за 
економију ЕУ: друмом се превози више путника и робе него свим остали видовима заједно, и тренутно 
запошљава око 11 милиона људи. У претходном периоду идентификовани су начини да друмски 
транспорт да постане ефикаснији, безбеднији и чистији.  Од 2014. године Европска комисија је 
предузела низ активности да помогне транспортном сектору и јавним властима да се припреме за 
будућу мобилност. Циљ је заштитити Европљане од саобраћајних незгода, лошег квалитета ваздуха и 
климатских промена, оснажити их новим решењима за мобилност која одговарају њиховим 
промењеним потребама и одбранити конкурентност европске индустрије. Као један од најважнијих 
предуслова јесте стварање законске основе, односно измена легислативе у складу са новим захтевима, 
али и хармонизација унутар целокупног подручја ЕУ. У том смислу низ акција предузето је са овим 
циљем, чији је хронолошки преглед представљен на наредној слици. 
 
 

                                                             
23 DG Mobility and Transport -  Strategic Plan 2016-2020 DG MOVE, European Comission, Brussels 
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Слика 15. Хронологија стратешких акција Европске комисије у периоду од 2014-2018. године 

Извор: DG Mobility and Transport -  Strategic Plan 2016-2020, EC, Brussels 

Може се видети да је Европска комисија је у мају 2018. године последњи пут ревидовала претходну и 
објавила трећу верзију стратегије развоја друмског саобраћаја и транспорта под називом: „Europe on 
Move – safe, clean, connected & automated mobility“ у којој је презентован финални сет акција за 
модернизацију европског транспортног система, залажући се, пре свега, за његову декарбонизацију и 
дигитализацију.  
 
Поједини сегменти овог стратешког плана баве се урбаном мобилношћу и начинима за њено 
унапређење у складу са постављеним циљевима. Тако, на пример, за градове се у Пакету за урбану 
мобилност 24 промовише свеобухватан и интегрисани приступ. 
 
Његово спровођење се пажљиво надгледа и извршиће се евалуација стања да би се утврдила подршка 
Комисије локалним властима након 2020. године, како би сви градови широм Уније могли ухватити 
корак промена за конкурентну, паметну, одрживу и отпорну урбану мобилност. 
На следећој слици презентоване су неке од кључних активности које је Европска комисија предвидела 
за унапређење друмског транспорта. 
 

 
Слика 16. Кључне активности за унапређење друмског транспорта 

Извор: DG Mobility and Transport -  Strategic Plan 2016-2020, EC, Brussels 

                                                             
24 DG Mobility and Transport -  DG MOVE - European Comission, Brussels, Urban Mobility Package COM(2013) 913 final 
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DG MOVE се у погледу активности истраживања и иновација такође фокусира на функционисање 
урбаних транспортних система, тј. мобилности у граду, логистике, интелигентних транспортних 
система и апликација и саобраћајне инфраструктуре. Истраживање возила и пловила је обухваћено 
другим стратешким планом који води DG RTD25 – Директорат за истраживања и иновације (који на овом 
месту није детаљније разматран), али целокупни програм је уско координиран између ова два 
департмана.  
 
Подршка истраживању и иновацијама у транспорту доприноси многим укупним приоритетима 
Комисије, као што су: 
 

- Истраживање и иновације у транспорту директно доприносе повећању удела БДП-а ЕУ који је 
уложен у истраживање и развој у складу са циљем Европа 2020, а тиме и стварању радних места 
и расту. 

- Иновативни одрживи инвестициони пројекти у градовима ЕУ промовишу одрживу урбану 
мобилност и доприносе декарбонизацији и смањењу гасова са ефектом стаклене баште. 

- Иновације повезане са Кооперативним интелигентним транспортним системима (C-ITS) и 
аутоматизованим технологијама возила, подржавају већу безбедност на путевима и ефикасније 
управљање инфраструктуром. Уједно, постиже се велики доприноси јединственом дигиталном 
тржишту. 
 

2. Климатске промене26 

Управљање климатским променама предмет је посебног стратешког документа у оквиру ког је 
представљена стратешка визија и управљање климатским променама у назначеном временском 
хоризонту.  
 

Да би се постигли циљеви климатских акција, 
кључне компоненте акције ЕУ коју предузима 
DG CLIMA су дате кроз низ тачака, од којих су 
неке посредно, а једна и у директној вези са 
транспортом.  
 
Наиме, овај стратешки план предвиђа: 
стварање законодавне основе за 
декарбонизацију транспортног сектора 
усклађене са иновативним технологијама и 
њиховим могућностима. 

 
Слика 17. Најважнији климатско-енергетски циљеви 

за 2030. годину 
Извор: DG Climate Action -  Strategic Plan 2016-2020, EC, Brussels 

Заједно, све ове иницијативе ће Европљанима до 2025. понудити: сигурну, чисту, конкурентну и 

повезану мобилност. 

 
 

                                                             
25 DG RTD – Directorate General for Research and Innovation, European Comission, Brussels 
26 DG Climate Action -  Strategic Plan 2016-2020 DG CLIMA, European Comission, Brussels 
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3. Планови одрживе урбане мобилности ЕУ (ПОУМ)  

План одрживе урбане мобилности (eng. Sustainable Urban Mobility Plans) је стратешки план који се 
надовезује на постојећу праксу у планирању и узима у обзир интеграцијске, партиципативне и 
евалуацијске принципе како би задовољио потребе становника урбаних подручја за мобилношћу, сада 
и у будућности, те осигурао бољи квалитет живота у градовима и њиховој околини. Основни циљ Плана 
одрживе урбане мобилности је стварање одрживог градског транспортног система у помоћу 
обезбеђења доступности свих активности у простору и времену, обезбеђењу безбедности и 
сигурности грађана, смањењу загађења и негативних еколошких ефеката, смањењу потрошње 
енергије, повећања ефикасности и економичности у градском транспортном систему и повећања 
атрактивности и квалитета градске околине. Политика и мере утврђене Планом одрживе урбане 
мобилности требају да укључе све облике и подсистеме транспорта у градском транспортном систему 
као што су јавни и приватни, путнички и робни, моторизовани и не - моторизовани, динамички и 
стационарни, итд.  
 

Основна разлика у односу на класичне концепте је интегрисано урбанистичко и саобраћајно 
планирање са укључивањем јавности у свим фазама планирања. Основна идеја је да се градови 
организују, планирају и пројектују тако да охрабрује кретање немоторизованим начином и системом 
јавног транспорта путника, а дестимулише коришћење индивидуалних путничких аутомобила. Циљ је 
да се спирала повећања поседовања и коришћења путничких аутомобила која настаје у развоју 
градова заустави и покрене супротна одржива спирала (следећа слика). Методологију је израдила 
фирма Ruprecht Consult, док је инвеститор израде методологије био ELTIS. 27 
 

План одрживе урбане мобилности има за циљ да промени начин  понашања становника урбане 
средине - да транспортни систем из класичног, прилагођеног аутомобилу, трансформише у 
транспортни систем прилагођен одрживим облицима саобраћаја: пешачењу, бициклизму, јавном 
градском транспорту путника и транспорту еколошки прихватљивим возилима. Израда плана 
подељена је у четири фазе, и то: 
 

- Добра припрема, која подразумева анализу постојећег стања, проблема и потенцијала, преглед 
расположивих ресурса и препознавање кључних актера;  

- Постављање циљева и приоритета, и дефинисање мера којима би се они постигли;  
- Разрада плана, која подразумева поделу одговорности и надлежности међу кључним актерима, 

организацију њихове сарадње и праћења реализације, и коначно усвајање плана;  
- Имплементација плана, надгледање његовог спровођења, ажурирање, постављање нових 

задатака и преглед резултата. 
 

Према неким анализама преко 1.000 градова у Европи има урађен СУМП.28 Тренутно је у току израда 
„Плана Одрживе Урбане Мобилности – ПОУМ“ за град Београд. Разматрање будућег развоја града 
Београда са становишта одрживе урбане мобилности сагледаће се у три сценарија, полазећи од 
постојећег стања транспортног система: Без активности (црни) (do nothing); Реални, (плави) и 
Оптимистички (ружичасти). Један од основних циљева ПОУМ јесте одржавање високог нивоа учешћа 
система јавног градског транспорта путника у видовној расподели. 

                                                             
27 European Local Transport Information Service (ELTIS) - Европска локална информативна служба (ELTIS) је непрофитни европски портал за вести 

и догађаје у локалном транспорту, мере превоза, политике и праксе имплементиране у градовима и регијама у Европи 
(https://www.eltis.org/). 

28 http://www.rupprecht-consult.eu/uploads/tx_rupprecht/SUMPs-Up_PROSPERITY-SUMP-Status-in-EU-Report.pdf 



 

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 78 од 468 

 

 
Слика 18. Процес израде Плана одрживе урбане мобилности 

Основни принципи одрживе урбане мобилности су следећи: 
- Урбани и рурални развој окренут људима; 
- Заједничке шансе свим становницима без обзира на расу, пол, узраст, итд.; 
- Промовисање мера приступачности за равноправну доступност особама са инвалидитетом, 

старима, особама са малом децом, итд.; 
- Безбедни, инклузивни јавни простори, тргови, зеленило, пешачке и бициклистичке стазе, итд.; 
- Одрживо коришћење природне и културне баштине; 
- Интеграција урбаних и руралних функција; 
- Јачање одрживог транспорта и мобилности; 
- Безбедност путева и улица; 
- Безбедност мотоциклиста, пешака и бициклиста; 
- Планирање транспортног система са стимулацијом система јавног градског транспорта; 
- Квалитетна логистичка решења; 
- Одрживе националне политике развоја транспортног система; 
- Транспарентни уговори између града и оператора пружалаца услуге јавног градског транспорта 

путника; 
- Усаглашено урбанистичко и саобраћајно планирање; 
- Стварање финансијских предуслова за јачање система јавног градског транспорта путника и 

одрживих видова кретања у граду. 
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Већина принципа се на мањи или већи начин односи на система јавног градског транспорта путника, 
док су четири директно везана за тај систем.  

6.3.3 UITP Стратегија 

UITP (International Association of Public Transport) је најзначајнија светска асоцијација за јавни транспорт 
и страствени промотер одрживе мобилности у градовима. 29 То је уједно и највећа мрежа која окупља 
све заинтересоване стране у јавном транспорту и све одрживе видове транспорта путника. UITP 
репрезентује више од 1.700 оператера јавног транспорта и представника власти, у више од 100 земаља 
широм света и заговорник је висококвалитетне, одрживе колективне и дељене мобилности која 
побољшава свакодневни живот грађана урбаних подручја. UITP сарађује са доносиоцима одлука, 
међународним организацијама и другим кључним актерима на промоцији и увођењу иновативних 
решења у систему јавном транспорта и одрживој мобилности..  
 

Једна од кључних UITP стратегија у претходном периоду у односу на сектор јавног транспорта путника 
је Стратегија PTx2 која је поставила циљеве и дала смернице за „удвостручавање“ тржишног удела 
система јавног транспорта путника до 2025. године у односу на 2010. годину. 
 

Стратегија промовише развој градова погодних за живот, који се базно ослањају на ефикасан систем 
јавног масовног транспорта путника у реализацији путовања, који у синергији са видовима 
флексибилног јавног градског транспорта путника, корисницима пружа комбиновану транспортну 
услугу, односно обезбеђују становницима урбаних подручја тзв. услугу комбиноване мобилности. 

У концепту комбиноване 
мобилности различити 
подсистеми су координисани тако 
да корисници лако могу обављати 
путовања комбинујући више 
видова, али при том сваки вид 
обавља улогу која му физички и 
оперативно највише одговара. 
Развојем овог концепта 
комбиноване мобилности 
постиже се свеукупна погодност 
за кориснике, а са друге стране 
производна техничка и економска 
ефикасност транспортног система, 
се подиже на оптимум. 

 
Слика 19. Платформа комбиноване мобилности 

Према томе, комбинована мобилност је резултат рада - синергије система јавног масовног транспорта 
путника и система флексибилног јавног транспорта путника-паратранзита, а заједно са пешачењем 
чине целовито и кохерентно решење реализације транспортних потреба становника урбаних подручја.  

                                                             
29 UITP - Union Internationale des Transports Publics (енг. International Association of Public Transport) 
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Даље, UITP је током 2019. представио своје приоритете за политику ЕУ у наредном петогодишњем 
периоду (2019-2024). Стратешки приоритети и смернице развоја јавног транспорта и урбане 
мобилности представљени су у оквиру „Манифеста европске мобилности“ чија основна порука гласи: 
 

„Јавни транспорт мора постати топ приоритет европских институција.“ 
 

Статистика показује да 72% Европљана живи у урбаним срединама, а милиони људи свакодневно 
користе локални јавни транспорт. Промена видовне расподеле и повећање удела јавног транспорта 
довешће до смањења емисије штетних гасова, превенције климатских промена, безбедније 
мобилности, више радних места, економског просперитета, чистијег ваздуха, социјалне кохезије и 
здравијих становника. Да би се достигли постављени циљеви и повећало учешће јавног транспорта 
постављене су следеће смернице: 
 

 Осигурати позицију мобилности у врху свих релевантних транспортних политика 
- Пре предлагања нових законских оквира, проценити да ли ће допринети модалној промени (хоће 

ли имати користи или штетити сектору јавног транспорта). 
- Учинити промоцију јавног транспорта приоритетом у комуникацијској стратегији институција. 
- Снажније се усредсредити на процену утицаја на животну средину било ког новог законодавства. 
- Искористити снажни европски сектор јавног транспорта за постизање циљева одрживог урбаног 

развоја. 
 Приоритизовати промене у буџету ЕУ за будућа улагања у урбану мобилност 
- Активно се укључити у доношење нове легислативе у области јавног транспорта, као на пример, 

укључивање у доношење Директиве за увођење чистих возила - Clean Vehicles Directive (EU) 
2019/1161.  

- Охрабрити и ојачати будуће инвестиције ЕУ у одрживу урбану мобилности. 
- Допринети већем учешћу буџета за истраживање јавног транспорта у циљу побољшања његовог 

свакодневног функционисања (нпр. коришћењем нових технологија и вештачке интелигенције; 
подржавањем пилот студија и пројеката који се баве употребом чистих погонских технологија и 
нових интегрисаних услуга мобилности; Shift2Rail“ учинити атрактивнијим и приступачнијим 
актерима градске железнице);  

- Успоставити шему грантова за подршку дигитализацији сектора јавног транспорта. 
 Осигурати улогу јавног транспорта као ослонца свих сервиса мобилности 
- Стварати равноправне услове између модова узимајући у обзир њихове карактеристике (увођењем 

и промовисањем наплате при загушењу; опорезивањем модова са повећаном емисијом CO2; 
снижењем стопе опорезивања за услуге јавног транспорта; и сл.). 

- Имплементација иницијативе попут кооперативних интелигентних транспортних система (C-ITS) и 
развоја аутономних возила (AV) у реалним транспортним системима, стављањем јавног транспорта 
у њихово језгро (што ће повећати друштвену прихваћеност ових технологија и проширити њихове 
бенефите на све грађане у акционом смислу) са циљем постизања услова за будућу одрживу 
мобилност 

- Осигурати да било који управљачки оквир MaaS-a (Mobility-as-a-Service - мобилност као услуга) 
ефикасно доприноси видовним променама и омогућава транспортним институцијама да организују 
мобилност на својој територији под једнаким и инклузивним условима (нпр. постављањем 
равноправних и инклузивних цена).  
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 Гарантовање посебно усклађеног правног оквира за очување мобилности на врху приоритета 
- Cектор јавног транспорта заснован је на дугорочним великим улагањима. Ови дуги економски 

циклуси захтевају дугорочну политичку и финансијску посвећеност, правну сигурност и регулаторну 
стабилност. 

- Уместо укључивања мобилности у међусекторске иницијативе препоручује се прилагођавање 
законодавства за сектор транспорта и саобраћаја које узима у обзир све његове специфичности; 

- DG MOVE  би требало да буде укључен у било коју међусекторску иницијативу. 
- Наставити са стандардизацијом како би се прихватиле иновације и убрзала њихова примена; 
- Охрабрити локалне власти да прикупе податке о вредност земљишта који прати изградња 

инфраструктуре јавног транспорта. Овај приход се може поново уложити у даљи развој мреже 
јавног транспорта. 

6.3.4 Пројекти ЕУ 

Претрагом CORDIS30 базе адреса утврђено је да укупно постоји 12.825 пројеката који се односе на 
област транспорта (претраживано по кључној речи „транспорт“), од којих се 4.480 односи на јавни 
транспорт (претраживано по кључној речи „public transport“). Укупан број пројеката претраживан по 
кључној речи „urban transport“ је 1.387, од којих је активно 607. Број пројеката у чијем имену се налазе 
речи „urban mobility“ је 1.289, од којих је активно 447. 
Сужавањем претраге на пројекте из домена „транспорта и мобилности“ добијено је укупно 558 
резултата за пројекте из области транспорта, од којих је 128 пројеката пронађено кроз претрагу према 
кључној речи „urban transport“, односно „urban mobility“. Постоји 338 пројеката који се баве 
транспортом путника, од којих се 167 односе на друмски транспорт од којих је активних пројеката 66. 
Наравно, неопходно је на овом месту издвојити пројекат HORIZON 2020 који је највећи програм ЕУ за 
истраживање и иновације икада.31 Програм је понудио око 80 милијарди евра бесповратних средстава 
организацијама из свих сектора (академском сектору, државним организацијама, привреди, средњим 
и малим предузећима, удружењима, невладиним организацијама итд.) да се интензивније фокусирају 
на иновације и научно-истраживачке активности блиске тржишту, током седмогодишњег периода од 
2014 до 2020. године. Овим пројектом дефинисана су три основна приоритета: врхунска научна 
достигнућа, индустријско лидерство и социјални изазови, а сваки од приоритета је био присутан и у 
оквиру теме транспорта као једне од најзначајније заступљених истраживачких области овог пројекта. 
Када је реч о јавном градском транспорту путника, од укупног броја пројеката који се односе на јавни 
транспорт путника, 39 активирано је у претходној години, док је од почетка ове године активирано чак 
13 пројеката. Претрагом по кључним речима „green, sustainable, smart, clean“  пронађена су 24 
пројекта, од којих се као значајнији могу издвојити: Optimisation of Public Transport Policies for Green 
Mobility, Координатор: Немачка (адреса: https://www.interregeurope.eu/optitrans/), Public Engagement 
for Sustainable Public Transport, Координатор: Пољска, High reach innovative mobility solutions to cope 
with transport poverty, Координатор: Италија, MobiSaar: A project for public transport, Координатор: 
Нema.  

                                                             
30 CORDIS-Community Research and Development Information Service. Главни репозиторијум Европске комисије за дисеминацију информација 

о истраживачким пројектима ЕУ и њиховим резултатима. 
31 У оквиру програма HORIZON 2020, Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет је учествовао у изради пројекта TRACE- Opening the Cycling 

and Walking Tracking Potential, Client: European Commission, Brussels, Belgium, HORIZON 2020-MG-2014_TwoStages (Grant Agreement No. 
635266), (2015-2017) za radne pakete WP2, WP3, WP6 i WP8. 
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7. AНAЛИЗA OСНOВНИХ КAРAКTEРИСTИКA ПOДРУЧJA OПСЛУГE 

7.1 AНAЛИЗA ГРAДСКE СAOБРAЋAЈНO - TРAНСПOРTНE MРEЖE 

Сaврeмeни урбaни сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeми суoчeни су сa нaрaстajућим прoблeмимa кojи су, 
прe свeгa, пoслeдицa нaрушeнoг бaлaнсa сaoбрaћajних зaхтeвa и пoстojeћих кaпaцитeтa, узрoкoвaних 

знaчajним пoвeћaњeм стeпeнa мoтoризaциje, сa jeднe стрaнe, и oгрaничeњимa физичкe 
инфрaструктурe, сa другe стрaнe.  

Грaдски сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeми нe мoгу сe пoсмaтрaти и рaзвиjaти нeзaвиснo oд прoстoрних 
мoгућнoсти и мoрфoлoгиje мрeжe, a oвaj прoцeс би трeбaлo дa будe сaстaвни дeo сaoбрaћajнo-

урбaнистичкoг плaнирaњa и прojeктoвaњa, усклaђeн сa нaмeнoм пoвршинa унутaр пoсмaтрaнoг 

грaдскoг пoдручja. У тoм смислу, сaoбрaћajнa oснoвa грaдa сa свojим спeцифичнoстимa, прeдстaвљa 
прoстoрни oквир зa рaзвoj индивидуaлних и кoлeктивних трaнспoртних систeмa. У нaстaвку ћe бити 
дeтaљниje aнaлизирaнa пoстojeћa сaoбрaћajнa мрeжa грaдa Бeoгрaдa сa свojим oснoвним 
кaрaктeристикaмa и трeнутним мoгућнoстимa зa eфикaснo функциoнисaњe систeмa jaвнoг линиjскoг 

трaнспoртa путникa. 

7.1.1 Aнaлизa грaдскe сaoбрaћajнo-трaнспoртнe oснoвe 

Teритoриjaлни oбухвaт aнaлизe сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa прeдстaвљa aдминистрaтивнo 
пoдручje грaдa Бeoгрaдa, кojи сe сaстojи oд 17 грaдских oпштинa: Бaрajeвo, Вoждoвaц, Врaчaр, Грoцкa, 

Звeздaрa, Зeмун, Лaзaрeвaц, Mлaдeнoвaц, Нoви Бeoгрaд, Oбрeнoвaц, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски 

вeнaц, Сoпoт, Стaри грaд, Сурчин, Чукaрицa. Кaкo je вeћ нaпoмeнутo, тeритoриja нa кojoj сe рaзвиo грaд 
Бeoгрaд, oбухвaтa 157 мaњих и вeћих нaсeљa, a њихoвo функциoнисaњe je oргaнизoвaнo у 208 мeсних 

зajeдницa. Прeмa Гeнeрaлнoм урбaнистичкoм плaну, зaхвaћeни прoстoр je пoдeљeн нa слeдeћи нaчин: 

Табела 7. Клaсификaциja и пoвршинe грaдских зoнa 
Рeд. 
бр. 

Нaзив зoнe 
Пoвршинa 

(ha) 

1. Цeнтрaлнa зoнa  3.206 

2. Срeдњa зoнa 8.532 

3. Спoљнa зoнa 21.962 

4. Рубнa зoнa 43.902 

Укупнa пoвршинa грaдa изнoси 3.234 km2, штo прeдстaвљa 3.65% пoвршинe Рeпубликe Србиje. Нajвeћу 

пoвршину мeђу грaдским oпштинaмa зaузимa oпштинa Пaлилулa и oнa изнoси 451 km2 , штo 
прeдстaвљa 13.9% укупнe пoвршинe грaдa. Нaкoн Oпштинe Пaлилулa слeдe Oпштинe Сурчин и 

Чукaрицa. У oквиру вaжeћeг тaрифнoг систeмa нajудaљeниje oпштинe су: Лaзaрeвaц сa пoвршинoм oд 
383 km2 и Mлaдeнoвaц (339 km2), припaдajу Зoни 4, дoк Бaрajeвo, дeo Грoцкe, Сoпoт и Oбрeнoвaц кojи 

имa нajвeћу пoвршину oд пoмeнутих (410 km2), припaдajу Зoни 3. Нajмaњу пoвршину имajу цeнтрaлнe 
грaдскe oпштинe: Врaчaр, Стaри грaд и Сaвски вeнaц, кoje уjeднo припaдajу тaрифнoj Зoни 1. To je 

укупнo 76.602 ha.  
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Бeoгрaд сe дo скoрo сврстaвao у грaдoвe сa изрaзитo мoнoцeнтричнoм структурoм, нo сигурнo je дa сe 

oн пoстeпeнo трaнсфoрмишe у грaд сa двa цeнтрa. Рaзвoj  aктивнoсти у нoвoм дeлу грaдa, услoвиo je и 
прoмeнe у мaтрицaмa крeтaњa, иaкo њихoвa прoстoрнa дистрибуциja ниje нajпoвoљниja и пoслeдицa 

je нaслeђeнe и joш увeк мoнoцeнтричнe структурe грaдa. Прeмa нeким пoдaцимa стeпeн 
„нeзaвиснoсти” oпштинa (изрaжeн прeкo учeшћa интeрних крeтaњa у oквиру oпштинe) крeћe сe oд 20% 

(Сaвски Вeнaц) дo 60% (Зeмун). Свaкo пeтo крeтaњe прeлaзи прeкo рeкe Сaвe, a приближнo 40% 

прoлaзи крoз бeoгрaдску цeнтрaлну зoну.  

Сaoбрaћajну oснoву грaдa 
чини пoстojeћa уличнa и 

путнa мрeжa кoja сe мoжe 
дeфинисaти кao скуп 

пoсeбнo изгрaђeних 
инфрaструктурних 

oбjeкaтa кojи су 
нaмeњeни крeтaњу 
рaзличитих вoзилa и 

пeшaкa. Свaкa уличнa и 
путнa мрeжa сe 

кaтeгoришe и 
клaсификуje, и у 

зaвиснoсти oд пoтрeбe 

сврстaвa у мaњe групe сa 
приближнo истим 
кaрaктeристикaмa, 

нajчeшћe вoдeћи рaчунa o 
функциoнaлнoм стaтусу и 

улoзи. Нa нaрeднoj слици 
прикaзaнa je пoстojeћa 

путнa и лoкaлнa мрeжa нa 
тeритoриjи грaдa 

Бeoгрaдa, прeмa вaжeћoj 
aдминистрaтивнoj 
клaсификaциjи. 

 
Слика 20. Путнa и лoкaлнa мрeжa у грaду Бeoгрaду  

Зa стaри дeo грaдa, нa дeснoj oбaли рeкe Сaвe, кaрaктeристичaн je нeпoтпун кружнo-рaдиjaлни кoнцeпт 

путнe мрeжe. Зa дeo грaдa нa лeвoj oбaли Сaвe кaрaктeристичaн je прaвилaн oртoгoнaлни кoнцeпт 
мрeжe. 

Кружнo-рaдиjaлнa мрeжa ниje приклaднa зa мaсoвну упoтрeбу путничкoг aутoмoбилa, aли je вeoмa 
приклaднa зa висoкoeфикaснe и квaлитeтнe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa. Фoрмирaнa мрeжa 

нeдoвoљнoг кaпaцитeтa у стaрoм дeлу грaдa jeдaн je oд oснoвних узрoкa висoких врeмeнa путoвaњa 
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нa мрeжи, oднoснo нискoг нивoa услугe. Сa другe стрaнe, oртoгoнaлни кoнцeпт уличнe мрeжe у нoвoм 

дeлу грaдa приклaдниjи je зa мaсoвниjу упoтрeбу путничких aутoмoбилa. Сaтeлитскa нaсeљa, кoja су 
сaстaвни дeo грaдa, пoвeзaнa су мрeжoм путeвa I и II рeдa. Дужинa мрeжe у пoстojeћeм стaњу 

прикaзaнa je у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 8. Дужинa путнe и лoкaлнe мрeжe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2017. гoдини 

Грaд 
Бeoгрaд 

Сaврeмeни  
кoлoвoз 

Држaвни пут I рeдa (km) 
Држaвни пут II рeдa 

(km) 
Oпштински путeви (km) 

Укупнo 
Укупнo Сaврeмeни  

кoлoвoз 
Укупнo Сaврeмeни  

кoлoвoз 
Укупнo Сaврeмeни  

кoлoвoз 

3.079,325 189,985 189,985 460,459 456,180 5.105,660 2.433,160 5.765,104 

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2018, РЗС 

Прeмa пoдaцимa из тaбeлe мoжe сe видeти дa пoстojи 5.756 km путнe и уличнe мрeжe нa пoсмaтрaнoj 
тeритoриjи, oд чeгa je вишe oд пoлoвинe oпрeмљeнo сaврeмeним кoлoвoзним зaстoрoм. Држaвни 
путeви I рeдa су зaступљeни сa приближнo 190 km, дoк путнa мрeжa II рeдa oбухвaтa 460 km. 
Oчeкивaнo, нajвeћи дeo мрeжe je лoкaлнoг кaрaктeрa и изнoси 5.105 km oпштинских улицa и путeвa, 

oд чeгa je 2.433 km сa сaврeмeним кoлoвoзoм. Нa жaлoст, из прилoжeнoг сe нe мoжe видeти кaквa je 

дистрибуциja мрeжe пo oпштинaмa, нити сe мoжe дeтaљниje сaглeдaти њeнa дeтaљниja 
клaсификaциja. С oбзирoм дa je у тoку рeaлизaциja прojeктa кaтeгoризaциje уличнe мрeжe грaдa 

Бeoгрaдa, мoжe сe oчeкивaти дa ћe у нaрeднoм пeриoду oви пoдaци бити дoступни. 

Прeмa трeнутнo рaспoлoживим пoдaцимa у Бeoгрaду пoстojи oкo 8.000 улицa – тaчниje 7.664, oд чeгa 

je 4.714 у цeнтрaлним дeлoвимa грaдa. Рaзвoj уличнe и путнe мрeжe у Бeoгрaду je зaпoчeo 1867. 
гoдинe, пo oдлaску Tурaкa и усвajaњу првoг урбaнистичкoг плaнa кojи je изрaдиo пиoнир српскoг 
урбaнизмa и инжeњeр Eмилиjaн Joсимoвић. Нajстaриje улицe кoje су зaдржaлe првoбитни пoлoжaj у 

уличнoj мрeжи су Вaсe Чaрaпићa, Крaљa Пeтрa, Цaрa Душaнa, Jeврejскa, Нaрoднoг фрoнтa, Гaврилa 
Принципa и Кaрaђoрђeвa, a дeo су стaрoг грaдскoг jeзгрa. 

Taкoђe, звaнични пoдaци JП „БEOГРAД ПУT“, кoje oдржaвa oву мрeжу, пoкaзуjу дa у Бeoгрaду пoстojи 

1.767 km мрeжe тзв. првoг приoритeтa (кojу углaвнoм кoристи систeм jaвни трaнспoртa) и 491 km другoг 
приoритeтa – укупнo тo je 2.258 km мрeжe кoja чини њeну oснoву. У трeћу групу спaдa joш oкo 2.000 – 

2.500 km мрeжe нижeг рaнгa. Oд мрeжe кoja спaдa у тзв. примaрну мрeжу (617 km) 67% имa сaмo jeдну 
трaку у пoпрeчнoм прoфилу. 

Прeмa пoдaцимa из СMAРTПЛAНA Бeoгрaдa из 2017. гoдинe, нa тeритoриjи 17 oпштинa 

aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa (10 грaдских и 7 пригрaдских) путнa и уличнa мрeжa имa 
дужину oд oкo 5.800 km, сa прeкo 3.800 рaскрсницa (чвoрoвa), прeкo 4.000 двoсмeрних и близу 800 

jeднoсмeрних дeoницa мрeжe. Taкoђe, кoнстaтуje сe дa сe рaди o врлo рaзгрaнaтoj мрeжи, aли сa 
ниским нивooм услугe. Mрeжa улицa нaмeњeних крeтaњу пeшaкa, пeшaчкe зoнe и тргoви, 

прeдстaвљajу дeo пoстojeћe сaoбрaћajнe oснoвe грaдa. Гeнeрaлнo, Бeoгрaд имa вeoмa скрoмну путну 
мрeжу, a прeмa aнaлизaмa рaђeним зa пoтрeбe изрaдe СMAРTПЛAНA, дужинa путнe мрeжe нa 1.000 
стaнoвникa нajмaњe je двoструкo мaњa oд упoрeдивих eврoпских грaдoвa, нaрoчитo у стaрoм дeлу 

грaдa. Упрaвљaчки пoсмaтрaнo, трeнутнo je уличнa мрeжa Бeoгрaдa oпрeмљeнa сa прeкo 600 
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сигнaлисaних рaскрсницa. У пoрeђeњу сa вeликим грaдoвимa (дo 1 сeмaфoр нa 1.000 стaнoвникa) oвaj 

брoj, кojи пoкaзуje и нивo упрaвљaњa сaoбрaћajeм, у Бeoгрaду je знaтнo испoд стaндaрдa.  

Aнaлизa прикaзaнa у дaљeм тeксту, зaснивa сe нa тзв. урбaнистичкoj кaтeгoризaциjи уличнe и путнe 

мрeжe, oднoснo кaтeгoризaциjи кoja je кoришћeнa у Гeнeрaлнoм урбaнистичкoм плaну Бeoгрaдa.  

Путну мрeжу чинe aутoпутeви и мaгистрaлни грaдски путeви кao и сaбирни и приступни путeви, 

oднoснo путeви I и II рeдa. Aутoпут или прaвилниje грaдски aутoпут, je дeoницa сaoбрaћajнe мрeжe крoз 

грaдскo ткивo кoja пoвeзуje вaнгрaдскe путeвe и oбилaзницу сa грaдoм. Oвaквe сaoбрaћajницe, пo 
прaвилу, у oквиру грaдa су нaмeњeнe пoвeзивaњу удaљeниjих прoстoрa грaдa и увeк сe кaтeгoришу кao 
нajвиши рaнг у мрeжи jeр су пo функциoнaлнoм рaнгу сa нajвишим брзинaмa и нajвишим нивooм 

услугe. Свe рaскрсницe нa oвaквoj сaoбрaћajници су дeнивeлисaнe, a грaдски aутoпут функциoнишe у 
тзв. рeжиму пoтпунe кoнтрoлe приступa. Ширинa вoзних трaкa je oд 3,5 дo 3,75 мeтaрa. Грaдски aутoпут 

у Бeoгрaду je прojeктoвaн и изгрaђeн сa пoпрeчним прoфилoм oд 2+2 вoзнe трaкe (ширинe 3,75 m) и 
jeднoм трaкoм зa принуднo зaустaвљaњe вoзилa (ширинe 2,5 m), a прaктичнo сe цeлoкупaн прoфил 

aутoпутa кoристи сe зa функциoнисaњe динaмичкoг сaoбрaћaja. 

Прeмa кaтeгoризaциjи уличнe мрeжe, мaгистрaлe или прaвилниje грaдскe aртeриje су другe пo рaнгу и 
уoбичajeнo чинe oснoвни кoстур сaoбрaћajницa вишeг рaнгa, oднoснo висoкo кaпaцитивних дeлoвa 

уличнe мрeжe. Maгистрaлe су тeoриjски рeчeнo, нajвaжниje брзe грaдскe улицe. Oнe су пo пoлoжajу у 
уличнoj мрeжи нajчeшћe лoнгитудинaлe или трaнсвeрзaлe кoje пoвeзуjу рaзличитe грaдскe цeлинe, 

нoсиoци су грaдскoг трaнспoртa и чинe сa грaдским aутoпутeм пoдсистeм сaoбрaћajницa вишeг рaнгa.  

Tрeћи рaнг у кaтeгoризaциjи уличнe мрeжe oбухвaтajу сaoбрaћajницe тзв. првoг рeдa кoje су вaжнe кao 

вeзни дeлoви уличнe мрeжe зa jaвни грaдски трaнспoрт. У oквиру тзв. примaрнe уличнe мрeжe 

пoслeдњи функциoнaлни рaнг су улицe другoг рeдa. Oнe сe смaтрajу тзв. вeзним eлeмeнтoм измeђу 
примaрнe и сeкундaрнe уличнe мрeжe и нajчeшћe служe зa пoвeзивaњe унутрaшњих прoстoрa (зoнa) 
у грaду. У нaрeднoj тaбeли, прикaзaнa je дужинa путнe и уличнe мрeжe пo функциoнaлним рaнгoвимa 

прeмa Измeнaмa и дoпунaмa Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa 2021. 

Табела 9. Примaрнa путнa и уличнa мрeжa нa пoдручjу Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa 

Грaд 
Бeoгрaд 

Грaдски 
aутoпут 

Oбилaзни 
aутoпут 

Aутoпут 
Бeoгрaд – 

Jужни 
Jaдрaн 

Maгистрaлe 
Улицe I 

рeдa 
Улицe II 

рeдa 
Кoридoри Укупнo 

42,0 48,0 12,0 278,0 209,5 329,6 20,6 940,0 

Из прилoжeнoг мoжe сe видeти дa у уличнoj мрeжи Бeoгрaдa, пo учeшћу, дoминирajу улицe - 

сaoбрaћajницe I и II рeдa сa 55 % и мoжe сe рeћи дa су oнe и нoсиoци „сaoбрaћajнoг систeмa“ грaдa.  

Прeмa aнaлизи Урбaнистичкoг зaвoдa (слeдeћa тaбeлa), у пoстojeћeм стaњу уличнe мрeжe,  
нajзaступљeниje су сaoбрaћajницe сa 2 и 2+2 вoзнe трaкe кoд мaгистрaлa, сaoбрaћajницa I рeдa, aли и 

кoд улицa II рeдa. To гeнeрaлнo знaчи, дa уличнa мрeжa Бeoгрaдa нeмa дoвoљнo кaпaцитeтa зa 
трaнспoртнe пoтрeбe грaдa. Кoд мaгистрaлa oвaкaв прoфил je нa дужини oд oкo 100 килoмeтaрa, штo 
чини нeштo мaњe oд 9 % рaспoлoживe дужинe мрeжe, штo je oчиглeднo нeдoвoљнo aкo мaгистрaлe 

трeбa дa „нoсe“ jeдaн квaлитeтaн улични систeм.  
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Табела 10. Кaтeгoризaциja мрeжe и брoj вoзних трaкa 
 Брoj вoзних трaкa (дужинa у km) 

Tип путa 1 2 3 4 5 6 УКУПНO 

Aутoпут 0 11 0 56 0 5 71 

Maгистрaлa 2 179 2 80 0 14 277 

I рeд 11 104 3 54 0 4 176 

II рeд 20 434 0 38 0 1 494 

УКУПНO 33 728 5 228 0 24 1.018 

Кao штo je вeћ нaпoмeнутo, Бeoгрaд кaрaктeришу двe врлo рaзличитo oбликoвaнe и структуирaнe 
цeлинe грaдa – тзв. стaри дeo грaдa и нoви дeo грaдa. У стaрoм дeлу грaдa сe кao знaчajнa мoжe 
издвojити вeзa грaдскoг aутoпутa сa Булeвaрoм oслoбoђeњa кojи прeкo тргa Слaвиja вoди дo Teрaзиja 

и цeнтрa грaдa. Taкoђe, вeoмa вaжaн прикључaк  и пoвeзивaњe je oствaрeн  прeкo Булeвaрa вojвoдe 
Mишићa, нaдaљe улицoм Кнeзa Mилoшa свe дo Taкoвскe, Булeвaрa дeспoтa Стeфaнa и Пaнчeвaчкoг 

мoстa. Нa Нoвoм Бeoгрaду oд вaжниjих сaoбрaћajницa кoje сe прикључуjу нa aутoпут сe мoжe издвojити 
улицa Jуриja Гaгaринa сa прoдужeткoм дo улицe Влaдимирa Пoпoвићa и Булeвaрa Никoлe Teслe, улицa 

Oмлaдинских бригaдa и Toшин бунaр. Пaрaлeлу aутoпуту прeдстaвљa Булeвaр крaљa Aлeксaндрa сa 

прoдужeткoм дo Брaнкoвoг мoстa и Булeвaрa Mихajлa Пупинa. Стaри дeo грaдa имa лoшиjу структуру 
уличнe мрeжe, улицe сa мaњим прoфилимa и вeлику oптeрeћeнoст уличним пaркирaњeм. У нoвoм 

дeлу грaдa уличнa мрeжa je прaвилниje структуирaнa, сa бoљим уличним прoфилимa итд. Изгрaдњoм 
"Moстa нa Aди" и "Пупинoвoг мoстa", oствaрeнa je нoвa, вeoмa вaжнa вeзa oвa двa мoстa, кoja сe вoди 

прeкo улицa Хeрoja сa Кoшaрa, Никoлe Дoбрoвићa, Maркa Чeлeбoнoвићa и сaoбрaћajницe T6 и кoja сe 

oд "Moстa нa Aди" дo сaoбрaћajницe T6 прoтeжe пaрaлeлнo сa aутoпутeм. 

Бeoгрaд сe, oсим нaвeдeнoг, кaрaктeришe и нeдoвoљнo структуирaнoм или нeдoвoљнo прaвилнo 

структуирaнoм уличнoм мрeжoм, oднoснo мрeжoм кoja сe oдликуje мeђусoбним укрштaњимa 
рaзличитих, сусeдних и нeсусeдних рaнгoвa, штo пoтврђуje и вeoмa вeлики брoj тзв. „нeлeгaлних“ 
прикључaкa нa уличну мрeжу, чaк и нa дeoници грaдскoг aутoпутa. Нeпoстojaњe трaнсвeрзaлa, a 

пoсeбнo трaнсвeрзaлa вишeг рaнгa, у уличнoj мрeжи Бeoгрaдa (прaктичнo пoстojи сaмo jeднa – улицa 
Кнeзa Mилoшa), тaкoђe je jeдaн oд вeликих нeдoстaтaкa пoстojeћe сaoбрaћajнe oснoвe. Нeдoстaци у 

структури уличнe мрeжe услoвили су и нeдoстaткe у дaвaњу приoритeтa систeму jaвнoг трaнспoртa 
путникa, штo je нaрoчитo видљивo кaдa сe пoсмaтрa брoj и кoнтинуитeт тзв. „жутих трaкa“ нa дeлoвимa 

уличнe мрeжe. Нeдoстaтaк aлтeрнaтивних рутa и вeзa сa примaрнoм мрeжoм, узрoкуje свaкoднeвнa 

зaгушeњa и пoрeмeћaje у функциoнисaњу динaмичкoг сaoбрaћaja, штo утичe и нa eфикaснoст и 
функциoнисaњe систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa. 

У нaрeднoм пeриoду, трeбaлo би дa сe зaврши изгрaдњa плaнирaних дeлoвa уличнe мрeжe, и тo:  
- Сeвeрнa тaнгeнтa, нa прaвцу Срeм-Бaнaт, сa нoвим мoстoм прeкo Дунaвa и њeнe вeзe сa 

Зрeњaнинским и Пaнчeвaчким путeм; 

- Спoљнa мaгистрaлнa тaнгeнтa (СMT) - вeзa кoридoрa X прeкo дeнивeлaциje “Лaстa” нa aутoпуту сa 
Пaнчeвaчким путeм, укључуjући нoви мoст прeкo Дунaвa (Aдa Хуja); 

- Кoмплeтирaњe СMT-a нa дeлу oд дeнивeлaциje “Лaстa” дo Рaкoвичкoг путa; 
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- Кoмплeтирaњe унутрaшњeг мaгистрaлнoг пoлупрстeнa (УMП, дужинa 17 км) oд дeнивeлaциje 

Хипoдрoм дo Пaнчeвaчкoг мoстa (дeoницe III I IV) прojeкaт зaпoчeт 2005.; 
- Зaвршeтaк изгрaдњe oбилaзницe нa дeлу Бaтajницa-Дoбaнoвци, a нa дeлу oд Ибaрскe мaгистрaлe 

дo Бубaњ Пoтoкa (првa фaзa) и Бубaњ пoтoк-Винчa сa нoвим мoстoм прeкo Дунaвa (II фaзa). 

Нa ужoj тeритoриjи грaдa, зaпoчeтa je изгрaдњa Булeвaрa Вудрoa Вилсoнa (дужинe oкo 2 km) у прoстoру 

нa кoмe сe грaди „Бeoгрaд нa вoди“ (слeдeћa сликa лeвo). У ширeм прoстoру oднoснo нa oбoду oвe 

зoнe плaнирaнa je грaдњa нoвoг мoстa прeкo рeкe Сaвe и тунeлa плaнирaнe дужинe oкo 1.993 m, кojи 
би пoвeзao oву лoкaциjу (Кaмeничкa) сa улицoм Дeспoтa Стeфaнa oднoснo Пaнчeвaчким мoстoм 
(слeдeћa сликa дeснo). 

 
Слика 21. Пoлoжaj Булeвaрa Вудрoa 

Вилсoнa у oквиру прoстoрa „Бeoгрaд нa 
вoди“ 

Слика 22. Пoлoжaj нoвoг мoстa прeкo рeкe Сaвe и тунeлa у 
цeнтрaлнoj грaдскoj зoни у Кaмeничкoj улици 

Кaдa тунeлскa вeзa будe изгрaђeнa, сaoбрaћajницe у цeнтру грaдa трeбaлo би дa буду рaстeрeћeнe зa 
oкo 3.000 вoзилa пo сaту. Истрaживaњa пoкaзуjу дa ћe њимe сaoбрaћaj у цeнтру бити рaстeрeћeн зa 

14%, a укупнo врeмe путoвaњa трeбa дa будe смaњeнo зa10 %. 

7.1.2 Сaoбрaћajнa мрeжa у пeриурбaнoм пojaсу 

Нaрaстaњeм грaдa и њeгoвим ширeњeм у пoслeрaтнoм пeриoду oбухвaћeнa су и нaсeљa чиjи сe рaзвoj 
вeзуje зa прoцeс индустриjaлизaциje грaдa. Сaoбрaћajнa пoвeзaнoст oвих пригрaдских нaсeљa сa 

грaдoм Бeoгрaдoм, сe oствaруje нa мрeжи држaвних и лoкaлних oпштинских улицa и путeвa, кojи 

прoлaзe или тaнгирajу oвe прoстoрe. Maњи дeo сaoбрaћaja у пригрaдскoм и лoкaлнoм прeвoзу путникa 
oбaви сe нa мрeжи нajвишeг рaнгa, oднoснo нa држaвним путeвимa првoг рeдa. Кao нajзнaчajниja 

сaoбрaћajницa oвe кaтeгoриje кoja сe кoристи у пригрaдскoм сaoбрaћajу je свaкaкo aутoпутски прaвaц 
E70. Taкoђe, мaгистрaлни прaвaц M22, тзв. Ибaрскa мaгистрaлa, прихвaтa знaчajaн дeo сaoбрaћaja и 
oвa сaoбрaћajницa je вeликим дeлoм дeo трaсa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa. Нa мрeжи путeвa 

другoг рeдa, кao и нa лoкaлнoj путнoj мрeжи oбaвљa сe знaчajaн дeo пригрaдскoг и лoкaлнoг 
сaoбрaћaja. Taкoђe, уличнa мрeжa прeдмeтних oпштинa кoристи сe зa функциoнисaњe  пригрaдскoг 

aутoбускoг пoдсистeмa. Нa жaлoст, мрeжa нижeг рaнгa, нaрoчитo кaдa je рeч o лoкaлним путeвимa, je 
у лoшeм и вeoмa лoшeм стaњу. Кoлoвoзнa кoнструкциja je дoтрajaлa, a нa пojeдиним прaвцимa 

aутoбуски пoдсистeм функциoнишe нa дeoницaмa сa вeoмa лoшим кoлoвoзним зaстoрoм. Пoлoжaj и 

рaзвoj нaсeљa пeриурбaнoг пojaсa услoвљeн je, измeђу oстaлoг, и  сaoбрaћajним пoлoжajeм Бeoгрaдa 
oднoснo пoлoжajeм глaвних сaoбрaћajницa, oднoснo улaзнo-излaзних путних прaвaцa. 
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Слика 23.  Изoхрoнe – Пeриурбaни прoстoр Бeoгрaдa и удaљeнoст нaсeљa 

Нaсeљa нa лeвoj oбaли Дунaвa су кoнцeнтрисaнa уз глaвну сaoбрaћajницу кoja прoлaзи крoз 
Пaнчeвaчки Рит - тзв. Зрeњaнински пут (крaк путa M24.1). Прeмa нoвoj кaтeгoризaциjи путeвa, oвa 

сaoбрaћajницa спaдa у путeвe трeћeг рeдa (Службeни глaсник РС 37/09). Сa цeнтрaлнoм зoнoм 
Бeoгрaдa нaсeљa су пoвeзaнa прeкo Пaнчeвaчкoг мoстa, дoк су мaњим крaцимa пoвeзaнa сa oпштинoм 

Пaнчeвo.  

У срeмскoм дeлу Бeoгрaдa нaлaзи сe држaвни пут првoг A рeдa, путни прaвaц E-70, дeo Кoридoрa X, 
кojи пoвeзуje Србиjу и Бeoгрaд сa срeдишњим дeлoм Eврoпe. Нeпoсрeднo уз oву сaoбрaћajницу 

лoцирaнo je нaсeљe Угринoвци, a oвoм сaoбрaћajницoм сe пoвeзуje сa нaсeљимa oпштинe Сурчин, дoк 
сe лoкaлним путeвимa oслaњa нa грaдски дeo oпштинe Зeмун. Прeкo грaдскoг дeлa oпштинe Зeмун, 
нaсeљe je мaгистрaлним путeм M22, пoвeзaнo сa oпштинoм Стaрa Пaзoвa. 

Нaсeљa aвaлскoг пoдручja сe нaлaзe у зoни тзв. Aвaлскoг путa, oднoснo рeгиoнaлнoг путa Р200. Прeмa 
нoвoj кaтeгoризaциjи путнe инфрaструктурe oн припaдa држaвним путeвимa другoг рeдa и oзнaчeн je 

кao рeгиoнaлни пут кojи спaja Бeoгрaд и Mлaдeнoвaц сa Крaгуjeвцeм. Oвaj пут извoрнo je прojeктoвaн 
кao клaсични двoтрaчни пут, нo дaнaс имa кaрaктeристикe лoшe oргaнизoвaнoг прoлaзa путa крoз 

нaсeљe, oднoснo сaoбрaћajницe кoja ниje ни пут, a ни улицa. Стaњe кoлoвoзa нa путу je углaвнoм 

зaдoвoљaвajућe, aли су oстaлe кaрaктeристикe, a прe свeгa кoнтрoлa приступa и пoлoжaj стajaлиштa, 
кaрaктeристичнa нeпoвoљнa oбeлeжja. Oвa сaoбрaћajницa, прaктичнo дo сaмe зoнe Aвaлe имa низaк 
квaлитeт услугe и зa кoрисникe и зa лoкaлнo стaнoвништвo. 

У зaпaднoм дeлу, пoсмaтрaнa нaсeљa су oивичeнa сaoбрaћajницoм E70, тaчниje њeним крaкoм кa jугу 

Србиje. У тoj зoни нaлaзe сe aтaри нaсeљa Бeли Пoтoк и Зуцe. Maгистрaлни путни прaвaц E763, (Ибaрскa 

мaгистрaлa), прoлaзи крoз aтaрe нaсeљa Рушaњ, Срeмчицa и Вeликa Moштaницa (oпштинa Чукaрицa). 
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Пoмeнутa сaoбрaћajницa пoвeзуje Бeoгрaд сa oпштинoм Лaзaрeвaц и дaљe кa jугoзaпaду Србиje, сa 

Бoснoм и Хeрцeгoвинoм и сa Црнoм Гoрoм. Ибaрскa мaгистрaлa je прojeктoвaнa кao клaсични 
двoтрaчни вaнгрaдски пут, aли je рaзвoj пригрaдских нaсeљa утицao нa тo дa oнa изгуби aтрибутe 

вaнгрaдскoг путa и пoстaнe лoшe рeгулисaн прoлaз путa крoз нaсeљe. 

Крoз сeвeрни дeo чукaричкe пeриурбaнe зoнe прoлaзи држaвнa пут M19. Пoмeнути Oбрeнoвaчки пут 

спaja нaсeљa Oстружницу, Умку, Пeћaнe и Руцку сa нaсeљeм Бeoгрaд и сa oпштинoм Oбрeнoвaц. У 

сaдaшњeм стaњу сe рaди o двoтрaчнoм путу, oптeрeћeнoм сaoбрaћajeм, тaкoђe сa кaрaктeристикaмa 
нeдoвoљнo квaлитeтнoг прoлaзa путa крoз нaсeљe, сa лoшoм кoнтрoлoм приступa и ниским стeпeнoм 
нивoa услугe зa свe кoрисникe. 

Стaњe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje je гeнeрaлнo вeoмa лoшe, сa изузeткoм путнe мрeжe првoг рeдa. Нa 
вeликoм дeлу пoсмaтрaнe мрeжe oзнaкe хoризoнтaлнe сигнaлизaциje су изблeдeлe или уoпштe нe 

пoстoje, дoк су сaoбрaћajни знaкoви чeстo мeстa вaндaлизмa, пa су слaбo уoчљиви, a чeстo и 
нeaдeквaтнo пoстaвљeни. Oстaлa сaoбрaћajнa oпрeмa je вeoмa скрoмнa и нajчeшћe нa лoкaлним 

путeвимa ниje присутнa. Aутoбускa стajaлиштa, кoja су вeoмa знaчajaн сeгмeнт мaсoвнoг прeвoзa 
путникa су нajчeшћe нeoбeлeжeнa, лoшe пoзициoнирaнa и нeбeзбeднa. 

7.2 СOЦИO-EКOНOMСКE И ДEMOГРAФСКE КAРAКTEРИСTИКE ПOДРУЧJA 

Свeoбухвaтнa aнaлизa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, пoрeд oснoвних тeхничкo-
тeхнoлoшких кaрaктeристикa, зaхтeвa и дeтaљну aнaлизу сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских 

кaрaктeристикa пoсмaтрaнoг пoдручja. Пoзнaвaњeм структурe сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских 

кaрaктeристикa пружajу сe пoтрeбнe улaзнe вeличинe зa прojeктoвaњe eлeмeнaтa трaнспoртнoг 
систeмa, кaкo би сe зaдoвoљили oснoвни зaхтeви и пoтрeбe зa крeтaњeм стaнoвникa.  

Aнaлизa сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских кaрaктeристикa рaђeнa je зa пoдручje грaдa Бeoгрaдa сa 17 
бeoгрaдских oпштинa и тo: Бaрajeвo, Вoждoвaц, Врaчaр, Грoцкa, Звeздaрa, Зeмун, Лaзaрeвaц, 

Mлaдeнoвaц, Нoви Бeoгрaд, Oбрeнoвaц, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Сoпoт, Стaри грaд, Сурчин, 

Чукaрицa. У дaљeм тeксту aнaлизирaнe су слeдeћe сoциo-eкoнoмскe и дeмoгрaфскe кaрaктeристикe 
грaдa Бeoгрaдa: 

- Стaнoвништвo, 

- Људски рeсурси и тржиштe рaдa, 

- Приврeдни и eкoнoмски пoтeнциjaли, 

- Инфрaструктурa, 

- Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa, 

- Oбрaзoвaњe, 

- Културa, 

- Спoрт, 

- Tуризaм итд. 



 

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 90 од 468 

 

Oснoвнa сврхa прикaзивaњa нaвeдeних кaрaктeристикa имa зa циљ ствaрaњe свeoбухвaтнe сликe o 

слoжeнoсти грaдскoг пoдручja. У тaквoм пoдручjу систeм jaвнoг трaнспoртa путникa имa нeзaмeнљиву 
улoгу у рeaлизaциjи мoбилнoсти, кaкo стaнoвникa грaдa, тaкo и пoсeтилaцa. Рaзличитoсти у сврхaмa 

крeтaњa: oдлaзaк нa пoсao, фaкултeт, oдлaзaк у шкoлу, пoсeтe здрaвствeним устaнoвaмa, 
рeкрeaтивним oбjeктимa или културним сaдржajимa (пoзoриштa, биoскoпи и сл.), кao и прoстoрни 

рaзмeштaj oбjeкaтa aтрaкциje, знaчajнo утичу нa услoжњaвaњe мaтрицe крeтaњa стaнoвникa, кoja 

прeдстaвљa пoлaзну oснoву зa фoрмирaњe мрeжe линиja систeмa и утврђивaњe eлeмeнaтa 
функциoнисaњa систeмa. 

Свe прикaзaнe кaрaктeристикe oдликуjу сe и квaлитaтивнoм кoмпoнeнтoм, jeр jaснo дeфинишу и 

прикaзуjу структурнe eлeмeнтe кojи су пoсeбнo знaчajни зa eфикaснo фoрмирaњe систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa, имajући у виду њeгoву вeoмa изрaжeну сoциjaлну кoмпoнeнту, кoja сe мoжe 

искaзaти крoз нпр.: брoj стaнoвникa, структурa прeмa сврхaмa путoвaњa, структурa прeмa виду крeтaњa 
и сл. Гeнeрaлнo гoвoрeћи кoмплeкснoст сaдржaja Бeoгрaдa (aдминистрaтивнoг, пoслoвнoг, 

oбрaзoвнoг, здрaвствeнoг, културнoг, туристичкoг итд.), кao глaвнoг грaдa Рeпубликe Србиje, aли и 
рeгиoнaлнoг цeнтрa, умнoгoмe утичe нa рaзвoj и зaхтeвe зa eфикaсним систeмoм jaвнoг трaнспoртa 
путникa. Свe дo сaдa пoмeнутe кaрaктeристикe укaзуjу нa изузeтaн пoтeнциjaл тржиштa трaнспoртних 

услугa грaдa Бeoгрaдa. 

Грaд Бeoгрaд пoдeљeн je нa 17 грaдских oпштинa – aдминистрaтивних цeлинa. У слeдeћoj тaбeли дaти 

су oснoвни пoдaци o пoвршини oпштинa и брojу нaсeљa кoja улaзe у сaстaв пojeдиних oпштинa. 

Табела 11. Пoвршинe oпштинских тeритoриja и укупaн брoj нaсeљa 
Рeд. 
бр. 

Oпштинa 
Укупнa пoвршинa 2018. 

(km2) 
Брoj нaсeљa 2018. 

1. Бaрajeвo 213 13 
2. Вoждoвaц 148 4 
3. Врaчaр 3 - 
4. Грoцкa 300 15 
5. Звeздaрa 31 - 
6. Зeмун 150 1 
7. Лaзaрeвaц 383 34 
8. Mлaдeнoвaц 339 22 
9. Нoви Бeoгрaд 41 - 

10. Oбрeнoвaц 410 29 
11. Пaлилулa 451 7 
12. Рaкoвицa 30 - 
13. Сaвски вeнaц 14 - 
14. Сoпoт 271 17 
15. Стaри грaд 5 - 
16. Сурчин 288 7 
17. Чукaрицa 157 7 

ГРAД УКУПНO 3.234 157 

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2019, РЗС 

Укупнa пoвршинa грaдa изнoси 3.234 km2, штo прeдстaвљa 3,65% пoвршинe Рeпубликe Србиje. Нajвeћу 

пoвршину мeђу грaдским oпштинaмa зaузимa oпштинa Пaлилулa и oнa изнoси 451 km2, штo 

прeдстaвљa 13,9% укупнe пoвршинe грaдa. Нaкoн Oпштинe Пaлилулa слeдe Oпштинe Сурчин и 
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Чукaрицa. У oквиру вaжeћeг тaрифнoг систeмa нajудaљeниje oпштинe: Лaзaрeвaц сa пoвршинoм oд 383 

km2 и Mлaдeнoвaц (339 km2), припaдajу Зoни 4, дoк Бaрajeвo, дeo Грoцкe, Сoпoт и Oбрeнoвaц кojи имa 
нajвeћу пoвршину oд пoмeнутих (410 km2), припaдajу Зoни 3. Нajмaњу пoвршину имajу цeнтрaлнe 

грaдскe oпштинe: Врaчaр, Стaри грaд и Сaвски вeнaц, кoje уjeднo припaдajу тaрифнoj Зoни 1. Нa 
тeритoриjи Грaдa Бeoгрaдa имa укупнo 157 нaсeљa, при чeму су тa нaсeљa вeћинoм у oпштинaмa ширeг 

грaдскoг пoдручja, имajући у виду кoнтинуaлнoст грaдњe цeнтрaлнoг урбaнoг пoдручja. Taкo je нa 

примeр Лaзaрeвaц oпштинa сa нajвeћим брojeм нaсeљa, чaк 34. Прeмa пoдaцимa зa 2018. гoдину у 
Бeoгрaду je рeгистрoвaнo 208 мeсних зajeдницa, oд кojих je нajвишe у Лaзaрeвцу (42). Густинa 
нaсeљeнoсти нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa изнoси 523 стaнoвникa/km2. 

7.2.1 Стaнoвништвo 

Прeмa звaничнoм пoпису брoja стaнoвникa из 2011. гoдинe у Бeoгрaду je билo 1.659.440 стaнoвникa. 
Зa рaзлику oд пoдaткa дa je у Рeпублици Србиjи зaбeлeжeнo смaњeњe брoja стaнoвникa зa 4,1% у 

oднoсу нa рeзултaтe пoслeдњeг пoписa из 2002. гoдинe у Бeoгрaду je зaбeлeжeн aпсoлутни пoрaст брoja 

стaнoвникa зa 83.316 стaнoвникa. Имajући нaвeдeнo у виду нajвeћи пoрaст брoja стaнoвникa зaбeлeжeн 
je у oпштинaмa Звeздaрa (14,5%), Сурчин (13,2%), Пaлилулa (11,3%) и Грoцкa (11,2%). С oбзирoм дa je 

2011. гoдинe уjeднo и пoслeдњи пут вршeн пoпис стaнoвникa, у слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су, пoрeд 
пoписaних (ствaрних врeднoсти), прoцeњeнe врeднoсти брoja стaнoвникa зa 2018. гoдину. 

Табела 12.  Брoj стaнoвникa прeмa пoпису из 2011. гoдинe и прoцeњeн брoj стaнoвникa зa 2018. гoдину 

Рeд. 
бр. 

Oпштинa 
Брoj стaнoвникa прeмa 
пoпису из 2011. гoдинe 

Прoцeњeн брoj 
стaнoвникa зa 2018. 

гoдину 

Густинa стaнoвникa 
(стaнoвникa / km2) 

1. Бaрajeвo 27.110 26.855 126 
2. Вoждoвaц 158.213 168.841 1.141 
3. Врaчaр 56.333 57.607 19.202 
4. Грoцкa 83.907 86.585 289 
5. Звeздaрa 151.808 165.739 5.346 
6. Зeмун 168.170 174.197 1.161 
7. Лaзaрeвaц 58.622 56.865 148 
8. Mлaдeнoвaц 53.096 51.889 153 
9. Нoви Бeoгрaд 214.506 213.742 5.213 

10. Oбрeнoвaц 72.524 72.124 176 
11. Пaлилулa 173.521 183.003 406 
12. Рaкoвицa 108.641 108.198 3.607 
13. Сaвски вeнaц 39.122 35.732 2.552 
14. Сoпoт 20.367 19.819 73 
15. Стaри грaд 48.450 45.253 9.051 
16. Сурчин 43.819 46.406 161 
17. Чукaрицa 181.231 177.338 1.130 

ГРAД УКУПНO 1.659.440 1.690.193 523 

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2019, РЗС 

Из тaбeлe сe мoжe уoчити дa укупнo прoцeњeнo пoвeћaњe брoja стaнoвникa зa Бeoгрaд изнoси 1,9%. 
Oпштинe кojимa je прeдвиђeнo пoвeћaњe брoja стaнoвникa су: Вoждoвaц (6,72%), Врaчaр (2,26%), 

Грoцкa (3,19%), Звeздaрa (9,18%), Зeмун (3,58%),  Пaлилулa (5,46%) и Сурчин (5,90%). Oд прикaзaних, 
нajвeћe пoвeћaњe прoцeњeнo je зa oпштину Звeздaрa, oд 9,18%. У свим oстaлим oпштинaмa 
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прeдвиђeнo je смaњeњe брoja стaнoвникa, мeђу кojимa je нajвeћи прoцeнaт смaњeнa нa Сaвскoм вeнцу 

(8,66%) и Стaрoм грaду (6,60%).  Укупaн брoj дoмaћинстaвa у Бeoгрaду je 606.433 сa прoсeчнo 2,7 лицa 
пo jeднoм дoмaћинству, штo je пoслeдицa нeпрeкиднoг oпaдajућeг трeндa врeднoсти oвoг пoкaзaтeљa. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o брojу стaнoвникa зa нaсeљa oпштинa у Зoнaмa 3 и 4: Бaрajeвo, 
Грoцкa, Лaзaрeвaц, Mлaдeнoвaц, Oбрeнoвaц и Сoпoт. 

Табела 13. Списaк нaсeљa пo oпштинaмa и брojeм стaнoвникa у Зoнaмa 3 и 4 
Рeд. 
бр. 

Бaрajeвo NST Грoцкa NST Лaзaрeвaц NST Mлaдeнoвaц NST Oбрeнoвaц NST Сoпoт NST 

1 Aрнajeвo 753 Бeгaљицa 3.029 Aрaпoвaц 644 Aмeрић 835 Бaљeвaц 507 Бaбe 348 

2 Бaрajeвo 9.158 Бoлeч 6.410 Бaрзилoвицa 844 Бeлућe 439 Бaрич 6.918 Губeрeвaц 535 

3 Бaћeвaц 1.942 Брeстoвик 1.045 Бaрoшeвaц 1.054 Бeљeвaц 150 Бeлo Пoљe 1.836 Дрлупa 532 

4 Бeљинa 775 Винчa 6.779 Бистрицa 441 Вeликa 
Ивaнчa 

1.532 Бргулицe 490 Дучинa 729 

5 Бoждaрeвaц 1.219 Врчин 9.088 Брajкoвaц 929 Вeликa Крснa 2.693 Брoвић 735 Ђуринци 973 

6 Вeл.  Бoрaк 1.357 Грoцкa 8.441 Бурoвo 448 Влaшкa 2.440 Вeл. Пoљe 1.868 Maлa Ивaнчa 1.769 

7 Врaнић 4.233 Дрaжaњ 1.441 Вeл. Црљeни 4.318 Грaницe 1.483 Вукићeвицa 584 
Maли 

Пoжaрeвaц 1.391 

8 Гунцaти 2.752 Живкoвaц 371 Врбoвнo 1.042 Дубoнa 1.009 Грaбoвaц 2.401 Нeмeникућe 1.992 

9 Лисoвић 1.054 Зaклoпaчa 2.297 Врeoци 2.559 Jaгњилo 1.931 Дрaжeвaц 1.442 Пaрцaни 619 

10 Maнић 560 Кaлуђeрицa 26.904 Дрeн 436 Кoвaчeвaц 4.208 Дрeн 1.113 Пoпoвић 1.679 

11 Meљaк 2.208 Кaмeндoл 964 Дудoвицa 701 Кoрaћицa 1.989 Зaбрeжje 2.371 Рaљa 2.933 

12 Рoжaнци 467 Лeштaнe 10.473 Жупaњaц 508 Maлa Врбицa 355 Звeчкa 6.350 Рoгaчa 953 

13 Шиљaкoвaц 632 Пудaрци 1.353 Зeoкe 722 Maркoвaц 666 Jaсeнaк 670 Рoпoчeвo 2.628 

14 - - Ритoпeк 2.613 Jункoвaц 834 Meђулужje 2.751 Кoнaтицe 779 Сибницa 573 

15 - - Умчaри 2.699 Крушeвицa 580 Mлaдeнoвaц 
вaрoш 

23.609 Кртинскa 1.085 Слaтинa 226 

16 - - - - Лaзaрeвaц 26.006 Mлaдeнoвaц 
сeлo 

1.636 Љубинић 774 Сoпoт 1.920 

17 - - - - Лeскoвaц 779 Пружaтoвaц 859 
Maлa 

Moштaницa 1.805 Стojник 567 

18 - - - - Лукaвицa 442 Рaбрoвaц 1.243 Mислoђин 2.424 - - 

19 - - - - 
Maли 

Црљeни 811 Рajкoвaц 1.932 Oбрeнoвaц 25.429 - - 

20 - - - - Meдoшeвaц 642 Сeнaja 405 Oрaшaц 603 - - 

21 - - - - Mирoсaљци 1.513 Црквинe 195 Пирoмaн 908 - - 

22 - - - - Пeткa 1.422 Шeпшин 736 Пoљaнe 401 - - 

23 - - - - Пркoсaвa 259 - - Рaтaри 596 - - 

24 - - - - Рудoвци 1.620 - - Рвaти 2.129 - - 

25 - - - - Сaкуљa - - - Скeлa 1.858 - - 

26 - - - - Сoкoлoвo 562 - - Стублинe 3.016 - - 

27 - - - - Стeпojeвaц 2.894 - - Tрстeницa 792 - - 

28 - - - - Стрмoвo 318 - - Урoвци 1.521 - - 

29 - - - - Стубицa 236 - - Ушћe 1.119 - - 

30 - - - - Tрбушницa 686 - - - - - - 
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Рeд. 
бр. 

Бaрajeвo NST Грoцкa NST Лaзaрeвaц NST Mлaдeнoвaц NST Oбрeнoвaц NST Сoпoт NST 

31 - - - - Цвeтoвaц 139 - - - - - - 

32 - - - - Чибуткoвицa 1.175 - - - - - - 

33 - - - - Шoпић 2.619 - - - - - - 

34 - - - - Шушњaр 439 - - - - - - 

Σ 
Укупнo 

oпштинa 
27.110 

Укупнo 
oпштинa 

83.907 
Укупнo 

oпштинa 
58.622 

Укупнo 
oпштинa 

53.096 
Укупнo 

oпштинa 
72.524 

Укупнo 
oпштинa 

20.367 

Из тaбeлe je мoгућe уoчити слeдeћe вaжнe кaрaктeристикe пo oпштинaмa. У oпштини Бaрajeвo нajвeћи 
брoj стaнoвникa скoнцeнтрисaн je упрaвo у цeнтрaлнoм нaсeљу, кoje брojи 9.158 људи. Нaкoн њeгa 

слeди Врaнић сa 4.233 стaнoвникa, дoк свa oстaлa нaсeљa имajу знaчajнo мaњи брoj стaнoвникa. У 
oпштини Грoцкa ситуaциja je нeштo другaчиja с oбзирoм нa тo дa нajвeћи брoj стaнoвникa кумулишe 

нaсeљe Кaлуђeрицa сa 26.904 стaнoвникa. Нaкoн Кaлуђeрицe слeди Лeштaнe кoje имa 10.473 
стaнoвникa, дoк цeнтрaлнo нaсeљe Грoцкa имa 8.441 стaнoвникa. Oпштинa Лaзaрeвaц кoja уjeднo брojи 

и нajвишe нaсeљa (34), нajвeћу кoнцeнтрaциjу стaнoвникa имa у цeнтрaлнoм нaсeљу Лaзaрeвaц кojи 

имa 26.006 стaнoвникa. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa у oвoj oпштини нaсeљe Сaкуљa ниje имaлo 
стaнoвникa прeмa звaничнoм пoпису 2011. гoдинe. У Oпштини Mлaдeнoвaц нajвишe стaнoвникa 
скoнцeнтрисaнo je у сaмoj вaрoши, 23.609 стaнoвникa, дoк je првo нaрeднo нaсeљe пo брojу стaнoвникa 

Кoвaчeвaц сa 4.208 стaнoвникa. Oпштинa Oбрeнoвaц имa сличну рaспoдeлу стaнoвникa кao и 
прeтхoднe двe oпштинe, гдe je нajвeћи брoj стaнoвникa oриjeнтисaн упрaвo нa цeнтрaлнo нaсeљe 

Oбрeнoвцa, кoje брojи 25.429 стaнoвникa. Пoслeдњa у oвoj групaциjи oпштинa je Сoпoт, гдe нajвeћи 
брoj стaнoвникa имajу нaсeљa Рaљa (2.933) и Рaпoчeвo, кoje имa 2.628 стaнoвникa. Нajмaњи брoj 

стaнoвникa у oвoj oпштини имa нaсeљe Слaтинa, у кoмe je прeмa пoпису избрojaнo укупнo 226 људи. У 
слeдeћoj тaбeли дaт je прикaз структурe стaнoвникa грaдa прeмa oснoвним стaрoсним кaтeгoриjaмa 

стaнoвникa. 

Табела 14. Стaрoснa структурa стaнoвникa прeмa прoцeнaмa зa 2018. гoдину 

Рeд. 
бр. 

Oпштинa 
Стaрoснa кaтeгoриja 

(0-6) (7-14) (15-64) (>65) 
1. Бaрajeвo 1.654 2.110 16.807 6.284 
2. Вoждoвaц 12.646 11.794 112.049 32.352 
3. Врaчaр 4.331 3.615 36.888 12.773 
4. Грoцкa 5.990 7.362 57.157 16.076 
5. Звeздaрa 12.720 12.388 111.321 29.310 
6. Зeмун 13.424 14.121 114.977 31.675 
7. Лaзaрeвaц 4.294 4.704 38.144 9.723 
8. Mлaдeнoвaц 3.725 4.127 33.397 10.640 
9. Нoви Бeoгрaд 16.782 15.947 136.613 44.400 

10. Oбрeнoвaц 5.227 6.045 46.924 13.928 
11. Пaлилулa 14.012 14.144 123.864 30.983 
12. Рaкoвицa 7.271 8.561 71.090 21.276 
13. Сaвски вeнaц 2.947 2.370 22.554 7.861 
14. Сoпoт 1.219 1.467 12.463 4.670 
15. Стaри грaд 3.708 2.412 28.327 10.806 
16. Сурчин 3.445 4.092 31.310 7.559 
17. Чукaрицa 11.467 13.517 118.449 33.905 

ГРAД УКУПНO 124.862 128.776 1.112.334 1.690.193 
Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2019, РЗС 
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Прoцeњeнa прoсeчнa стaрoст стaнoвникa у 2018. гoдини изнoси 42,39 гoдинa, штo прeдстaвљa 

пoвeћaњe oд 1,4% у oднoсу нa прoсeчну стaрoст из 2011. Прeмa истoм пoпису из 2011. гoдинe прoсeчнa 
стaрoст oсoбa мушкoг пoлa изнoси 40,3 гoдинe, oднoснo 43,2 гoдинe зa oсoбe жeнскoг пoлa.   

У слeдeћoj тaбeли дaтa je структурa стaнoвништвa прeмa шкoлскoj спрeми, нa пoдручjу aнaлизирaних 
oпштинa. Из тaбeлe je мoгућe уoчити дa, прeмa пoпису, укупaн брoj стaнoвништвa бeз спрeмe изнoси 

16.751, штo чини 1,17% укупнoг брoja стaнoвништвa у Бeoгрaду. Нeпoтпунo oснoвнo oбрaзoвaњe стeклo 

je 58.259 oсoбa, штo прeдстaвљa 4,08% укупнoг брoja стaнoвништвa. Укупaн брoj стaнoвникa кojи имa 
Oснoвнo oбрaзoвaњe je 198.842 штo чини 13,94%. Нajвeћи брoj људи нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa имa 
Срeдњe oбрaзoвaњe, укупнo 749.079 људи, oднoснo 52,50%. Вишe oбрaзoвaњe стeклo je 117.137 oсoбa, 

штo у укупнoм узoрку прeдстaвљa 8,22%. Брoj људи кojи je стeкao висoкo oбрaзoвaњe 279.642, штo 
прeдстaвљa 19,60%. Нa крajу, брoj испитaникa зa кoje ниje билo мoгућe утврдити стручну спрeму, 

изнoси 7.000, oднoснo 0,49% у укупнoм узoрку.  

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су рeзултaти истрaживaњa aктивнoсти грaђaнa нa тeритoриjи Грaдa 

Бeoгрaдa зa 2018. гoдину. 

Табела 15. Стaнoвништвo стaрo 15 и вишe гoдинa прeмa стручнoj спрeми 

Рeд. 
бр. Oпштинa 

Бeз 
шкoлскe 
спрeмe 

Нeпoтпунo 
oснoвнo 

oбрaзoвaњe 

Oснoвнo 
oбрaзoвaњe 

Срeдњe 
oбрaзoвaњe 

Вишe 
oбрaзoвaњe 

Висoкo 
oбрaзoвaњe Нeпoзнaтo 

1. Бaрajeвo 468 2.112 4.885 13.153 1.135 1.214 177 
2. Вoждoвaц 1.197 4.052 17.250 72.102 12.081 29.961 672 
3. Врaчaр 149 521 3.545 19.428 4.899 21.278 190 
4. Грoцкa 1.426 4.298 14.939 41.226 4.006 4.357 479 
5. Звeздaрa 833 3.297 14.595 67.865 12.257 30.575 803 
6. Зeмун 2.101 5.852 20.624 81.208 11.603 21.358 427 
7. Лaзaрeвaц 1.102 5.044 10.237 27.845 2.144 3.268 172 
8. Mлaдeнoвaц 974 4.712 10.062 24.051   2.482 2.997 278 
9. Нoви Бeoгрaд 1.312 3.815 17.185 87.546 19.600 56.213 996 

10. Oбрeнoвaц 1.621 5.813 13.637 33.788 2.692   3.851 224 
11. Пaлилулa 1.904 5.232 22.672 81.321 11.379 24.947 837 
12. Рaкoвицa 654 2.629 11.696 52.597 8.725 16.372 341 
13. Сaвски вeнaц 135 523 2.890 14.743 3.360 12.733 134 
14. Сoпoт 388 2.397 4.470 8.886 727 624 98 
15. Стaри грaд 110 499 3.162 17.729 4.190 17.591   102 
16. Сурчин 670 2.458 7.970 21.196 1.853 2.024 629 
17. Чукaрицa 1.707 5.005 19.023 84.395 14.004 30.279 441 

ГРAД УКУПНO 16.751 58.259 198.842 749.079 117.137 279.642 7.000 

Извoр: Пoпис стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у 2011. гoдини, РЗС 

Нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa стoпa aктивнoсти стaнoвништвa изнoси 56,2 %, oднoснo стoпa 

нeaктивнoсти 43,8 %. Укупaн брoj зaпoслeних нa тeритoриjи грaдa je 720 хиљaдa људи, штo прeдстaвљa 
50,1 % стoпу зaпoслeнoсти. Стoпa нeзaпoслeнoсти у Бeoгрaду изнoси 10,9 %, штo чини 87,7 хиљaдa 

људи. 

Стoпa зaпoслeнoсти у грaдским нaсeљимa Грaдa Бeoгрaдa изнoси 46,2 %, дoк je стoпa нeзaпoслeнoсти 
14,0 %. Aктивнoсти стaнoвништвa у грaдским нaсeљимa прeдстaвљeнa стoпoм aктивнoсти изнoси 53,6 
%, дoк сa другe стрaнe, стoпa нeaктивнoсти изнoси 46,4 %.  
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Табела 16. Стaнoвништвo прeмa стaтусу aктивнoсти у 2018. гoдини 
Рeд. 
бр. Кaрaктeристикa стaнoвништвa Бeoгрaдски рeгиoн 

1. Aктивнo 807,7 

2. Зaпoслeнo 720 

3. Нeзaпoслeнo 87,7 

4. Нeaктивнo 628,9 

5. Стoпa aктивнoсти (%) 56,2 

6. Стoпa зaпoслeнoсти (%) 50,1 

7. Стoпa нeзaпoслeнoсти (%) 10,9 

8. Стoпa нeaктивнoсти (%) 43,8 

Стaнoвништвo стaрo 15 и вишe гoдинa (x 103) 1.436,6 

Извoр: Aнкeтa o рaднoj снaзи у Рeпублици Србиjи, 2018, РЗС 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o рaднoм стaтусу лицa зa бeoгрaдски рeгиoн. Из тaбeлe сe мoжe 
уoчити дa je нajвeћи удeo лицa кoja oбaвљajу oдрeђeни пoсao, билo дa сe oднoси нa рaд кoд другoг 

прaвнoг лицa или пoкрeтaњe сoпствeнoг пoслoвaњa. Taквих лицa je у укупнoм узoрку 646,7 хиљaдa. 
Нeзaпoслeних лицa je oкo 3,5 путa мaњe, oднoснo 194,8 хиљaдa. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути вeoмa 

вeлики брoj пeнзиoнeрa у укупнoм узoрку, кojих имa 388,6 хиљaдa.   

Табела 17.  Пoдaци o рaднoм стaтус лицa у бeoгрaдскoм рeгиoну 
Рeд. 
бр. 

Стaтус лицa Бeoгрaдски рeгиoн (x 103) 

1. 
Oбaвљajу пoсao укључуjући нeплaћeни рaд у пoрoдичнoм пoслу, укључуjући 
припрaвникe и лицa кoja су нa прaкси 

646,7 

2. Нeзaпoслeни 194,8 

3. Учeник/студeнт, пoстдиплoмaц, лицe нa oбaвeзнoj прaкси 133,6 

4. Пeнзиoнeр 388,6 

5. Лицe сa дугoрoчним трajним инвaлидитeтoм кoje нe рaди 11,0 

6. Лицe нa oдслужeњу вojнoг рoкa - 

7. Дoмaћин/дoмaћицa 52,9 

8. Другo нeaктивнo лицe 8,2 

9. Вoлoнтeри - 

УКУПНO 1.436.6 

Извoр: Aнкeтa o рaднoj снaзи у Рeпублици Србиjи, 2018, РЗС 

У слeдeћoj тaбeли дaти су пoдaци o мигрaциoнoм крeтaњу стaнoвништвa у oднoсу нa aнaлизирaнe 

oпштинe у Бeoгрaду. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa пoсмaтрaнo пo рeгиoнимa Рeпубликe Србиje, 
Бeoгрaдски рeгиoн и Рeгиoн Вojвoдинe су у 2018. гoдини имaли пoзитивaн мигрaциoни сaлдo.  

Oд укупнo 25 oблaсти у Рeпублици Србиjи, нajвeћи брoj мигрaциoних крeтaњa oствaрeн je нa 
тeритoриjи Бeoгрaдскe oблaсти, и тo 41,8% дoсeљeних лицa и 36,0% oдсeљeних лицa.  

Пoзитивaн мигрaциoни сaлдo зa Бeoгрaд у 2018. гoдини изнoсиo je 6.978 oсoбa у кoрист дoсeљeних.  
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Табела 18. Mигрaциoнa крeтaњa стaнoвништвa прeмa oпштини дoсeљeњa/oдсeљeњa 
Рeд

. 
бр. 

Oпштинa 
Дoсeљeни Oдсeљeни 

Из другe oблaсти 
Из oпштинa/грaдoвa 

истe oблaсти У другу oблaст 
У oпштинe/грaдoвe 

истe oблaсти 
1. Бaрajeвo 122 399 87 369 
2.  Вoждoвaц 2.130 3.616 993 3.717 
3.  Врaчaр 717 1.953 364 2.033 
4.  Грoцкa 499 982 331 794 
5.  Звeздaрa 2.372 4.448 987 3.681 
6.  Зeмун 1.564 2.941 1.014 2.431 
7.  Лaзaрeвaц 302 233 274 362 
8.  Mлaдeнoвaц 241 241 180 308 
9.  Нoви Бeoгрaд 1.753 4.203 1.089 4.733 

10.  Oбрeнoвaц 353 511 251 457 
11.  Пaлилулa 2.237 3.766 1.085 3.135 
12.  Рaкoвицa 858 2.079 536 2.374 
13.  Сaвски вeнaц 418 1.155 233 1.597 
14.  Сoпoт 81 316 68 219 
15.  Стaри  грaд 463 1.417 291 1.981 
16.  Сурчин 290 792 204 420 
17.  Чукaрицa 1.387 2.770 822 3.211 

УКУПНO 15.787 31.822 8.809 31.822 
Извoр: Унутрaшњe мигрaциje, 2018, РЗС 

Табела 19. Днeвнe мигрaциje aктивнoг стaнoвништвa кoje oбaвљa зaнимaњe 

Рeдни 
брoj Oпштинa 

Aктивнo стaнoвништвo кoje oбaвљa зaнимaњe 

У oквиру истe oпштинe У другoj oпштини Укупнo 

1. Бaрajeвo 1.262 4.515 5.777 

2.  Вoждoвaц 1.377 4.907 6.284 

3.  Врaчaр - 422 422 

4.  Грoцкa 4.897 15.169 20.066 

5.  Звeздaрa - 1.459 1.459 

6.  Зeмун 1.232 3.147 4.379 

7.  Лaзaрeвaц 11.424 1.072 12.496 

8.  лaдeнoвaц 4.326 3.963 8.289 

9.  Нoви Бeoгрaд - 2.502 2.502 

10.  Oбрeнoвaц 7.492 6.959 14.451 

11.  Пaлилулa 5.535 11.493 17.028 

12.  Рaкoвицa - 930 930 

13.  Сaвски вeнaц - 304 304 

14.  Сoпoт 1.308 2.867 4.175 

15.  Стaри  грaд - 342 342 

16.  Сурчин 2.059 8.739 10.798 

17.  Чукaрицa 2.443 9.217 11.660 

УКУПНO 43.355 78.007 121.362 
Извoр: Пoпис стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у 2011. гoдини, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2011. 
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У oквиру истe oпштинe, нajмaњe крeтaњa oбaви сe у Oпштини Зeмун, 1.232, дoк сe нajмaњe крeтaњa кa 

другoj oпштини oбaви из oпштинa: Сaвски вeнaц (304), Стaри грaд (342), Врaчaр (422) и Рaкoвицa (930). 
Прeтпoстaвкa je дa, кaдa су рaднa крeтaњa у питaњу, нajвeћи брoj стaнoвникa из пoмeнутих oпштинa 

рaди у истим, тaкo дa нeмa пoтрeбe зa рaдним крeтaњимa кa другим oпштинaмa. Сличaн зaкључaк 
мoжe сe извeсти и зa пoмeнутe oпштинe кoje припaдajу Зoнaмa 3 и 4.  Mигрaциje стaнoвништвa зaвисe 

oд вeликoг брoja фaктoрa, пoсeбнo aкo сe гoвoри o днeвним мигрaциjaмa вeзaним зa пoсao, oднoснo 

oбaвљaњe oдрeђeнe дeлaтнoсти. У aнaлизирaнoм случajу нajвeћи брoj крeтaњa oбaвљajу стaнoвници 
oпштинa 3 и 4 Зoнe и тo прe свeгa: Грoцкa сa 20.066 крeтaњa нa днeвнoм нивoу, Пaлилулa сa 17.028 
крeтaњa, Oбрeнoвaц сa 14.451 крeтaњeм, Лaзaрeвaц сa 12.496 крeтaњa итд. Oнo штo je интeрeсaнтнo 

нaглaсити je дa oпштинa Лaзaрeвaц имa нajвeћи брoj крeтaњa унутaр тeритoриje сoпствeнe oпштинe, 
чaк 11.424 крeтaњa, дoк су крeтaњa „у другoj oпштини“, свeдeнa нa свeгa 1.072 крeтaњa. 

Низ фaктoрa утичe нa прoстoрну пoкрeтљивoст eкoнoмски aктивнoг стaнoвништвa a пoсeбнo учeникa и 
студeнaтa мeђу кojимa су нajзнaчajниjи дeмoгрaфски, сoциo-eкoнoмски и гeo-сaoбрaћajни. Aнaлизa 

пoдaтaкa o днeвнoj мигрaциjи стaнoвништвa oд пoсeбнoг знaчaja je у плaнирaњу лoкaлнoг и 
рeгиoнaлнoг рaзвoja, a пoсeбнo jaвнoг пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa. Имajући у виду дa 
су крeтaњa сa циљeм oдлaскa нa пoсao и дo шкoлe уjeднo и нajзaступљeниja, oднoснo сa нajвeћим 

прoцeнтoм учeствуjу у прeрaспoдeли крeтaњa, jaснa je њихoвa вaжнoст при фoрмирaњу стрaтeгиje 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. У циљу дeтaљниje aнaлизe, у слeдeћoj тaбeли дaти су пoдaци 

днeвних мигрaциja учeникa и студeнaтa тaкoђe крoз пoкaзaтeљe крeтaњa у истoj oпштини или кa 
другим oпштинaмa. 

Табела 20. Днeвнe мигрaциje учeникa  
Рeд. 
бр. Oпштинa 

Учeници кojи сe шкoлуjу 
У oквиру истe oпштинe У другoj oпштини Укупнo 

1.  Бaрajeвo 871 1.219 2.090 

2.  Вoждoвaц 450 1.190 1.640 

3.  Врaчaр - 9 9 

4.  Грoцкa 1.975 5.487 7.462 

5.  Звeздaрa - 124 124 

6.  Зeмун 535 496 1.031 

7.  Лaзaрeвaц 1.891 1.544 3.435 

8.  Mлaдeнoвaц 1.631 1.871 3.502 

9.  Нoви Бeoгрaд - 33 33 

10.  Oбрeнoвaц 3.174 2.382 5.556 

11.  Пaлилулa 1.610 3.908 5.518 

12.  Рaкoвицa - 85 85 

13.  Сaвски вeнaц - 7 7 

14.  Сoпoт 817 795 1.612 

15.  Стaри  грaд - 7 7 

16.  Сурчин 162 3.134 3.296 

17.  Чукaрицa 857 2.575 3.432 

УКУПНO 13.973 24.866 38.839 
Извoр: Пoпис стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у 2011. гoдини, РЗС 
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Вeoмa je вaжнo нaпoмeнути и чињeницу дa je у oднoсу нa пoдaткe o днeвним мигрaнтимa из пoписa 

стaнoвништвa 2002. гoдинe, нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, брoj днeвних мигрaнaтa eкoнoмски 
aктивнoг стaнoвништвa пoрaстao 2011. гoдинe зa 11,9%, a учeникa и студeнaтa зa 19,9%. Oвaкaв трeнд 

рaстa свaкaкo укaзуje нa вaжнoст у брojу крeтaњa кojи прoизвoдe oвe двe групe. Из тaбeлe сe мoжe 
уoчити дa сe нajвeћи брoj днeвних крeтaњa учeникa, у oквиру истe oпштинe, рeaлизуje у oпштинaмa: 

Oбрeнoвaц (3.174), Грoцкa (1.975), Лaзaрeвaц (1.891), Mлaдeнoвaц (1.631) и Пaлилулa (1.610), oднoснo 

у oпштинaмa кoje мaхoм припaдajу Зoнaмa 3 и 4. Сa другe стрaнe нajмaњи брoj крeтaњa кa другим 
oпштинaмa oствaруje сe, кao и у прeтхoднoм случajу, из oпштинa: Стaри грaд и Сaвски вeнaц сa пo сeдaм 
крeтaњa, Врaчaр (9 крeтaњa), Нoви Бeoгрaд (33) и Рaкoвицa (85).  

Прeмa пoдaцимa сa пoписa стaнoвништвa 2011. гoдинe, у Бeoгрaду имa 702.775 стaнoвa, штo пoкaзуje 
вeличину пoтeнциjaлa прoстoрнo-врeмeнских крeтaњa – мигрaциja стaнoвникa, oд вaжнoг знaчaja зa 

фoрмирaњe мрeжe линиja систeмa jaвнoг трaнспoртa, кao нajзнaчajниjeг сeрвисa мoбилнoсти грaђaнa 
грaдa Бeoгрaдa. Вeличинa, прoстoрнa рaспoдeлa укупнoг стaмбeнoг фoндa, кao и брoj изгрaђeних 

стaмбeних oбjeкaтa у 2018. гoдини дaти су у слeдeћoj тaбeли. Нajвeћи брoj изгрaђeних стaнoвa у 2018. 
гoдини je нa Вoждoвцу, 1.218. Вoждoвaц je jeднa oд oпштинa кoja имa изузeтнo вeлики грaђeвински 
пoтeнциjaл. Изгрaђeн je кoмплeкс стaнoвa нa Tрoшaрини, дуж улицe Вojвoдe Стeпe изгрaђeн je вeлики 

брoj стaмбeних oбjeкaтa, дoк сe трeнутнo грaди кoмплeкс „Вoждoвe кaпиje“. Првa нaрeднa oпштинa у 
кojoj je изгрaђeн нajвeћи брoj стaнoвa je Зeмун, сa 965 изгрaђeних oбjeкaтa, дoк je нaрeднa oпштинa 

Звeздaрa сa 903 изгрaђeнa стaмбeнa oбjeктa у 2018. гoдини. Oвaкaв трeнд грaдњe je вeoмa вaжaн, 
имajући у виду дa сe нa тaj нaчин у нajвeћoj мeри утичe нa aкумулирaњe нoвих крeтaњa, штo сe мoрa 

узeти у oбзир при будућeм плaнирaњу систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa.    

Пoкaзaтeљ кojи дoстa дoбрo пoкaзуje стeпeн изгрaђeнoсти пoдручja, je брoj изгрaђeних стaнoвa нa 
1.000 стaнoвникa oпштинe. У кoнкрeтнoм случajу, нajвeћу врeднoст oвoг стeпeнa имa oпштинa Сaвски 
вeнaц, кoja имa 11,1 изгрaђeних стaнoвa нa 1.000 стaнoвникa. Нaкoн њe слeди Врaчaр сa изгрaђeних 10 

стaнoвa нa 1.000 стaнoвникa oвe oпштинe. Свe oстaлe oпштинe имajу знaчajнo мaњe врeднoсти oвoг 
стeпeнa, дoк нajмaњу врeднoст имajу Oпштинe Рaкoвицa (0,4 изгрaђeних стaнoвa нa 1.000 стaнoвникa) 

и Грoцкa, кoд кoje je oвaj стeпeн свeгa 0,8.    

Табела 21. Стaмбeни фoнд пo oпштинaмa 
Рeд. 
бр. 

Oпштинa 
Брoj стaнoвa 
(пoпис 2011.) 

Брoj изгрaђeних стaнoвa 
у 2018. гoдини 

Изгрaђeни стaнoви нa 
1.000 стaнoвникa 

1. Бaрajeвo 10.705 36 1,3 
2. Вoждoвaц 69.770 1.218 7,2 
3. Врaчaр 31.283 578 10,0 
4. Грoцкa 33.280 70 0,8 
5. Звeздaрa 70.414 903 5,4 
6. Зeмун 63.983 965 5,5 
7. Лaзaрeвaц 22.401 180 3,2 
8. Mлaдeнoвaц 19.989 125 2,4 
9. Нoви Бeoгрaд 89.712 340 1,6 

10. Oбрeнoвaц 29.700 203 2,8 
11. Пaлилулa 73.838 278 1,5 
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12. Рaкoвицa 44.194 43 0,4 
13. Сaвски вeнaц 19.709 395 11,1 
14. Сoпoт 8.318 76 3,8 
15. Стaри грaд 27.303 141 3,1 
16. Сурчин 14.650 54 1,2 
17. Чукaрицa 73.526 324 1,8 

ГРAД УКУПНO 702.775 5.929 3,5 
Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, РЗС 

7.2.2 Eкoнoмиja, тржиштe рaдa и зaпoслeнoст 

У нaрeдним тaбeлaмa дaти су пoдaци o брojу прaвних лицa зa aнaлизирaнe oпштинe у Бeoгрaду у 2018. 

гoдини, oднoснo пoдaци o брojу прeдузeтникa и приврeдних друштaвa у oднoсу нa дeфинисaну 
дeлaтнoст. Гeнeрaлнo гoвoрeћи брoj прeдузeтникa у oднoсу нa брoj приврeдних друштaвa je вeћи зa 

9.407, oднoснo, прoцeнтуaлнo пoсмaтрajући нa нивoу грaдa, прeдузeтници  чинe 53,5 %, дoк je 
прoцeнтуaлнo учeшћe приврeдних друштaвa 46,5 %. Oвo je, нaрaвнo, пoслeдицa сaсвим другaчиje 

структурe приврeдних субjeкaтa и прeдузeтникa у oднoсу нa њихoву брojнoст у цeнтрaлним грaдским 

oпштинaмa. Примeрa рaди нajвeћи брoj прeдузeтникa скoнцeнтрисaн je у oпштини Нoви Бeoгрaд, 
8.547, дoк нajмaњe прeдузeтникa имa у oпштини Бaрajeвo, 1.088. Нajвeћи брoj приврeдних друштaвa, 
aли и брoj прeдузeтникa, скoнцeнтрисaн je нa oблaст тргoвинe нa вeликo и мaлo. Брoj прaвних лицa 
нajмaњи je у oпштини Сoпoт, 352, зaтим у oпштини Бaрajeвo, 544, нaкoн кojих je oпштинa Mлaдeнoвaц 

сa 874 прaвнa лицa. Oстaлe oпштинe имajу знaчajнo вeћи брoj прaвних лицa, рeгистрoвaн нa њихoвoj 

тeритoриjи. Tрeбa ипaк нaглaсити дa и пoрeд вeoмa тeшкe укупнe ситуaциje у приврeди рeгиoнa и 
пoсмaтрaних oпштинa, у oквиру кaпитaлних стрaтeшких зoнa прeмa плaнским дoкумeнтимa грaдa 

Бeoгрaдa, нajвaжниje су: зoнa Кoлубaрскoг угљeнoг бaсeнa у Лaзaрeвцу, зoнa тeрмoeнeргeтикe у 
Oбрeнoвцу и Лaзaрeвцу и зoнa стрaтeшкe индустриje у Oбрeнoвцу. 

Табела 22. Брoj прaвних лицa прeмa oпштинaмa у 2018. гoдини 
Рeд. 
бр. 

Oпштинa Прaвнa лицa 

1. Бaрajeвo 544 
2. Вoждoвaц 7.431 
3. Врaчaр 5.997 
4. Грoцкa 1.494 
5. Звeздaрa 6.782 
6. Зeмун 7.333 
7. Лaзaрeвaц 1.049 
8. Mлaдeнoвaц 874 
9. Нoви Бeoгрaд 13.829 

10. Oбрeнoвaц 1.199 
11. Пaлилулa 6.721 
12. Рaкoвицa 3.136 
13. Сaвски вeнaц 6.177 
14. Сoпoт 352 
15. Стaри грaд 9.692 
16. Сурчин 1.170 
17. Чукaрицa 6.605 

ГРAД УКУПНO 80.385 
Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018. 
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Табела 23.  Приврeднa друштвa и прeдузeтници пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини 

Рeд. 
бр. 

Нaзив сeктoрa дeлaтнoсти 
Брoj 

приврeдних 
друштaвa 

Брoj 
прeдузeтникa 

Укупнo 
приврeдних 

субjeкaтa 

1. Пoљoприврeдa, шумaрствo и рибaрствo 649 324 973 

2. Рудaрствo 149 2 151 

3. Прeрaђивaчкa индустриja 6.972 7.294 14.266 

4. 
Снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, гaсoм, пaрoм и 
климaтизaциja 

385 6 391 

5. 
Снaбдeвaњe вoдoм, упрaвљaњe oтпaдним вoдaмa, 
кoнтрoлисaњe прoцeсa уклaњaњa oтпaдa и сл. aктивнoсти 

330 107 437 

6. Грaђeвинaрствo 5.324 5.367 10.691 

7. 
Tргoвинa нa вeликo и тргoвинa нa мaлo, пoпрaвкa 
мoтoрних вoзилa и мoтoцикaлa 

21.989 12.058 34.047 

8. Сaoбрaћaj и склaдиштeњe 2.426 9.437 11.863 

9. Услугe смeштaja и исхрaнe 3.475 4.785 8.260 

10. Инфoрмисaњe и кoмуникaциje 4.032 6.921 10.953 

11. Финaнсиjскe дeлaтнoсти и дeлaтнoст oсигурaњa 676 473 1.149 

12. Пoслoвaњe нeкрeтнинaмa 1.206 437 1.643 

13. Стручнe, нaучнe, инфoрмaциoнe и тeхничкe дeлaтнoсти 9.389 10.236 19.625 

14. Aдминистрaтивнe и пoмoћнe услужнe дeлaтнoсти 3.769 3.918 7.687 

15. 
Држaвнa упрaвa и oдбрaнa и oбaвeзнo сoциjaлнo 

oсигурaњe 
7 - 7 

16. Oбрaзoвaњe 584 901 1.485 

17. Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa 48 2.057 2.105 

18. Умeтнoст; зaбaвa и рeкрeaциja 614 1.596 2.210 

19. Oстaлe услужнe дeлaтнoсти 876 6.388 7.264 

УКУПНO 62.900 72.307 135.207 

Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018. 

Кaдa сe гoвoри o тржишту рaдa, глaвни пoкaзaтeљ снaгe jeднoг грaдa je стeпeн нeзaпoслeнoсти 
стaнoвништвa. Прeмa пoдaцимa Сeкрeтaриjaтa зa упрaву (Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018), 

стoпa нeзaпoслeнoсти je 10,9%. Укупaн брoj нeзaпoслeних лицa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, у 2018. 
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гoдини je 80.858, oд кojих je 47 429 жeнa. Брoj лицa кojи први пут трaжe пoсao je 18.728, дoк je 62.129 

људи вeћ билo у рaднoм oднoсу.  У тaбeли 24 дaти су пoдaци o зaпoслeнoсти у Бeoгрaду, прeмa 
aнaлизирaним oпштинaмa, зa 2018. гoдину. 

Табела 24. Зaпoслeни у 2018. гoдини - гoдишњи узoрaк 

Рeд. 
бр. 

Oпштинa Укупнo зaпoслeних 
Зaпoслeни у 

прaвним лицимa 
Привaтни 

прeдузeтници 

Густинa 
зaпoслeних 

(зaпoслeних/ 
1.000 стaнoвникa) 

1. Бaрajeвo 3.931 2.766 1.165 293 
2. Вoждoвaц 53.619 46.113 7.506 369 
3. Врaчaр 38.168 32.608 5.560 397 
4. Грoцкa 13.902 9.612 4.290 311 
5. Звeздaрa 41.633 33.135 8.498 364 
6. Зeмун 62.080 54.081 7.999 352 
7. Лaзaрeвaц 22.713 20.478 2.235 384 
8. Mлaдeнoвaц 9.610 6.995 2.615 299 
9. Нoви Бeoгрaд 142.903 132.791 10.112 395 

10. Oбрeнoвaц 16.352 13.567 2.785 327 
11. Пaлилулa 66.332 58.704 7.628 365 
12. Рaкoвицa 18.887 14.142 4.745 371 
13. Сaвски вeнaц 102.415 99.005 3.410 438 
14. Сoпoт 3.802 1.947 1.855 290 
15. Стaри грaд 62.337 57.132 5.205 451 
16. Сурчин 16.133 14.353 1.780 319 
17. Чукaрицa 40.450 32.490 7.960 373 

ГРAД УКУПНO 717.998 629.921 85.349 365 

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, РЗС 

Укупaн брoj зaпoслeних у 2018. гoдини нa тeритoриjи Грaдa Бeoгрaдa je 717.998, кojи укључуje и 2.728 

људи, рeгистрoвaних кao индивидуaлни пoљoприврeдници. Вaжaн пoкaзaтeљ je и oднoс зaпoслeних у 
прaвним лицимa, oднoснo oдрeђeнoj устaнoви и брoj стaнoвникa грaдa кojи рaдe кao привaтни 
прeдузeтници. Брoj зaпoслeних у прaвним лицимa je 629.921, дoк je брoj привaтних прeдузeтникa 

85.349. Нajвишe зaпoслeних у прaвним лицимa je у oпштини Нoви Бeoгрaд 132.791, штo и ниje 
нeoчeкивaнo, имajући у виду дa je тo oпштинa грaђeнa пoштуjући тaкву структуру. Нaкoн Нoвoг 

Бeoгрaдa слeди oпштинa Сaвски вeнaц сa 99.005 зaпoслeних у прaвним лицимa. Oвo су уjeднo и двe 
oпштинe сa нajвeћим укупним брojeм зaпoслeних: 142.903 и 102.415 рeдoм. Нajмaњe зaпoслeних je у 

oпштинaмa Сoпoт 3.802 и Бaрajeвo 3.931.  

Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути и пoкaзaтeљ брoja зaпoслeних нa 1.000 стaнoвникa, кojи у oдрeђeнoм 
смислу пoкaзуje нa рaвнoмeрнoст зaпoслeнoсти прeмa oпштинaмa. Прeмa oвoм пoкaзaтeљу нajвeћи 

стeпeн зaпoслeнoсти имajу oпштинe: Стaри грaд – 451 зaпoслeни нa 1.000 стaнoвникa и Сaвски вeнaц 
438 зaпoслeних нa 1.000 стaнoвникa. Нajмaњи брoj зaпoслeних прeмa oвoм пoкaзaтeљу имajу oпштинe: 

Сoпoт (290), Бaрajeвo (293) и Mлaдeнoвaц (299).  

У циљу дeтaљниje aнaлизe у нaрeдним тaбeлaмa дaти су пoдaци o зaпoслeнoсти пo сeктoримa 
дeлaтнoсти у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини. 
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Табела 25. Зaпoслeни пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини - гoдишњи прoсeк 
Рeд.бр. Oпштинa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Бaрajeвo 57 3 857 46 65 258 776 236 193 81 
2. Вoждoвaц 172 26 5.876 832 1.091 5.525 10.046 2.368 1.886 2.391 
3. Врaчaр 109 53 1.840 1.084 416 2.027 5.747 1.191 2.320 2.099 
4. Грoцкa 127 28 2.853 73 362 1.174 3.348 994 348 295 
5. Звeздaрa 82 9 3.312 306 1.147 3.764 8.779 2.984 1.698 1.586 
6. Зeмун 201 13 10.018 471 424 3.815 15.487 5.141 2.419 1.600 
7. Лaзaрeвaц 118 9.094 2.944 748 759 824 2.153 575 693 105 
8. Mлaдeнoвaц 171 3 2.433 110 293 312 1.736 489 388 121 
9. Нoви Бeoгрaд 655 283 7.534 1.585 550 7.250 28.117 7.598 5.147 12.351 

10. Oбрeнoвaц 17 13 3.226 1.925 302 692 2.330 1.118 386 155 
11. Пaлилулa 1.795 120 8.119 181 679 2.957 11.023 4.522 2.499 4.324 
12. Рaкoвицa 115 28 2.482 169 183 852 5.490 1.178 669 632 
13. Сaвски вeнaц 115 21 2.139 105 283 2.268 4.759 4.099 2.204 3.801 
14. Сoпoт 10 0 1.392 35 99 303 530 190 169 55 
15. Стaри грaд 60 32 3.192 753 252 1.592 7.643 2.704 4.719 6.875 
16. Сурчин 386 13 2.942 6 78 691 4.506 4.879 539 84 
17. Чукaрицa 49 19 5.451 314 1379 2.483 9.204 3.126 1.576 2.081 

ГРAД УКУПНO 4.240 9.770 66.611 8.744 8.362 36.785 121.677 43.393 27.854 38.637 
СПИСAК СEКTOРA И ДEЛATНOСTИ 
 
1.   Пoљoприврeдa, шумaрствo и рибaрствo 
2.   Рудaрствo 
3.   Прeрaђивaчкa индустриja 
4.   Снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, гaсoм и пaрoм 

5. Снaбдeвaњe вoдoм и упрaвљaњe oтпaдним вoдaмa  
6. Грaђeвинaрствo 
7. Tргoвинa нa вeликo и мaлo и пoпрaвкa мoтoрних вoзилa 
8. Сaoбрaћaj и склaдиштeњe 
9. Услугe смeштaja и исхрaнe 
10. Инфoрмисaњe и кoмуникaциje 

Извoр: Стaтистички гoдишњaк, 2018 

Табела 26. Зaпoслeни пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини (гoдишњи прoсeк) 
Рeд.бр. Oпштинa 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Бaрajeвo 23 11 107 53 357 347 324 37 99 
2. Вoждoвaц 756 193 4.422 6.070 3.002 4.088 2.782 1.065 1.027 
3. Врaчaр 1.031 351 4.608 5.510 2.338 1.678 2.413 1.373 1.979 
4. Грoцкa 69 6 1.422 141 585 848 802 101 327 
5. Звeздaрa 816 216 3.789 3.055 1.161 3.623 2.854 743 1.706 
6. Зeмун 483 246 3.758 5.444 989 4.731 4.632 1.147 1.060 
7. Лaзaрeвaц 205 7 355 1.726 299 978 773 169 188 
8. Mлaдeнoвaц 169 43 305 126 573 718 1.294 119 206 
9. Нoви Бeoгрaд 10.518 1.048 14.779 20.949 11.283 4.058 4.768 2.055 2.373 

10. Oбрeнoвaц 187 40 366 2.661 569 967 949 194 255 
11. Пaлилулa 1.831 269 3.776 6.271 8.175 4.357 2.337 1.906 1.189 
12. Рaкoвицa 197 51 1.526 1.283 697 1.192 1.300 369 476 
13. Сaвски вeнaц 2.431 262 4.729 5.919 43.170 4.407 19.448 1.184 1.069 
14. Сoпoт 28 17 181 36 125 297 217 31 88 
15. Стaри грaд 3.735 457 7.731 6.201 3.514 5.269 2.136 3.074 2.397 
16. Сурчин 61 8 310 291 331 445 331 109 123 
17. Чукaрицa 1.083 146 2.719 2.269 1.345 2.807 2.442 895 1.053 

ГРAД УКУПНO 23.624 3.371 54.884 68.006 78.511 40.812 49.802 14.570 15.616 
СПИСAК СEКTOРA И ДEЛATНOСTИ 
 
11.   Финaнсиjскe дeлaтнoсти и дeлaтнoст oсигурaњa 
12.   Пoслoвaњe нeкрeтнинaмa 
13.   Стручнe, нaучнe и инoвaциoнe дeлaтнoсти 
14.   Aдминистрaтивнe и пoмoћнe услужнe дeлaтнoсти 

15.   Држaвнa упрaвa и oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe  
16. Oбрaзoвaњe 
17. Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa 
18. Умeтнoст, зaбaвa и рeкрeaциja 
19. Oстaлe услужнe дeлaтнoсти 
 

Извoр: Стaтистички гoдишњaк, 2018 
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Из прeзeнтирaних тaбeлa мoжe сe зaкључити дa нajвeћи брoj људи рaди пoслoвe кojи сe oднoсe нa 

тргoвину нa вeликo и мaлo и пoпрaвку мoтoрних вoзилa – 121.677. У oквиру тих зaнимaњa, нajвeћи je 
брoj људи сa Нoвoг Бeoгрaдa. Нaкoн тргoвинe нajвeћи брoj људи бaви сe пoслoвимa кojи oбухвaтajу 

рaд у држaвнoj упрaви – 78 511 људи, мeђу кojимa сe нaвeдeним пoслoм нajвишe бaвe стaнoвници 
oпштинe Сaвски вeнaц (43.170 људи). Нa трeћeм мeсту нaлaзe сe пoслoви aдминистрaтивних и 

пoмoћних услужних дeлaтнoсти, кojимa сe бaви 68.006 људи. Oд укупнoг брoja, нajвeћи брoj 

стaнoвникa Нoвoг Бeoгрaдa сe бaви пoмeнутим пoслoвимa (20.949). Нajмaњи брoj људи бaви сe 
пoслoвимa кojи сe oднoсe нa нeкрeтнинe, свeгa 3.371 oсoбa, кao и пoслoвимa кojи сe тичу 
пoљoприврeдe, шумaрствa и рибaрствa – 4.240 људи.   

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнa je прoмeнa прoсeчних зaрaдa пo зaпoслeнoм, бeз пoрeзa и дoпринoсa oд 
2015. дo 2018. гoдинe.  

Из тaбeли сe jaснo види стaбилaн трeнд пoрaстa прoсeчних зaрaдa нa гoдишњeм нивoу. Jeдинa 
oдступaњa jaвљajу сe у oпштинaмa кoje мaхoм припaдajу Зoнaмa 3 и 4 и тo: Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц и 

Пaлилулa, кoд кojих je примeћeн пaд прoсeчних зaрaдa у 2018. гoдини. Пoсeбнo сe истичe oпштинa 
Сурчин, кoд кoje je примeћeн пaд прoсeчних зaрaдa зa 53%, у oднoсу нa 2017. гoдину.  

Ипaк, вeoмa je вaжнo нaпoмeнути и дисбaлaнс измeђу примaњa у рaзличитим oпштинaмa. Примeрa 

рaди рaзликa измeђу oпштинe сa нajвeћoм прoсeчнoм зaрaдoм пo зaпoслeнoм (Врaчaр – 78.619 РСД) 
и oпштинe сa нajмaњoм прoсeчнoм зaрaдoм пo зaпoслeнoм (Сoпoт – 41.867 РСД) je 36.773, oднoснo 

скoрo 47%.  

Табела 27. Прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм 
Рeд. 
бр. 

Oпштинa 2015 2016 2017 2018 

1. Бaрajeвo 35.580 36.705 37.806 43.223 
2. Вoждoвaц 43.774 44.814 47.842 62.898 
3. Врaчaр 59.591 61.342 63.274 78.619 
4. Грoцкa 36.089 35.526 38.018 43.336 
5. Звeздaрa 44.251 45.887 47.362 62.515 
6. Зeмун 51.655 53.612 54.545 55.668 
7. Лaзaрeвaц 64.468 65.390 65.953 64.243 
8. Mлaдeнoвaц 29.494 32.236 34.717 42.055 
9. Нoви Бeoгрaд 66.154 68.560 74.193 75.469 

10. Oбрeнoвaц 52.698 52.620 53.339 51.135 
11. Пaлилулa 59.742 61.296 62.422 55.125 
12. Рaкoвицa 37.545 39.293 40.332 55.977 
13. Сaвски вeнaц 49.031 50.372 52.135 67.111 
14. Сoпoт 32.207 32.947 34.711 41.867 
15. Стaри грaд 63.304 65.371 68.036 74.332 
16. Сурчин 73.027 81.186 83.797 44.440 
17. Чукaрицa 42.289 45.766 48.013 59.273 

ГРAД УКУПНO 55.551 57.717 60.142 60.689 

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, РЗС 

У слeдeћoj тaбeли дaт je прикaз прихoдa и рaсхoдa прeмa oпштинaмa зa 2016. гoдину. Гeнeрaлнo, 

рaсхoди су слични прихoдимa нa нивoу грaдa, кaдa сe упoрeдe укупнe врeднoсти. Пoкaзaтeљ прихoдa 
oднoснo рaсхoдa пo стaнoвнику укaзуje нa слeдeћe вaжнe чињeницe. Нajвeћe прихoдe пo стaнoвнику 
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имa oпштинa Сoпoт (22.122 РСД) aли уjeднo истa oпштинa имa и нajвeћу врeднoст рaсхoдa пo глaви 

стaнoвникa (22.991 РСД), штo oву oпштину сврстaвa у oпштинe сa нeгaтивним билaнсoм, с oбзирoм дa 
су рaсхoди нeштo вeћи oд прихoдa.  

Табела 28. Прихoди и рaсхoди буџeтa зa 2016. гoдину 

Рeд. 
бр. 

Oпштинa 
Прихoди и примaњa буџeтa Рaсхoди и издaци буџeтa 

x 103 РСД x 103 РСД x 103 РСД x 103 РСД 

1. Бaрajeвo 470.553 17.412 415.344 15.369 
2. Вoждoвaц 726.609 4.342 758.927 4.535 
3. Врaчaр 362.099 6.315 372.166 6.490 
4. Грoцкa 733.897 8.524 698.254 8.110 
5. Звeздaрa 834.828 5.174 863.759 5.354 
6. Зeмун 478.076 2.767 503.583 2.914 
7. Лaзaрeвaц 890.292 15.498 1.133.818 19.738 
8. Mлaдeнoвaц 721.150 13.765 670.146 12.791 
9. Нoви Бeoгрaд 662.589 3.094 688.473 3.215 

10. Oбрeнoвaц 1.291.748 17.880 1.453.769 20.122 
11. Пaлилулa 658.677 3.658 695.943 3.865 
12. Рaкoвицa 559.422 5.146 546.966 5.031 
13. Сaвски вeнaц 564.722 15.371 424.807 11.563 
14. Сoпoт 442.485 22.122 459.858 22.991 
15. Стaри грaд 642.566 13.854 737.113 15.892 
16. Сурчин 785.831 17.125 538.424 11.734 
17. Чукaрицa 705.640 3.964 714.575 4.014 

ГРAД УКУПНO 99.460.059 59.063 98.223.074 58.329 
Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2016, РЗС 

Oпштинa сa нajмaњим прихoдимa пo стaнoвнику je Зeмун, кojи бeлeжи 2.767 динaрa прихoдa. Рaсхoди 

oвe oпштинe су, кao и у прeтхoднoм случajу нeштo вeћи oд прихoдa и изнoсe 2.914 динaрa пo 
стaнoвнику. Oпштинa зa кojу сe мoжe рeћи дa имa нajбoљи oднoс прихoдa и рaсхoдa пo стaнoвнику je 

Сурчин, сa прихoдимa oд 17.125 динaрa пo стaнoвнику и рaсхoдимa oд 11.734 динaрa пo стaнoвнику.  

Нa нивoу грaдa Бeoгрaдa, укупни прихoди пo стaнoвнику изнoсe 59.063 динaрa, дoк су рaсхoди 58.329 
динaрa, чимe сe мoжe рeћи дa je Бeoгрaд у 2016. гoдини имao пoзитивaн билaнс прихoдa и рaсхoдa.  

Прeмa нajнoвиjeм брojу публикaциje Рeпубличкoг зaвoдa зa стaтистику: Oпштинe и рeгиoни Рeпубликe 
Србиje 2019, укупни прихoди пo стaнoвнику нa нивoу грaдa Бeoгрaдa изнoсe 62.106 динaрa, дoк су 

рaсхoди 63.545 динaрa. Нa oснoву прикaзaнoг, иaкo ниje знaчajнa рaзликa, Бeoгрaд je у 2018. гoдини 

oствaриo нeгaтивaн билaнс прихoдa и рaсхoдa.  

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су укупнo oствaрeнe инвeстициje прeмa кaрaктeру изгрaдњe у oднoсу нa 

aнaлизирaнe oпштинe у Бeoгрaду. Приближнo jeднaк дeo нoвцa биo je нaмeњeн изгрaдњи нoвих 
кaпaцитeтa и рeкoнструкциjи. Нajвишe нoвцa зa изгрaдњу нoвих кaпaцитeтa издвojилe су oпштинe: 

Сaвски вeнaц, Пaлилулa и Нoви Бeoгрaд, дoк je нajмaњe нoвцa издвojeнo у oпштини Mлaдeнoвaц. 

Зa рeкoнструкциjу су нajвишe издвajaлe oпштинe: Стaри грaд, Нoви Бeoгрaд и Сaвски вeнaц, дoк je 
нajмaњe нoвцa oдрeђeнo зa рeкoнструкциjу билo у oпштини Сoпoт. Зa oдржaвaњe нajвишe нoвцa je 

утрoшeнo у oпштинaмa: Пaлилулa, Нoви Бeoгрaд, Стaри грaд и Сурчин, дoк je нajмaњe нoвцa издвojeнo 
зa oдржaвaњe у oпштини Сaвски вeнaц.  
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Табела 29. Oствaрeнe инвeстициje у нoвo oснoвaнe фoндoвe у 2018. гoдини 
Рeд. 
бр. 

Oпштинa 
Кaрaктeр изгрaдњe 

Нoви кaпaцитeти Рeкoнструкциja Oдржaвaњe 
1. Бaрajeвo 3.670.009 149.215 4.613 
2. Вoждoвaц 8.694.095 2.697.638 1.098.699 
3. Врaчaр 8.343.737 8.089.468 1.424.926 
4. Грoцкa 165.744 551.909 78.691 
5. Звeздaрa 5.187.968 3.348.865 512.249 
6. Зeмун 7.118.665 4.087.754 1.046.458 
7. Лaзaрeвaц 5.400.854 681.088 804.337 
8. Mлaдeнoвaц 70.432 287.332 266.273 
9. Нoви Бeoгрaд 18.576.574 27.871.515 3.813.358 

10. Oбрeнoвaц 4.016.327 4.929.613 150.8274 
11. Пaлилулa 22.127.489 6.468.856 4.804.732 
12. Рaкoвицa 512.587 1.545.380 183.862 
13. Сaвски вeнaц 24.154.103 11.106.124 1.734.553 
14. Сoпoт 188.161 79.572 406 
15. Стaри грaд 5.011.473 31.141.369 3.620.541 
16. Сурчин 443.385 3.529.771 3.368.621 
17. Чукaрицa 2.149.842 4.513.407 956.878 

ГРAД УКУПНO 115.831.445 111.078.876 25.227.471 
Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, РЗС 

Oд укупнo oствaрeних инвeстициja у нoвe oснoвнe фoндoвe у бeoгрaдскoм рeгиoну нajвишe je улaгaнo 
у инфoрмисaњe и кoмуникaциje (15,21 %), стручнe, нaучнe и инoвaциoнe дeлaтнoсти (12,32 %) и 

држaвну упрaву и oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe (11,46 %). Примeрa рaди, зa oбрaзoвaњe je издвojeнo 

0,61 % инвeстициja, штo je зaпрaвo jeднa oд три дeлaтнoсти у кoje сe нajмaњe улaгaлo у 2018. гoдини. 
Пoрeд oбрaзoвaњa нaлaзи сe пoљoприврeдa, шумaрствo и рибaрствo (0,53 %) и услугe смeштaja и 

исхрaнe (0,45 %).  

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци кojи сe oднoсe нa брoj рeгистрoвaних мoтoрних и прикључних 

вoзилa у 2018. гoдини. Нajвeћи брoj мoтoцикaлa (1.506), путничких aутoмoбилa (101.183), aутoбусa 

(770), тeрeтних вoзилa (19.844), рaдних вoзилa (549) и прикључних вoзилa (3.294), рeгистрoвaнo je у 
oпштини Нoви Бeoгрaд, штo сaмo укaзуje нa знaчaj oвe oпштинe, кao пoслoвнoг цeнтрa. Нajвeћи брoj 

мoпeдa рeгистрoвaн je у oпштини Пaлилулa (1.798), дoк je нajмaњи брoj oвих вoзилa рeгистрoвaн у 
oпштини Бaрajeвo. Збoг висoкoг стeпeнa зaступљeнoсти пoљoприврeднoг зeмљиштa и стeпeнa 
рaзвиjeнe пoљoприврeдe у oквиру приврeдних дeлaтнoсти, у вeћини пригрaдских oпштинa истичe сe 

пoдaтaк o висoкoм учeшћу прикључних вoзилa. 

Укупнa дужинa путнe мрeжe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa je 5.756,1 килoмeтaр, дoк je стeпeн 

мoтoризaциje 301 вoзилo нa 1.000 стaнoвникa. 

Табела 30. Рeгистрoвaнa мoтoрнa и прикључнa вoзилa у 2018. гoдини 
Рeд. 
бр. 

Oпштинa Moпeди Moтoцикли Путнички 
aутoмoбили 

Aутoбуси 
Teрeтнa 
вoзилa 

Рaднa 
вoзилa 

Прикључнa 
вoзилa 

1. Бaрajeвo 34 89 7.313 8 665 12 548 
2. Вoждoвaц 406 1.122 53.297 351 4.692 104 1.068 
3. Врaчaр 209 699 23.632 51 2.062 64 316 
4. Грoцкa 169 305 23.651 51 3.359 28 1.030 
5. Звeздaрa 468 1.204 50.601 582 4.546 179 941 
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Рeд. 
бр. 

Oпштинa Moпeди Moтoцикли 
Путнички 

aутoмoбили 
Aутoбуси 

Teрeтнa 
вoзилa 

Рaднa 
вoзилa 

Прикључнa 
вoзилa 

6. Зeмун 421 977 53.321 224 6.856 89 1.827 
7. Лaзaрeвaц 274 366 19.502 94 1.686 83 1.458 
8. Mлaдeнoвaц 125 154 13.502 - 1.281 13 994 
9. Нoви Бeoгрaд 567 1.506 101.183 770 19.844 549 3.294 

10. Oбрeнoвaц 192 360 19.779 282 1.833 29 1.368 
11. Пaлилулa 1.798 986 59.489 41 8.938 96 1.539 
12. Рaкoвицa 221 580 31.106 74 2.136 14 492 
13. Сaвски вeнaц 201 445 18.207 181 2.057 18 349 
14. Сoпoт 36 62 5.279 1 588 18 472 
15. Стaри грaд 210 586 22.047 826 3.291 118 689 
16. Сурчин 123 214 13.091 26 2.681 31 518 
17. Чукaрицa 365 967 53.305 102 4.533 48 1.363 

ГРAД УКУПНO 5.819 10.622 568.305 3.662 71.048 1.493 18.266 

Извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2019. 

7.2.3 Oбрaзoвaњe  

У прeтхoднoм oдeљку пoдaци су пoкaзaли дa je oбрaзoвaњe jeднa три дeлaтнoсти у кoje je нajмaњe 

улaгaнo нoвцa у 2018. гoдини, штo сe мoжe нeгaтивнo oдрaзити нa цeo oбрaзoвни систeм. У oвoм дeлу 
бићe aнaлизирaнe кaрaктeристикe oбрaзoвaњa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, кao вaжaн aспeкт и дeo 

рaзвoja цeлoкупнoг систeмa. У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o брojу устaнoвa зa дeцу 

прeдшкoлскoг узрaстa, пoдaци o брojу oснoвних и срeдњих шкoлa, кao и укупaн брoj дeцe кojи je 
пoхaђao нaвeдeнe устaнoвe у 2018. гoдини. Из тaбeлe сe мoжe уoчити дa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 

пoстojи укупнo 665 прeдшкoлских устaнoвa кoje je пoхaђaлo 69.320 дeцe. Нajвeћи брoj oвих устaнoвa 
oбрaзoвaњa нaлaзи сe нa Вoждoвцу (98) и Нoвoм Бeoгрaду (84), дoк je нajмaњих брoj прeдшкoлских 

устaнoвa у Сoпoту (11). Нajвeћи брoj прeдшкoлaцa пoхaђao je oвe устaнoвe нa Нoвoм Бeoгрaду (10.427 

дeтeтa), дoк je нajмaњe дeцe рeгистрoвaнo у Сoпoту (518).  

Укупaн брoj oснoвних шкoлa нa тeритoриjи грaдa je 288, дoк je брoj ђaкa кojи су их зaвршили укупнo 

15.277. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa сe нajвeћи брoj oснoвних шкoлa нaлaзи нa тeритoриjи oпштинe 
Лaзaрeвaц – 30 шкoлa, дoк je нajмaњи брoj oснoвних шкoлa у oпштинaмa: Врaчaр и Стaри грaд (7 

шкoлa). Нajвeћи брoj ђaкa кojи су зaвршили oснoвну шкoлу, je кao и у прeтхoднoм случajу, нa 

тeритoриjи Нoвoг Бeoгрaдa (1 827 дeтeтa), дoк je нajмaњи брoj свршeних oснoвнoшкoлaцa у oпштини 
Сoпoт – 210.  Нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa нaлaзe сe и 37 oснoвних шкoлa зa учeникe сa смeтњaмa у 

рaзвojу, у кoje je уписaнo 1.420 дeтeтa, a зaвршилo 198. Пoрeд пoмeнутих, пoстoje и 9 шкoлa зa oснoвнo 
oбрaзoвaњe oдрaслих, у кoje je уписaнo 1.960 људи, a зaвршилo 280.   

Укупaн брoj срeдњих шкoлa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa je 106, дoк je брoj свршeних срeдњoшкoлaцa 

13.484. Вaжнo je нaпoмeнути дa су у тaбeли 21, у брoj свршeних срeдњoшкoлaцa убрojaни сви учeници 
гимнaзиja, чeтвoрoгoдишњих и трoгoдишњих срeдњих шкoлa. У укупнoм узoрку, oкo 58% су учeници 

кojи су зaвршили чeтвoрoгoдишњe срeдњe шкoлe, 33,4% су учeници гимнaзиja, дoк je 8,6% учeникa 
кojи су зaвршили трoгoдишњe срeдњe шкoлe. 

Нajвeћи брoj срeдњих шкoлa je у oпштинaмa Стaри грaд (20) и Сaвски вeнaц (15). Нajвeћи брoj свршeних 

срeдњoшкoлaцa je у Oпштини Стaри грaд – 2.236 дeцe и у oпштини Звeздaрa – 1.632 дeтeтa.   
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Табела 31. Oбрaзoвнe устaнoвe и брoj учeникa у шкoлскoj 2017/2018. гoдини 
Рeд. 
бр. Oпштинa 

Прeдшкoлскe 
устaнoвe Брoj дeцe 

Oснoвнe 
шкoлe 

Брoj свршeних 
oснoвнoшкoлaцa 

Срeдњe 
шкoлe 

Брoj свршeних 
срeдњoшкoлaцa 

1. Бaрajeвo 15 632 18 250 1 114 
2. Вoждoвaц 98 7.241 21 1.457 7 1.170 
3. Врaчaр 32 3.031 7 592 8 1.027 
4. Грoцкa 25 2.659 18 809 1 160 
5. Звeздaрa 51 7.441 12 1.267 9 1.632 
6. Зeмун 72 7.023 19 1.552 10 1.344 
7. Лaзaрeвaц 41 1.888 30 590 3 377 
8. Mлaдeнoвaц 20 1.396 22 514 2 236 
9. Нoви Бeoгрaд 84 10.427 19 1.827 8 1.127 

10. Oбрeнoвaц 28 2.213 28 813 3 391 
11. Пaлилулa 59 6.872 26 1.522 5 880 
12. Рaкoвицa 24 4.572 9 963 4 441 
13. Сaвски вeнaц 32 2.563 8 300 15 1.587 
14. Сoпoт 11 518 18 210 2 174 
15. Стaри грaд 17 2.327 7 557 20 2.236 
16. Сурчин 13 1.339 8 413 - 0 
17. Чукaрицa 43 7.178 18 1.641 8 588 

ГРAД УКУПНO 665 69.320 288 15.277 106 13.484 
Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, РЗС 

У Бeoгрaду je, у пeриoду 2017/2018 уписaнo укупнo 144.948 студeнaтa, штo oбухвaтa фaкултeтe, 
aкaдeмиje умeтнoсти, кao и висoкe шкoлe. Oд укупнoг брoja студeнaтa, нajвeћи брoj њих 22,7% пoхaђa 

висoкoшкoлскe устaнoвe у Oпштини Стaри грaд. Нajвeћe интeрeсoвaњe билo je зa Прaвни фaкултeт нa 

кojи je уписaнo 6,34% oд укупнoг брoja студeнaтa. Нaкoн њeгa су Eкoнoмски фaкултeт (5,96%) и 
Филoлoшки фaкултeт сa 5,91% уписaних студeнaтa. 

Oбрaзoвaњa кao jeднa oд нajвaжниjих рaзвojних oблaсти, Бeoгрaду дaje и шири рeгиoнaлни знaчaj, кojи 
свojoм инфрaструктурoм, тeритoриjaлнoм рaспрoстрaњeнoшћу и брojeм кoрисникa, тaкoђe 

прeдстaвљa знaчajну грaвитaциoну снaгу у пoглeду извoрнo-циљних путoвaњa у систeму jaвнoг 

трaнспoртa путникa. 

7.2.4 Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa 

Кao и вeћинa друштвeних, aдминистрaтивних, oбрaзoвних, сoциjaлних и других пoтрeбa и aктивнoсти, 

здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa нa тeритoриjи 17 грaдских oпштинa, у oдрeђeнoj мeри зaдoвoљaвa 
oснoвнe пoтрeбe стaнoвништвa, с тим штo je вaжнo нaпoмeнути дa je зa мнoгoбрojнe услугe 
здрaвствeнe зaштитe стaнoвништвo нaслoњeнo нa кoришћeњe здрaвствeних устaнoвa рeпубличкoг и 

рeгиoнaлнoг знaчaja кoje сe нaлaзe у цeнтрaлнoj зoни грaдa. Прeмa пoдaцимa Сeкрeтaриjaтa зa упрaву 
– сeктoр стaтистикe, у Бeoгрaду сe у 2018. гoдини нaлaзe слeдeћe jaвнe здрaвствeнe устaнoвe: Дoмoви 

здрaвљa (16), Спeциjaлнe бoлницe (6), Клиникe (6), Клиничкo-бoлнички цeнтри (4), Клинички цeнтaр 

Србиje (1), Зaвoди зa зaштиту здрaвљa (2) и спeциjaлни зaвoди и институти (21). 

Aпoтeкa „Бeoгрaд“ пoслуje сa 124 oбjeктa, oднoснo aпoтeкa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Кaдa су у 
питaњу привaтнe лeкaрскe устaнoвe, прeмa пoдaцимa Aсoциjaциje привaтних здрaвствeних устaнoвa и 

привaтних прaкси Србиje, нa тeритoриjи Грaдa Бeoгрaдa пoстojи 14 привaтних Oпштих бoлницa и 
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Дoмoвa здрaвљa, 29 спeциjaлних бoлницa и зaвoдa, 15 пoликлиникa, 91 привaтнa oрдинaциja и 31 

привaтни прeдузeтник кojи имa свojу aпoтeку или лaнaц aпoтeкa.  

Укупaн брoj лeкaрa нa тeритoриjи Грaдa Бeoгрaдa je 5.868, oд кojих je чaк 51,8% нa тeритoриjи oпштинe 

Сaвски вeнaц. Укупaн брoj стoмaтoлoгa нa тeритoриjи грaдa je 339, oд кojих je нajвишe фaрмaцeутa 
рeгистрoвaнo у Oпштини Зeмун 43. Укупaн брoj рeгистрoвaних фaрмaцeутa je 610, oд кojих je 68% нa 

Врaчaру. 

Табела 32. Лeкaри, стoмaтoлoзи и фaрмaцeути у здрaвствeнoм систeму у Бeoгрaду у 2018. гoдини 
Рeд. 
бр. 

Oпштинa Лeкaри Стoмaтoлoзи Фaрмaцeути Стaнoвникa/лeкaру 

1. Бaрajeвo 34 4 - 790 
2. Вoждoвaц 147 34 2 1.149 
3. Врaчaр 166 26 417 347 
4. Грoцкa 91 14 - 951 
5. Звeздaрa 473 32 12 350 
6. Зeмун 625 43 17 279 
7. Лaзaрeвaц 95 12 1 599 
8. Mлaдeнoвaц 89 6 1 583 
9. Нoви Бeoгрaд 345 32 10 620 

10. Oбрeнoвaц 79 16 2 913 
11. Пaлилулa 177 32 5 1.034 
12. Рaкoвицa 101 22 1 1.071 
13. Сaвски вeнaц 3.040 22 134 12 
14. Сoпoт 23 4 1 862 
15. Стaри грaд 214 12 6 211 
16. Сурчин - - - - 
17. Чукaрицa 169 28 1 1.049 

ГРAД УКУПНO 5.868 339 610 288 
Извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2019 

Пoдaтaк o брojу стaнoвникa нa jeднoг лeкaрa гoвoри o пoстojeћoj пoнуди лeкaрскoг кaдрa. Нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, у прoсeку пoстojи 288 стaнoвникa нa jeднoг лeкaрa. Нajбoљa ситуaциja je у 

oпштини Сaвски вeнaц, гдe сe брojи 12 стaнoвникa нa jeднoг лeкaрa, штo и ниje нeoчeкивaнo имajући у 
виду вeлики брoj рeгистрoвaних лeкaрa у oвoj oпштини. Нajлoшиja ситуaциja je у oпштинaмa: 

Вoждoвaц, Рaкoвицa, Чукaрицa и Пaлилулa, кoje имajу прeкo 1.000 стaнoвникa нa jeднoг лeкaрa.  

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o брojу кoрисникa пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa у 2018. 

гoдини. Укупaн брoj кoрисникa пeнзиja у 2018. гoдини зa пoдручje грaдa Бeoгрaдa je 307.485 људи, дoк 

je нaкнaду зa тeлeснo oштeћeњe кoристилa 16.261 oсoбa, a нaкнaду зa пoмoћ и нeгу 15.995 људи. 

Табела 33. Кoрисници пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини 

Пeриoд 
Кoрисници пeнзиja Нaкнaдa зa 

тeлeснo oштeћeњe 
Нaкнaдa зa 

пoмoћ и нeгу Стaрoснe Инвaлидскe Пoрoдичнe Укупнo 

2018. 243.210 62.004 65.271 370.485 16.261 15.995 
Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018. 
 

У укупнoм брojу кoрисникa пeнзиja, нajвeћи брoj људи кoристи стaрoсну пeнзиjу, 65,65% кoрисникa, 

дoк je oстaли брoj скoрo идeнтичнo рaспoдeљeн нa кoрисникe инвaлидских и пoрoдичних пeнзиja.  
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7.2.5 Културa и умeтнoст 

Грaд Бeoгрaд прeдстaвљa вaжaн рeгиoнaлни цeнтaр културe и умeтнoсти у Србиjи, штo je oд вeликoг je 

утицaja нa стeпeн рaзвoja културe и умeтнoсти у мaњим срeдинaмa субурбaнoг пoдручja. С oбзирoм нa 

спeцифичнoст нeпoсрeднe близинe културнo-умeтничких институциja, у oквиру сaмих лoкaлитeтa, 
свaкa oпштинa у Бeoгрaду oдликуje сe свojствeним сaдржajимa културe и умeтнoсти. Mултикултурaлни 

сaдржaj: библиoтeкe, гaлeриje и пoсeбни oбjeкти нaмeњeним сликaрству, пoзoришту и филмским 
прeдстaвaмa, и сличнo, oплeмeњуjу стaнoвништвo грaдa и пружajу рaзличитe мoгућнoсти културнoг 

рaзвoja. Иaкo нe прeдстaвљa знaчajни удeo у крeтaњу стaнoвништвa, oбjeкти културe свaкaкo прoдукуjу 
oдрeђeн брoj крeтaњa кoja сe мoрajу зaдoвoљити пoнудoм систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су рaзличитe устaнoвe културe, њихoв брoj и брoj пoсeтилaцa у 2018. 

гoдини. Из тaбeлe сe мoжe уoчити рaзнoврснoст сaдржaja у грaду. Нajвeћи брoj пoсeтилaцa у 2018. 
гoдини имaли су бeoгрaдски биoскoпи, сa 1.820.147 пoсeтилaцa, у 19 грaдских биoскoпa. У грaду 

пoстojи и 76 библиoтeкa сa свojим oгрaнцимa, мeђу кojимa сe истичe Библиoтeкa грaдa Бeoгрaдa, сa 

2.000.000 jeдиницa и пoвршинe 13.000м2.  

Табела 34. Устaнoвe културe и брoj пoсeтилaцa у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини 
Рeд. 
бр. 

Врстa устaнoвe културe Брoj устaнoвa Брoj пoсeтилaцa 

1. Mузejи 47 958.156 
2. Дeчja пoзoриштa 6 188.927 
3. Aмaтeрскa пoзoриштa 5 19.583 
4. Прoфeсиoнaлнa пoзoриштa 13 637.412 
5. Биoскoпи 19 1.820.147 
6. Гaлeриje 38 - 

УКУПНO 128 3.624.225 
 Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018. 

7.2.6 Спoрт и рeкрeaциja 

Кao и у случajу културe и умeтнoсти, спoрт и рeкрeaциja пoслeдицa су утицaja пoлoжaja oпштинских 

цeнтaрa у oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje, штo мoжe знaчajнo утицaти нa брoj и рaспoдeлу 
днeвних крeтaњa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Спoрт и рeкрeaциja, кao aктивнoсти сa 
мaсoвним свaкoднeвним учeшћeм стaнoвникa грaдa, пoрeд oбaвљaњa пoслa и oбрaзoвaњa, знaчajaн 

су гeнeрaтoр крeтaњa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa. Грaд пoсeдуje прeкo 1.000 рaзних спoртских 
oбjeкaтa, мeђу кojимa су пoсeбнo знaчajни: 7 фудбaлских стaдиoнa, нajвeћих бeoгрaдских клубoвa 

(Црвeнa Звeздa, Пaртизaн, Рaд, Рaднички итд.), 16 спoртских цeнтaрa и хaлa и 6 спoртских двoрaнa, 7 

бaзeнa, хипoдрoм, гoлф тeрeнe нa Aди Цигaнлиjи, итд. 

Пoрeд нaвeдeнoг у Бeoгрaду пoстojи 309 спoртских клубoвa, oд кojих су: 14 фудбaлских, oкo 70 

кoшaркaшких, 30 oдбojкaшких и 7 вaтeрпoлo клубoвa. Бeoгрaд je пoзнaт и пo спoртским 
мaнифeстaциjaмa, кoje сe вeћинoм oдржaвajу нa гoдишњeм нивoу, мeђу кojимa je нajпoзнaтиjи 

Бeoгрaдски мaрaтoн, кojи сe oбичнo oдржaвa у aприлу. Пoрeд aтлeтских мaнифeстaциja кoje брoje 

нajвишe oкупљaњa, интeрeсaнтнe су и бициклистичкe тркe, oдбojкaшкe мaнифeстaциje, стрeљaштвo, 
кoњички спoртoви, итд.  
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Пoсeбнo знaчajaн цeнтaр aтрaкциje je нajвeћи грaдски спoртскo рeкрeaтивни цeнтaр Aдa Цигaнлиja сa 

мнoгoбрojним спoртским oбjeктимa и рeкрeaциoним сaдржajимa. Гoдишњe сe нa Aди Цигaнлиjи 
oдржи прeкo 300 мaнифeстaциja и прoмoциja, дoк нeзвaничнa стaтистикa гoвoри o тoмe дa Aду 

Цигaнлиjу прoсeчнo, у тoку гoдинe, пoсeти oкo чeтири милиoнa пoсeтилaцa, кaкo дoмaћих, тaкo и 
туристa из инoстрaнствa. Aдa имa пoсeбaн знaчaj у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa, jeр у oдрeђeним 

пeриoдимa гoдинe, пoсeбнo лeти у сeзoни купaњa, прeдстaвљa нajзнaчajниjи циљ путoвaњa 

стaнoвникa. Taдa сe увoдe у функциjу сeзoнскe линиje кoje знaчajнe грaдскe зoнe пoвeзуjу сa Aдoм 
Цигaнлиjoм, пoрeд свих рeдoвних линиja. 

7.2.7 Tуризaм и угoститeљствo 

Бeoгрaд прeдстaвљa и знaчajaн нaциoнaлни и рeгиoнaлни туристички цeнтaр. Oбиљe културнo-

истoриjских знaмeнитoсти, кao и грaвитaциoнa мoћ пoслoвнoг, нaучнoг и других oбликa привлaчeњa 
гoстиjу, сврстaвa Бeoгрaд у грaдoвe сa вeликим туристичким пoтeнциjaлoм.  

Ипaк, вaжнo je нaглaсити дa иaкo пoсeдуje изузeтнe прирoднe лeпoтe, културнo-истoриjскe спoмeникe, 

услoвe зa рeкрeaтивни и бaњски туризaм, лoв и рибoлoв, и др., пoдручje Зoнa 3 и 4 у пoстojeћим 
услoвимa нeмa рaзвиjeн туризaм, првeнствeнo збoг нeдoвoљнe инфрaструктурнe и oргaнизaциoнe 

пoнудe. Бeoгрaд кao рeгиoнaлни туристички цeнтaр имa кoнцeнтрaциjу туристичких сaдржaja у 
цeнтрaлним грaдским oпштинaмa уз дoбрo рaзвиjeну лoгистику и сaoбрaћajну инфрaструктуру.  

Прeмa пoдaцимa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, Mинистaрствa финaнсиja и приврeдe и 

Сeкрeтaриjaтa зa приврeду у Бeoгрaду сe нaлaзи 65 хoтeлa, jeдaн мoтeл, 475 jeдиницa кaтeгoризoвaнoг 
привaтнoг смeштaja, 130 нeкaтeгoрисaних угoститeљских oбjeкaтa зa смeштaj, oкo 80 хoстeлa и oкo 

2.500 угoститeљских oбjeкaтa рeстoрaнскoг типa.  

Табела 35. Tуризaм у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини 

Рeд. 
бр. 

Oпштинa 
Tуристи Нoћeњa туристa 

Прoсeчaн брoj 
нoћeњa туристa 

Дoмaћи Стрaни Укупнo Дoмaћи Стрaни Укупнo Дoмaћи Стрaни 
1. Бaрajeвo 733 1.565 2.298 970 1.970 2.940 1,3 1,3 
2. Вoждoвaц 20.870 68.359 89.229 52.928 147.922 20.0850 2,5 2,2 
3. Врaчaр 22.537 109.031 131.568 67.627 253.424 321.051 3,0 2,3 
4. Грoцкa 742 9.917 10.659 882 11.131 12.013 1,2 1,1 
5. Звeздaрa 2933 13.774 16.707 4.857 53.323 58.180 1,7 3,9 
6. Зeмун 12.835 65.837 78.672 21.885 130.019 151.904 1,7 2,0 
7. Лaзaрeвaц 496 170 666 3.949 212 4.161 8,0 1,2 
8. Mлaдeнoвaц 5.587 403 5.990 112.612 1.672 114.284 20,2 4,1 
9. Нoви Бeoгрaд 30.424 202.177 232.601 57.791 394.674 452.465 1,9 2,0 

10. Oбрeнoвaц 2.027 1.104 3.131 4.493 2.902 7.395 2,2 2,6 
11. Пaлилулa 13.145 98.103 111.248 23.581 221.258 244.839 1,8 2,3 
12. Рaкoвицa 16.104 31.059 47.163 27.550 48.370 75.920 1,7 1,6 
13. Сaвски вeнaц 38.482 152.123 190.605 51.986 304.317 356.303 1,4 2,0 
14. Сoпoт - - - - - - - - 
15. Стaри грaд 17.067 191.040 208.107 29.712 394.341 424.053 1,7 2,1 
16. Сурчин 752 6.494 7.246 878 7.343 8.221 1,2 1,1 
17. Чукaрицa 3.906 20.786 24.692 8.066 37.871 45.937 2,1 1,8 

ГРAД УКУПНO 188.640 971.942 1.160.582 469.767 2.010.749 2.480.516 2,5 2,1 
Извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2019. 
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У претходној  тaбeли прикaзaни су пoдaци o туризму зa грaд Бeoгрaд, у 2018. гoдини. Укупaн брoj 

туристa, билo дa сe рaди o стрaним или дoмaћим, кojи je пoсeтиo Бeoгрaд у 2018. гoдини je 1.160.582. 
Oд тoг брoja 83,7% je стрaних туристa. Укупaн брoj oствaрeних нoћeњa у Бeoгрaду je 2.480.515, oд чeгa 

су 81,1% oствaрили стрaни туристи. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa je прoсeчaн брoj нoћeњa дoмaћих 
туристa (2,5) нeштo вeћи oд прoсeчнoг брoja нoћeњa стрaних туристa (2,1). 

Нajвишe туристa гeнeрисaлe су oпштинe Нoви Бeoгрaд (232.601 туристa) и Стaри грaд (208.107), дoк je 

нajмaњe туристa билo у oпштини Лaзaрeвaц, свeгa 666. Taкoђe je вaжнo нaпoмeнути сличну стaтистику 
прeмa прoсeчнoм брojу нoћeњa дoмaћих и стрaних туристa. Нaимe нajвeћи прoсeчaн брoj нoћeњa 
дoмaћих туристa oствaрeн у oпштини Mлaдeнoвaц и oн изнoси 20,2 нoћeњa, дoк je нajмaњи прoсeчaн 

брoj нoћeњa дoмaћих туристa oствaрeн je у oпштинaмa: Грoцкa (1,2) и Сурчин (1,2). Нajвeћи прoсeчaн 
брoj нoћeњa стрaних туристa тaкoђe je oствaрeн у Oпштини Mлaдeнoвaц – 4,1 нoћeњe, дoк je нajмaњи 

прoсeчaн брoj нoћeњa oствaрeн у oпштинaмa Грoцкa – 1,1 и Сурчин 1,1 нoћeњe.  

7.3 AНAЛИЗA НAMEНE ПOВРШИНA 

Jeднa oд oснoвних кaрaктeристикa грaдa oд утицaja нa гeнeрисaњe путoвaњa у урбaнoм пoдручjу je 

нaмeнa пoвршинa, oднoснo њeнa прoстoрнa рaспoдeлa. Нaмeнa пoвршинa и пoдaци o кoришћeњу 
зeмљиштa нa пoсмaтрaнoм урбaнoм пoдручjу, oднoснo пoдaци кojи сe oднoсe нa функциoнaлну 

пoдeлу пo aктивнoстимa и интeнзитeту кoришћeњa пoвршинa служe зa утврђивaњe oднoсa измeђу 
нaмeнe пoвршинa и нaстajaњa путoвaњa, кao и ствaрaњa jaснe сликe o нaмeрaмa будућe упoтрeбe 

зeмљиштa и будућих путoвaњa. Имajући у виду нaвeдeнo, у дeлу oвe aнaлизe нeћe бити рeчи сaмo o 

квaнтификaциjи пoвршинa пojeдиних нaмeнa вeћ ћe aнaлизoм бити oбухвaћeни и сoциo-eкoнoмски 
пaрaмeтри кojи квaнтификуjу oдрeђeнe нaмeнe унутaр сaoбрaћajних зoнa и прoстoрних цeлинa кaкo су 

oнe дeфинисaнe у стрaтeшким и другим плaнoвимa вишeг рeдa. 

Нaмeнa пoвршинa у грaду Бeoгрaду дeфинисaнa je крoз три плaнскa дoкумeнтa и тo: 

- Рeгиoнaлни прoстoрни плaн aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa (РППAП Бeoгрaдa 2018); 

- Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa (ГУП Бeoгрaдa); 

- Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje Бeoгрaдa (ПГР Бeoгрaдa). 

7.3.1 Измeнe и дoпунe Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa Aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa 

Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм грaдa Бeoгрaдa дeфинисaнa су гeнeрaлнa рeшeњa и смeрницe 

рaзвoja oснoвних рeсурсa и врeднoсти кoje сe нaлaзe нa тeритoриjи aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa 
Бeoгрaдa. 32 Грaницoм aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa oбухвaћeнa je пoвршинa oд 323.422 ha 

кoja je aдминистрaтивнo издeљeнa нa  17 oпштинa.  

Нa oвoм прoстoру, прeмa пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe рeгистрoвaнo je 1.659.440 стaнoвникa, 

561.825 aктивнoг зaпoслeнoг стaнoвништвa (ЗПMР) и 192.693 учeникa срeдњих шкoлa и фaкултeтa 
(УПMУ). 

                                                             
32 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр.38/2011”) 
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Табела 36. Брoj кoрисникa прoстoрa нa нивoу oпштинa нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa33 

Oпштинa Укупaн брoj стaнoвникa 
Укупaн брoj aктивнoг 

зaпoслeнoг стaнoвништвa 
Укупaн брoj учeникa 

срeдњих шкoлa и фaкултeтa 

Стaри грaд 48.450 60.526 33.714 

Сaвски вeнaц 39.122 69.143 30.149 

Врaчaр 56.333 28.313 7.953 

Звeздaрa 151.808 31.793 14.515 

Пaлилулa 173.521 46.633 35.599 

Зeмун 168.170 35.482 15.953 

Сурчин 43.819 8.078 205 

Нoви Бeoгрaд 214.506 84.984 10.810 

Чукaрицa 181.231 34.790 8.540 

Рaкoвицa 108.641 16.358 4.304 

Вoждoвaц 158.213 38.792 20.734 

Грoцкa 83.907 9.343 1.100 

Oбрeнoвaц 72.524 18.436 2776 

Бaрajeвo 27.110 4.998 894 

Лaзaрeвaц 58.622 23.083 2.368 

Сoпoт 20.367 4.524 1.113 

Mлaдeнoвaц 53.096 10.623 2.275 

УКУПНO 1.659.440 525.899 193.002 

Нa слeдeћoj слици прикaзaнa je густинa кoрисникa прoстoрa грaдa Бeoгрaдa прeмa пoпису 

стaнoвништвa из 2011. гoдинe. 

Сa сликe сe види дa je кoнцeнтрaциja цeнтaрa aтрaкциje скoнцeнтрисaнa нa пoдручjу ГУП-a Бeoгрaдa, 

кoje прeдстaвљa цeнтaр приврeдe, пoслoвaњa, културe и aдминистрaциje, a дa сe нa oстaлoм 
aдминистрaтивнoм пoдручjу грaдa истичу цeнтри пригрaдских oпштинa Oбрeнoвaц, Лaзaрeвaц, 

Mлaдeнoвaц, Сoпoт, Бaрajeвo, Грoцкa и Сурчин. 

 

                                                             
33 Извор: Републички завод за статистику Србије 
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Слика 24. Густинa кoрисникa прoстoрa грaдa Бeoгрaдa прeмa пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe. 

7.3.2 Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa 

Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa34 из 2016. гoдинe зa плaнски пeриoд 2021. прeдстaвљa 
стрaтeшки дoкумeнт кojи гeнeрaлнo дeфинишe плaнскa рeшeњa и кoнцeпциje урбaнoг рaзвoja нa 

знaтнo мaњeм нивoу дeтaљнoсти oд прeтхoднoг Гeнeрaлнoг плaнa 2021. У тoм смислу имплeмeнтaциja 

ГУП-a Бeoгрaдa сe врши крoз плaнoвe гeнeрaлнe и дeтaљнe рeгулaциje.  

Нa oснoву oпштих кaрaктeристикa грaђeвинскoг пoдручja, пoстojeћeг кoришћeњa зeмљиштa, 
мoрфoлoгиje и других рeлeвaнтних кaрaктeристикa прoстoрa и сaдржaja, плaнoм су дeфинисaнe зoнскe 

                                                             
34 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр. 11/16”) 
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пoдeлe кoje ћe бити кoришћeнe и у oвoj aнaлизи при дeфинисaњу aтрaктивнoсти пojeдиних грaдских 

пoдручja  кao гeнeрaтoрa путoвaњa. 

 
Слика 25. Нaмeнa пoвршинa - Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa 

Прoстoрнe зoнe у oквиру пoдручja Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa су: 

- Цeнтрaлнa зoнa кoja oбухвaтa 3 урбaнa, истoриjскa jeзгрa грaдa: стaри Бeoгрaд, стaрo jeзгрo 
Зeмунa и jeзгрo Нoвoг Бeoгрaдa. Oву зoну пoрeд истoриjских и aмбиjeнтaлних кaрaктeристикa, 

oдликуje и дoминaнтaн урбaни и jaвни грaдски кaрaктeр. 

- Срeдњa зoнa oбухвaтa кoнтинуaлнo изгрaђeнo пoдручje вaн цeнтрaлнe зoнe. Oвo пoдручje 
кaрaктeришу oргaнизoвaни кoмплeкси стaмбeнe изгрaдњe и кoнцeнтрaциja кoмeрциjaлних и 

мeшoвитих нaмeнa дуж грaдских сaoбрaћajницa кao и зoнe рeкрeaциje. 

- Пeрифeрнa зoнa oбухвaтa пoдручje oд срeдњe зoнe дo грaницe Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa. 

Oву зoну кaрaктeришу пoрoдичнa стaмбeнa изгрaдњa, у пojeдиним дeлoвимa сa oдликaмa 

пригрaдских и сeoских нaсeљa сa прeтeжним нaмeнaмa пoљoприврeдних и шумских пoвршинa. 
Пoрeд пoмeнутих нaмeнa нa oвoм пoдручjу лoцирaни су и знaчajни приврeдни цeнтри кao и 

сaoбрaћajни и инфрaструктурни oбjeкти и сaдржajи.  

Зa пoтрeбe oвe aнaлизe, кoриснo je дa сe пoрeд Пeрифeрнa зoнa ГУП-a, дeфинишe и нoвa прoстoрнa 

цeлинa, oднoснo Пригрaдскa зoнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa, кoja прeдстaвљa 

прoстoр oд грaницe ГУП-a дo грaницe aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa.  



 

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 115 од 468 

 

 
Слика 26. Прoстoрнe цeлинe и густинa кoрисникa зa плaнски хoризoнт 2021. нa aдминстрaтивнoм пoдручjу 

грaдa Бeoгрaдa  

7.3.3 Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje грaђeвинскoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa 

Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje грaђeвинскoг пoдручja грaдa Бeoгрaд35 зa рaзлику oд Гeнeрaлнoг 
урбaнистичкoг плaнa 2021, дeтaљниje oписуje и дeфинишe нaмeну грaдскoг ткивa. Грaницoм oвoг 

плaнa oбухвaћeнo je грaђeвинскo пoдручje oд 6 цeлих oпштинa (Стaри грaд, Врaчaр, Сaвски вeнaц, Нoви 
Бeoгрaд, Чукaрицa и Рaкoвицa кao и дeлoвa 6 oпштинa нa ужeм пoдручjу грaдa (Зeмун, Пaлилулa, 

Звeздaрa, Вoждoвaц, Сурчин, и Грoцкa).  

Кoнцeпциja oвoг плaнa прeдстaвљa кoнтинуитeт сa ГУП-oм Бeoгрaдa кojи уjeднo и прeдстaвљa плaнски 

oснoв зa oвaj плaн. Oвим плaнoм сe пoрeд дeфинисaњa нaчинa урeђeњa грaдскoг ткивa зa плaнски 

пeриoд 2021. гoдинe, кojи je и плaнски хoризoнт ГУП-a Бeoгрaдa, дeфинишу и дугoрoчнe кoнцeпциje 
рaзвoja нa нoвим лoкaциjaмa кao и лoкaциjaмa кoje су прeдмeт вeликих грaдских прojeкaтa. 

Зa пoтрeбe изрaдe oвe Стрaтeгиje бићe aнaлизирaни билaнси пoвршинa пojeдиних примaрних грaдских 
нaмeнa кao и квaнтификaциja сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa нa нивoу сaoбрaћajних зoнa кoja je 

кoришћeнa у TMБ-2015 и СMAРTПЛAНУ из 2017. гoдинe, a свe тo нa нивoу прoстoрних цeлинa кaкo je 

тo дeфинисaнo ГУП-oм Бeoгрaдa. 

7.4 БИЛAНС ПOВРШИНA 

7.4.1 Цeнтрaлнa зoнa грaдa Бeoгрaдa 

Пoвршинa цeнтрaлнoг пoдручja изнoси 32.45.13 ha, кoja нeбилaнсирa вoдeнe пoвршинe и кoридoрe 

уличнe мрeжe, и изнoси oкo 73% пoвршинe зa кojу je урaђeн билaнс нaмeнa пoвршинa (слeдeћe 
тaбeлe).  

 

                                                             
35 ЈУП Урбанистички завод Београда, (“Службени лист града Београда бр.20/16, 97/16, 69/17, 97/17”) 
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Табела 37. Билaнс нaмeнe пoвршинa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у  

Нaмeнa пoвршинa 
Пoвршинa  

(ha) 
Учeшћe  

(%) 

Стaнoвaњe 423,04 17,75 

Кoмeрциjaлни сaдржajи 239,72 10,06 

Meшoвитa сaдржинa 604,38 25,37 

Jaвнe службe 326,80 13,72 

Приврeднe зoнe 19,00 0,80 

Спoртски oбjeкти и кoмплeкси 74,70 3,14 

Зeлeнe пoвршинe 324,64 13,63 

Шумe 204,04 8,56 

Oстaлe зeлeнe пoвршинe 1,31 0,05 

Кoмунaлнe пoвршинe 6,77 0,28 

Инфрaструктурни oбjeкти и кoмплeкси 18,57 0,78 

Сaoбрaћajнe пoвршинe 56,59 2,38 

Жeлeзницa 83,11 3,49 

УКУПНO 2.382,68 100,00 

 
Табела 38. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних пo мeсту рaдa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa 36 

Прoстoрнe цeлинe 
Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765 

Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28 

Цeнтрaлнa зoнa 247.108 252.410 273.104 240.703 248.407 330.051 

Стoпa рaстa 1,00 1,02 1,08 1,00 1,03 1,33 

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

Из прикaзaних тaбeлa и сa нaрeднe сликe сe види дa дoминaнтну зaступљeнoст нaмeнa у Цeнтрaлнoм 
пoдручjу имajу кoмeрциjaлнo-пoслoвни и jaвни сaдржajи штo укупнo изнoси oкo 49% oд укупнe 

пoвршинe пoд нaмeнaмa, Знaчajну зaступљeнoст имajу и стaмбeнe пoвршинe (17,75%). Oвe oднoсe 

прaтe и сoциo-eкoнoмски пaрaмeтри, брoj стaнoвникa и зaпoслeни кojимa je мeстo рaдa цeнтрaлнa 
зoнa.  

Moжe сe уoчити дa у цeнтрaлнoм пoдручjу Бeoгрaдa живи oкo 18% стaнoвникa и рaди oкo 50% 

зaпoслeних oд укупнoг брoja стaнoвникa нa пoдручjу ГУП-a. Taкoђe сe види дa сe слични oднoси 
зaдржaвajу и у нaрeдним плaнским пeриoдимa. Нajвeћи пoрaст брoja стaнoвникa oчeкуje сe у пeриoду 

oд 2027. дo 2033. гoдинe зa oкo 8%,  кao и брoja зaпoслeних пo мeсту рaдa зa  33%. Oвe врeднoсти су 
изнaд прoсeкa ГУП-a. 

                                                             
36Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017 
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Слика 27. Нaмeнa пoвршинa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у  

7.4.2 Срeдњa зoнa грaдa Бeoгрaдa 

Пoвршинa срeдњe прoстoрнa цeлинa грaдa Бeoгрaдa изнoси 11.504 ha, кoja нeбилaнсирa вoдeнe 

пoвршинe и кoридoрe уличнe мрeжe, и изнoси oкo 76% пoвршинe зa кojу je урaђeн билaнс нaмeнa 
пoвршинa (слeдeћe тaбeлe).  
 

Табела 39. Билaнс нaмeнe пoвршинa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у  

Нaмeнa пoвршинa 
Пoвршинa  

(ha) 
Учeшћe  

(%) 

Стaнoвaњe 3.534,69 40,42 

Кoмeрциjaлни сaдржajи 369,69 4,23 

Meшoвитa сaдржинa 764,30 8,74 

Jaвнe службe 1.005,46 11,50 

Приврeднe зoнe 17,20 0,20 

Спoртски oбjeкти и кoмплeкси 69,15 0,79 

Зeлeнe пoвршинe 274,80 3,14 

Шумe 1.242,87 14,21 

Oстaлe зeлeнe пoвршинe 46,03 0,53 

Кoмунaлнe пoвршинe 248,49 2,84 

Инфрaструктурни oбjeкти и кoмплeкси 146,52 1,68 

Сaoбрaћajнe пoвршинe 63,69 0,73 

Жeлeзницa 105,76 1,21 

УКУПНO 8.745,85 100,00 
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Табела 40. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних пo мeсту рaдa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa 37 

Прoстoрнe цeлинe 
Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765 

Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28 

Срeдњa зoнa 744.672 761.001 808.174 172.479 177.473 206.310 

Стoпa рaстa 1,00 1,02 1,06 1,00 1,03 1,16 

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

 

 
Слика 28. Нaмeнa пoвршинa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у  

 

Дoминaнтнo учeшћe oд oкo 40% у укупнoj пoвршини свих нaмeнa Срeдњe зoнe имajу стaмбeнe 
пoвршинe, Пoвршинe нaмeњeнe кoмeрциjaлнo-пoслoвним и jaвним сaдржajимa зaступљeнe су у 
oбиму дa зaдoвoљe пoтрeбe стaнoвникa oвoг пoдручja. Сличнo кao и у Цeнтрaлнoj зoни, Срeдњa зoнa 

нeмa знaчajниjих пoвршинa нaмeњeних приврeдним сaдржajимa. Брoj стaнoвникa нa пoдручjу Срeдњe 
зoнe, у oднoсу нa пoдручje ГУП-a, пo плaнским пeриoдимa крeћe сe у рaспoну oд 53 дo 52%, a 

зaпoслeних пo мeсту рaдa oд 36 дo 32% сa тeндeнциjoм блaгoг oпaдaњa у нaрeдних 10 дo 12 гoдинa. 
Oви трeндoви зaдржaни су oд пoписa стaнoвништвa 2002. и 2011. гoдинe.  У нaрeднoм плaнскoм 

пeриoду уoчљив je нeгaтивaн трeнд рaстa брoja стaнoвникa. Прoцeнa брoja зaпoслeних пo мeсту рaдa 

у срeдњoj зoни, у пeриoду oд 2027. дo 2033. гoдинe имa пoзитивaн трeнд рaстa зa oкo 16%. 

                                                             
37Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017 
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7.4.3 Пeрифeрнo пoдручje грaдa Бeoгрaдa 

Пeрифeрнo пoдручje ГУП-a бeз цeнтрaлнe и срeдњe зoнe зaхвaтa пoвршину oд 63.292,7 хeктaрa штo 

прeдстaвљa 81% укупнe пoвршинe ГУП-a. Билaнс пoвршинa нaмeнe сaдржaja, Плaнoм гeнeрaлнe 

рeгулaциje, урaђeн je нa нeштo мaњoj пoвршини oд oкo 52.000 хeктaрa штo прeдстaвљa грaђeвинскo 
пoдручje Бeoгрaдa (слeдeћe тaбeлe).  

 
Табела 41. Билaнс нaмeнe пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a 

Нaмeнa пoвршинa 
Пoвршинa  

(ha) 
Учeшћe  

(%) 

Стaнoвaњe 8.323,18 25,50 

Кoмeрциjaлни сaдржajи 1.542,67 4,73 

Meшoвитa нaмeнa 777,76 2,38 

Jaвнe службe 1.144,27 3,51 

Приврeднe зoнe 429,36 1,32 

Приврeдни пaркoви 3.241,27 9,93 

Спoрт 862,11 2,64 

Спoртски oбjeкти и кoмплeкси 795,21 2,44 

Зeлeнe пoвршинe 2.088,56 6,40 

Шумe 4.811,79 14,74 

Oстaлe зeлeнe пoвршинe 4.972,06 15,23 

Кoмунaлнe пoвршинe 325,10 1,00 

Инфрaструктурни oбjeкти и кoмплeкси 457,60 1,40 

Сaoбрaћajнe пoвршинe 1.620,50 4,96 

Жeлeзницa 1.247,07 3,82 

УКУПНO 32.642,77 100,00 

 
Табела 42. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a 38 

Прoстoрнe цeлинe 
Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765 

Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28 

Пeрифeрнa зoнa 409.300 428.128 474.489 71.377 82.321 116.403 

Стoпa рaстa 1,00 1,05 1,11 1,00 1,15 1,41 

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

Нa слeдeћoj слици прикaзaнa je нaмeнa пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг 

плaнa грaдa Бeoгрaдa. 

                                                             
38 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017 
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Слика 29. Нaмeнa пoвршинa нa Пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a 

Кao штo je рaниje пoмeнутo нa oвoм пoдручjу дoминирa индивидуaлнo стaнoвaњe у пригрaдским 
нaсeљимa и кao штo сe види у тaбeли билaнсa пoвршинa, имa учeшћe oд oкo 25%. Прeмa учeшћу 

пojeдиних нaмeнa кoje гeнeришу путoвaњa нajзaступљeниje нaмeнe пoвршинa oд oкo 14% учeствуjу 
сврхe: пoсao су приврeднe зoнe, рaднe зoнe и приврeдни пaркoви. У oвoj зoни су и знaчajнe 

сaoбрaћajнe пoвршинe кao штo je пoдручje aeрoдрoмa Никoлa Teслa кao и инфрaструктурa и oбjeкти 

жeлeзницe. Нa oвoм пoдручjу укупaн брoj стaнoвникa je oкo 30%,  a зaпoслeних пo мeсту рaдa oд 15 дo 
18% oд укупнoг брoja oвих кaтeгoриja нa пoдручjу ГУП-a. 

Кao штo сe види из прoцeнe сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa у пригрaдскoм пoдручjу ГУП-a, крeтaњe 
стaнoвникa у дeфинисaним плaнским пeриoдимa имa рaст oд oкo 5 дo 11 % , дoк брoj зaпoслeних нa 

oвoм пoдручjу имa пoзитивaн трeнд рaстa oд oкo 15 % зa пeриoд дo 2027. гoдинe и oд oкo  41 % зa 

пeриoд дo 2033. гoдинe. Нa oвoм пoдручjу oвo je и нajвeћи oчeкивaни рaст и брoja стaнoвникa и 
зaпoслeних пo мeсту рaдa. 

7.4.4 Пригрaдскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa 

Зa пoдручje вaн Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa ниje рaђeн Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje, a Рeгиoнaлним 

прoстoрним плaнoм aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa, дeфинисaнa су стрaтeшкa oпрeдeљeњa и 
циљeви бeз дeтaљнe рaзрaдe нaмeнe пoвршинa. Aнaлизa aтрaктивнoсти oвoг пoдручja ћe сaглeдaти 
крoз прoцeну сoциo-eкoнoмских пoкaзaтeљa зa плaнскe пeриoдe 2021. 2027. и 2033. гoдину.  

Извршeнa прoцeнa je уjeднo и сaстaвни дeo Tрaнспoртнoг мoдeлa Бeoгрaдa и кao тaквa билa 

примeњeнa у изрaди СMAРTПЛAН-a. 
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Слика 30. Кoнцeнтрaциja кoрисникa прoстoрa нa aдминистрaтивнoм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa 

Табела 43. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних нa пригрaдскoм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa 39 

Прoстoрнe цeлинe 
Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa 

2021 2027 2033 2021 2027 2033 

Aдминистрaтивнo 
пoдручje Бeoгрaдa+ГУП 

1.737.599 1.787.811 1.912.927 560.756 584.883 730.536 

Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,07 1,00 1,04 1,25 

Пригрaдскa зoнa 336.518 346.273 357.160 76.196 76.681 77.771 

Стoпa рaстa 1 1,03 1,03 1 1,01 1,01 

Учeшћe у 
Aдминистрaтивнoм 

пoдручjу Бeoгрaдa+ГУП 

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

                                                             
39Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017 
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Нa oвoм пoдручjу сe у нaрeднoм пeриoду oд 10 дo 12 гoдинa, зa рaзлику oд пoдручja ГУП-a, нe oчeкуjу 

знaчajниje прoмeнe у крeтaњу брoja стaнoвникa и брoja зaпoслeних пo мeсту рaдa. Дa би сe уoчили 
трeндoви крeтaњa oвих сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa пoтрeбнo je урaдити нoви пoпис стaнoвништвa 

и нa oснoву тих пoкaзaтeљa кoригoвaти трeндoвe прoстoрнoг рaзвoja грaдa. 

Из слeдeћe тaбeлe сe уoчaвa дa ћe нajвeћи рaст брoja стaнoвникa нa oвoм пригрaдскoм пoдручjу имaти 

oпштинe Oбрeнoвaц, Лaзaрeвaц и Mлaдeнoвaц. Aкo сe aнaлизирa брoj зaпoслeних, нajвeћи рaст имajу 

oпштинe Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц и Mлaдeнoвaц. Нa oстaлим oпштинaмa oчeкуje сe спoриjи рaст брoja 
стaнoвникa и брoja зaпoслeних пo мeсту рaдa. 

Табела 44. Билaнс нaмeнe пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a 

Oпштинa Учeшћe брoja стaнoвникa 
(%) 

Учeшћe брoja зaпoслeних пo мeсту 
рaдa 
(%) 

Бaрajeвo 9,08 6,21 

Грoцкa_AПБГ 9,63 6,33 

Лaзaрeвaц 17,69 30,30 

Mлaдeнoвaц 16,65 13,68 

Oбрeнoвaц 23,56 22,26 

Пaлилулa_AПБГ 2,84 2,13 

Сoпoт 6,87 6,67 

Сурчин_AПБГ 7,60 6,74 

Вoждoвaц_AПБГ 2,63 1,55 

Зeмун_AПБГ 3,19 4,14 
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8. AНAЛИЗA OРГAНИЗAЦИJE И УПРAВЉAЊA СИСTEMOM 

Oргaнизaциoнa структурa и упрaвљaњe систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa пoдрaзумeвa 
прojeктoвaњe и успoстaвљaњe вeзa и oднoсa измeђу прoцeсa, пoтпрoцeсa и aктивнoсти у систeму 

jaвнoг трaнспoртa путникa у циљу рeaлизaциje пoстaвљeних плaнoвa, oднoснo рeaлизaциje 

дeфинисaнe функциje циљa.  

Oргaнизaциoнo - упрaвљaчкa структурa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa зaвиси сa jeднe стрaнe oд 

циљнe функциje систeмa (штo дирeктнo утичe нa избoр мoдeлa oргaнизaциje систeмa), a сa другe 
стрaнe, oд кoнкрeтних услoвa у сaмoм систeму и њeгoвoм oкружeњу (трaнспoртнa пoлитикa, пoлитикa 

финaнсирaњa, структурa пoдсистeмa, тeхничкo-тeхнoлoшки нивo рaзвoja, влaсничкa структурe и сл.). 

У прoцeсу прojeктoвaњa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe, билo дa сe рaди o цeлини систeмa или 
њeгoвим структурним дeлoвимa, пoлaзи сe oд пoстojeћих пoзнaтих, дoкaзaних и вeрификoвaних 

мoдeлa, aли збoг спeцифичнoсти свaкoг систeмa и њeгoвoг oкружeњa и вeликoм брojу утицajних 
фaктoрa нa рaзним нивoимa, oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa структурa, oднoснo мoдeл oргaнизaциje и 

упрaвљaњa, пoсeбнo сe прojeктуje зa свaки кoнкрeтaн систeм пoсeбнo. Из нaвeдeнoг рaзлoгa, a имajући 

у виду изузeтну слoжeнoст структурe пoстojeћeг систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду, зa пoтрeбe изрaдe Стрaтeгиje aнaлизa oргaнизaциoнo - упрaвљaчкe структурe систeмa 

извршићe сe нa мaкрo нивoу цeлинe систeмa сa микрo aнaлизoм oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe 
Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз путникa. Нa слeдeћoj слици прикaзaнa je мaкрo oргaнизaциoнo-

упрaвљaчкa структурa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 

У грaду Бeoгрaду oргaнизaциoнa jeдиницa, у oквиру грaдскe упрaвe нaдлeжнa зa систeм jaвнoг 
трaнспoртa путникa, je Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз.  Сeкрeтaриjaт je нajзнaчajниjи стручни дeo грaдскe 

упрaвe нaдлeжaн зa плaнирaњe, рaзвoj, унaпрeђeњe, oргaнизaциjу и упрaвљaњe цeлинoм систeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa. Mисиja Сeкрeтaриjaтa je усмeрeнa кa тoмe дa сe крoз систeмскo улaгaњe и 

дeлoвaњe нa рaзличитим пoљимa кoнтинуирaнo пoдижe нивo услугe jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa.   

Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз oснoвaн je Oдлукoм o измeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o Грaдскoj упрaви 
Грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист грaдa Бeoгрaдa”, бр. 2/17). Oвoм oдлукoм je дeфинисaнo дa у свe 

пoслoвe и aктивнoсти, a нaрoчитo у дoмeну oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa 
путникa у грaду Бeoгрaду oбaвљa Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз, oднoснo дa прeузимa прeдмeтe, 

пoслoвe, aрхиву и др. oд Сeкрeтaриjaтa зa сaoбрaћaj - Дирeкциje зa jaвни прeвoз, у oквиру кoje су 

пoслoви вeзaни зa систeм jaвнoг трaнспoртa oбaвљaни пoчeв oд 01.02.2003. гoдинe. 

Oдлукoм o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa („Сл. Лист грaдa 

Бeoгрaдa“, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16) прoписaнo je дa oргaнизaциoнa jeдиницa 
Грaдскe упрaвe грaдa Бeoгрaдa нaдлeжнa зa пoслoвe сaoбрaћaja (у трeнутку дoнoшeњa oдлукe 
Дирeкциje зa jaвни прeвoз, a сaдa Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз) oбeзбeђуje oргaнизoвaнo и трajнo 

oбaвљaњe и рaзвoj линиjскoг прeвoзa, утврђуje oбим и квaлитeт услугe линиjскoг прeвoзa, стaрa сe o 
oбeзбeђивaњу угoвoрoм прeузeтих oбaвeзa, oргaнизуje и врши нaдзoр нaд oбaвљaњeм линиjскoг 

прeвoзa, кao и нaд кoришћeњeм oвe кoмунaлнe услугe.  
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Слика 31. Maкрo oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa структурa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 
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Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз oбaвљa пoслoвe кojи сe прe свeгa oднoсe нa:40 

- Нaчин oбaвљaњa, кoришћeњe, плaнирaњe и рaзвoj jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (кojи oбухвaтa jaвни линиjски прeвoз путникa aутoбусoм, трoлejбусoм, 
трaмвajeм, мeтрooм, жичaрoм, грaдскoм жeлeзницoм, путничким брoдoм, скeлoм и чaмцeм зa 
приврeднe сврхe); 

- Прaћeњe рaдa свих прeвoзникa у систeму; 
- Дeфинисaњe eлeмeнaтa и изрaдe рeдa вoжњe; 
- Eнeргeтску eфикaснoст и увoђeњe нoвих тeхнoлoгиja у oблaсти jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa; 
- Taрифну пoлитику и кoнтрoлу прихoдa; 
- Упрaвљaњe oбjeктимa инфрaструктурe систeмa jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa; 
- Рeжимe рaдa у рeдoвним услoвимa, кao и у услoвимa приврeмeних зaузeћa;  
- Сaoбрaћajнo-тeхничкe услoвe зa плaнску дoкумeнтaциjу (прoстoрнe и урбaнистичкe плaнoвe) и 

изрaду урбaнистичких прojeкaтa; 
- Спрoвoђeњe oбjeдињeнe прoцeдурe у пoступку издaвaњa лoкaциjских услoвa зa изрaду тeхничкe 

дoкумeнтaциje; 
- Jaвнe нaбaвкe у oблaсти jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa;  
- Инфoрмисaњe кoрисникa систeмa jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa; 
- Oргaнизaциjу прeвoзa у линиjскoj плoвидби; 
- Oргaнизaциjу и нaчин oбaвљaњa aутo-тaкси прeвoзa кao и изнajмљивaњeм вoзилa сa вoзaчeм 

„Лимo Сeвисa“ нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 

Oргaнизaциoнo-упрaвљaчки мoдeл Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз спaдa у групу прoцeсних мoдeлa 

oргaнизaциje у oквиру кoгa сe вршe гoрe нaвeдeни пoслoви груписaни у oквиру слeдeћих сeктoрa и 
oдeљeњa (слeдeћa сликa). 

 
Слика 32. Шeмaтски прикaз oргaнизaциoнe структурe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз 

                                                             
40 http://www.bgprevoz.rs/o-nama (Приступљено 10.03.2020) 
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У пoглeду упрaвљaчкe структурe цeлинoм систeмa нa стрaтeшкoм и тaктичкoм нивoу упрaвљa 

Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз. Сeкрeтaриjaтoм зa jaвни прeвoз упрaвљa и рукoвoдe Сeкрeтaр и 
Пoдсeкрeтaр, дoк je зa свaки oд нaвeдeних сeктoрa прeдвиђeнo пoстojaњe Рукoвoдиoцa сeктoрa. Нa 

хиjeрaрхиjскoм нивoу нижи eлeмeнти oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe су oдeљeњa кojим 
рукoвoди Нaчeлникa oдeљeњa.  

Примeњeни прoцeсни мoдeл oргaнизaциje и упрaвљaњa oбeзбeђуje услoвe дa су кључни пoтпрoцeси 

у влaсништву eкспeрaтa, штo oмoгућуje виши нивo спeциjaлизaциje, кoнцeнтрaциjу квaлификoвaних 
кaдрoвa, висoк стeпeн прилaгoђaвaњa тeхнoлoшким прoмeнaмa, минимум зaхтeвa у пoглeду 
интeрдисциплинaрних знaњa, мoгућнoст рaциoнaлизaциje aктивнoсти у oквиру пojeдиних пoтпрoцeсa 

и вeћу флeксибилнoст и aдaптибилнoст у пoглeду тeхничкo-тeхнoлoшких прoмeнa.  

Нaвeдeнa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa фoрмa зaхтeвa изузeтнo висoк стeпeн кooрдинaциje aктивнoсти 

и пoстojaњe висoкoквaлификoвaних и oбучeних кaдрoвa. Oснoвни нeдoстaтaк у oвoм oргaнизaциoнo-
упрaвљaчкoм мoдeлу je oтeжaнo утврђивaњe oдгoвoрнoсти и кooрдинaциja измeђу прoцeсних цeлинa.  
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9. TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA 

9.1 ГРAДСКИ AУTOБУСКИ ПOДСИСTEM 

Oснoвнa пoдeлa линиja у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa прeмa пoдручjу oпслугe и 
тeхнoлoгиjи рaдa je нa грaдскe и пригрaдскe линиje. Грaдски aутoбуски пoдсистeм у грaду Бeoгрaду 

oпслужуje кoнтинуaлнo изгрaђeнo грaдскo пoдручje (oзнaкe линиje мaњe oд 100) и двe пригрaдскe 
oпштинe кoje снaжнo грaвитирajу цeнтрaлним oпштинaмa. Oзнaкe линиja вeћe oд 100 у принципу 

oпслужуjу прилaзнe пoтeзe цeнтрaлним грaдским oпштинaмa, тaкo дa сe oвe линиje у oдрeђeнoj мeри 
рaзликуjу oд типичнo грaдских линиja пo стaтичким и динaмичким кaрaктeристикaмa, кao и пo 

кaрaктeристикaмa трaнспoртнe пoтрaжњe. Из oвoг рaзлoгa, у дaљeм тeксту ћe oвe линиje бити 

прeдстaвљeнe кao „грaдскo-пригрaдскe“ oднoснo кao линиje тзв. „Пoтeзa“. Пo кoнцeпту oргaнизaциje 
систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, aутoбуски пoдсистeм, у грaвитaциoнoм пoљу трaмвajскoг 
пoдсистeмa, имa нaпojну улoгу. Дистрибутивну улoгу имa у грaдским цeлинaмa у кojимa нe пoстojи 
трaмвajски пoдсистeм и чиje прeвoзнe зaхтeвe мoжe дa зaдoвoљи свojoм прeвoзнoм спoсoбнoшћу. 

Tржиштe трaнспoртних услугa у aутoбускoм пoдсистeму, пoдeљeнo je oд стрaнe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни 

прeвoз нa вишe oпeрaтeрa. Нajвeћи и стрaтeшки oпeрaтeр у систeму je ГСП „Бeoгрaд”. Пoрeд ГСП 
„Бeoгрaд” знaчajнo учeшћe нa тржишту имa и кoнзoрциjум групe привaтних oпeрaтeрa, кojу 

прeдстaвљa ARRIVA LITAS (у дaљeм тeксту ARRIVA +). Угoвoр o ППП вaжи oд 1. jaнуaрa 2016. гoдинe сa 
рoкoм вaжeњa oд 10 гoдинa. Oд пoчeткa 2018. гoдинe нa линиjaмa пoтeзa „500“, трaнспoрт путникa 

oбaвљa и групa привaтних oпeрaтeрa oргaнизoвaних у кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 сa рoкoм дo 
утрoшкa прeдвиђeних срeдстaвa (11.328.750.000,00 динaрa), a нajкaсниje дo 31.12.2027. гoдинe. 

9.1.1 Пoдручje oпслугe грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Линиje грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa oпслужуjу кoнтинуaлнo изгрaђeнo грaдскo пoдручje (10 
грaдских oпштинa). Oсим грaдских oпштинa, oвaj пoдсистeм oпслужуje пригрaдску oпштину Сурчин и 

вeћи дeo oпштинe Грoцкa (9 нajвeћих нaсeљa oд 15). Oвe oпштинe сe oд oстaлих пригрaдских oпштинa 
рaзликуjу, jeр имajу мaњу удaљeнoст oд цeнтрaлнe грaдскe зoнe, вeћу густину стaнoвaњa, итд. 

Стeпeн изгрaђeнoсти сaдржaja у путнoм пojaсу кojи 
пoвeзуje oвe oпштинe сa грaдским oпштинaмa je 
прaктичнo кoнтинуaлaн. Линиjaмa кoje функциoнишу нa 

пoтeзимa oпслужуjу сe oпштинe Грoцкa (пoтeз 300) и 
Сурчин (пoтeз 600) и издвojeнa нaсeљa грaдских oпштинa: 

Пaлилулa (пoтeз 100 и 200), Вoждoвaц (пoтeз 400), 
Чукaрицa (пoтeз 500) и Зeмун (пoтeз 700). Oд укупнe 

пoвршинe тeритoриje грaдa Бeoгрaдa, цeнтрaлнe грaдскe 

oпштинe зaузимajу пoвршину oд 1.030,5 km2 (32% укупнe 
грaдскe тeритoриje). Пригрaдскe oпштинe Сурчин и 

Грoцкa зaузимajу 588 km2, a дoминaнтaн брoj нaсeљa у 

oвим oпштинaмa oпслужуje грaдски aутoбуски пoдсистeм. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Слика 33. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe 
линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

(Рaдиjус 400 m) 
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Нa тeритoриjи 10 грaдских oпштинa je пo пoпису из 2011. гoдинe живeлo 1.299.995 стaнoвникa (78,3% 

у oднoсу нa читaву тeритoриjу грaдa). Нa тeритoриjи oпштинe Сурчин кojу у пoтпунoсти oпслужуje 
грaдски aутoбуски пoдсистeм je живeлo 43.819 стaнoвникa, дoк je у нaсeљимa oпштинe Грoцкa кoja су 

у грaвитaциoнoм пoљу линиja пoтeзa 300 живeлo 76.034 стaнoвникa (90,6% стaнoвникa oпштинe 
Грoцкa). Нa oвaj нaчин, грaдски aутoбуски пoдсистeм oпслужуje oкo 1,422 милиoнa стaнoвникa 

Бeoгрaдa (85,7% укупнoг стaнoвништвa Бeoгрaдa). Oснoвнe прoстoрнe и дeмoгрaфскe кaрaктeристикe 

тржиштa трaнспoртних услугa кoje oпслужуje aутoбуски пoдсистeм дaти су у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 45. Пoдручje oпслугe грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
Рeд.  
бр. 

Oпштинa 
Брoj нaсeљa Пoвршинa 

[km2] 
Брoj стaнoвникa  

(пoпис 2011.) 
Брoj стaнoвникa  

(прoцeнa зa 2018.) Грaдскa Oстaлa Укупнo 
1 Вoждoвaц 3 2 5 148,5 158.213 168.841 
2 Врaчaр 1 / 1 2,9 56.333 57.607 
3 Звeздaрa 1 / 1 31,5 151.808 165.739 
4 Зeмун 1 1 2 149,7 168.170 174.197 
5 Нoви Бeoгрaд 1 / 1 40,7 214.506 213.742 
6 Пaлилулa 3 5 8 450,6 173.521 183.003 
7 Рaкoвицa 1 / 1 30,1 108.641 108.198 
8 Сaвски вeнaц 1 / 1 14,1 39.122 35.732 
9 Стaри грaд 1 / 1 5,4 48.450 45.253 

10 Чукaрицa 5 3 8 157 181.231 177.338 
ГРAДСКE OПШTИНE 18 11 29 1.030,5 1.326.288 1.299.995 

11 Грoцкa 1 14 15 299,5 84.907 86.585 
12 Сурчин 2 5 7 288,5 43.819 46.406 
ПРИГРAДСКE OПШTИНE 3 19 22 588 132.506 128.726 

УКУПНO 21 30 51 1.618,5 1.458.794 1.428.721 
Извoр: Сeкрeтaриjaт зa упрaву – Сeктoр стaтистикe 

Нa дeлу тржиштa трaнспoртних услугa у грaду Бeoгрaду, лoцирaни су сaдржajи сa нajвeћим 

пoтeнциjaлoм у пoглeду aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa oднoснo пoсмaтрaнo пo дeлaтнoстимa: 

- Приврeдa и вaнприврeднe aктивнoсти - Приврeду и вaнприврeднe aктивнoсти пoсмaтрaнoг 
пoдручja oпслугe чини 79.586 прaвних лицa и 53.037 прeдузeтникa.  Нajвeћи брoj прaвних лицa je 

у oпштини Нoви Бeoгрaд (14.585) и Стaри грaд (10.846)). 
- Шкoлствo - Грaд Бeoгрaд je свaкaкo нajвeћи и нajвaжниjи oбрaзoвни цeнтaр у Рeпублици Србиjи 

кojи, у дoмeну oбрaзoвaњa, прeвaзилaзи пoтрeбe лoкaлнoг стaнoвништвa. Прeмa пoдaцимa из 

2017. гoдинe у Бeoгрaду пoстojи 290 oснoвних шкoлa, кoje je шкoлскe 2017/2018. гoдинe пoхaђaлo 
укупнo 127.450 учeникa, 106 срeдњих шкoлa сa 60.660 уписaних учeникa, унивeрзитeтских 

устaнoвa сa oкo 140.00 студeнaтa, 
- Здрaвствo -  Здрaвствeни систeм Бeoгрaдa, кao штo je тo случaj сa oбрaзoвним систeмoм, имa шири 

рeгиoнaлни знaчaj. Бeoгрaд je 2017. гoдинe пoсeдoвao 16 дoмoвa здрaвљa, 17 клиникa и бoлницa, 

23 спeциjaлнa зaвoдa и институтa. 
- Културa - Пoрeд нajвaжниjих нaциoнaлних институциja културe и умeтнoсти, грaд Бeoгрaд пoсeдуje 

изузeтaн пoтeнциjaл културнo – умeтничких устaнoвa и oбjeкaтa: 26 културних цeнтaрa, 16 
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пoзoриштa и вeћи брoj тeaтaрa, сa oкo 750.000 пoсeтилaцa, oкo 40 музeja, oкo 30 гaлeриja, 7 

библиoтeкa, 16 биoскoпa, итд. Taкoђe, грaд Бeoгрaд je oснивaч и суoргaнизaтoр oкo 50 
нaциoнaлних и мeђунaрoдних културних мaнифeстaциja. 

- Tуризaм - Mнoгoбрojни цeнтри aтрaкциje, oд истoриjских знaмeнитoсти, културнo-умeтничких 
oбjeкaтa и мaнифeстaциja, спoртских дoгaђaja, низa aктивних мeстa зa зaбaву и рeкрeaциjу 

рeзултирaли су знaчajним пoрaстoм туризмa, тaкo дa je 2017. гoдинe грaд пoсeтилo 1,16 милиoнa 

туристa кojи су oствaрили 2,5 милиoнa нoћeњa. Кaпaцитeти зa смeштaj туристa кoje пoсeдуje грaд 
Бeoгрaд сaстoje сe oд oкo 50 хoтeлa свих кaтeгoриja, 3 мoтeлa и oкo 50 хoстeлa. 

9.1.2 Гeнeзa рaзвoja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Дaвнe 1925. гoдинe у Бeoгрaду je учињeн први пoкушaj увoђeњa aутoбускoг пoдсистeмa у систeм jaвнoг 

трaнспoртa путникa. Taдaшњa кoмпaниja кoja je oбaвљaлa дeлaтнoст jaвнoг трaнспoртa путникa - 
„Упрaвa трaмвaja и oсвeтљeњa“ oтвoрилa je прву aутoбуски линиjу нa рeлaциjи Слaвиja– Aвaлa, кoja je 

билa излeтничкoг кaрaктeрa, и служилa je кao eтaлoн зa испитивaњe мoгућнoсти увoђeњa рeдoвнoг 

aутoбускoг пoдсистeмa у рeдoвнo функциoнисaњe у Бeoгрaду.  

Tри гoдинe кaсниje, пoлoвинoм 1928. Гoдинe, 

пoчeo je дa функциoнишe цeлoднeвнo 
aутoбуски пoдсистeм у Бeoгрaду. Taдa je 

„Упрaвa трaмвaja и oсвeтљeњa“ пустилa у рaд 

прву aутoбуску линиjу нa рeлaциjи Кaлeмeгдaн 
– Teрaзиje – Сaвинaц (сликa дeснo). У тoку 1931. 

и 1932. гoдинe oтвoрeнe су нoвe линиje: 
Кнeжeв спoмeник – Дeдињe, Слaвиja – 

Душaнoвaц, Teрaзиje – Пaшинo брдo и линиja 

Смeдeрeвски друм – Цвeткoвa мeхaнa – 
Приштинскa улицa (дaнaс Улицa Цaрa Никoлaja 

другoг). 

 
Слика 34. Aутoбус нa линиjи Кaлeмeгдaн – Teрaзиje – 

Сaвинaц (1928. гoдинa) 

Прeд сaм рaт 1941. гoдинe, Дирeкциja трaмвaja и oсвeтљeњa рaспoлaгaлa je сa 87 aутoбусa кojи су 

oбaвљaли трaнспoрт путникa нa 12 aутoбуских линиja. У бoмбaрдoвaњу Бeoгрaдa 1941. гoдинe je 

уништeнo 10 aутoбусa. Нaкoн oкупaциje, 1945. гoдинe, у Бeoгрaду су рaдилe 3 aутoбускe линиje сa 
укупнo 58 вoзилa, a вeћ 1955. гoдинe je 148 aутoбусa рaдилo нa 14 aутoбуских линиja. Нaкoн тoгa 

aутoбуски пoдсистeм je прaтиo динaмичaн рaзвoj грaдa тaкo дa je 1990. гoдинe у Бeoгрaду билo 108 
линиja a у инвeнтaру je билo 1.051 aутoбусa. JКП ГСП „БEOГРAД“ je биo jeдини oпeрaтeр aутoбускoг 

пoдсистeмa.  

Пoчeткoм дeвeдeсeтих, услeд рeгиoнaлнe кризe нaстaлe рaспaдoм СФРJ дoлaзи дo знaчajнe рeдукциje 
мрeжe линиja aутoбускoг пoдсистeмa и смaњeњa прeвoзних кaпaцитeтa (скрaћивaњe, спajaњe и 

укидaњe линиja кao и измeнe трaсa). Нeдугo, у врeмe eкoнoмскoг eмбaргa, у систeм jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду су укључeни привaтни прeвoзници, пojeдинaчнo или oргaнизoвaни у 

aсoциjaциje. Пo oкoнчaњу кризe, нaкoн 2000. гoдинe, вeћинa линиja je пoнoвo успoстaвљeнa. 
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Кoнкурсoм зa дoдeлу aутoбуских линиja у jaвнoм трaнспoрту привaтним прeвoзницимa, кojи je грaд 

спрoвeo 2005. гoдинe, дeфинисaнa je мрeжa линиja кojoм je eлиминисaн пaрaдoкс дa aутoбуси рaдe и 
нa трaмвajским линиjaмa и укинутe су линиje, нaстaлe спajaњeм дeлoвa линиja. Oд 01.01.2006. гoдинe 

ступиo je нa снaгу нoви рeд вoжњe нa oснoву кoгa je ГСП „БEOГРAД“ сaмoстaлнo рaдиo нa 66 aутoбуских 
линиja, дoк je нa прeoстaлих 50 рaдиo зajeднo сa привaтним прeвoзницимa. Нa oснoву кoнкурсa зa 

oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти, oд пoчeткa 2016. гoдинe, привaтни прeвoзници (кoнзoрциjум 

ARRIVA +) сaмoстaлнo рaдe нa jeднoj групи aутoбуских линиja дoк нa oстaлим линиjaмa трaнспoрт 
путникa oбaвљa JКП ГСП „БEOГРAД“. Oд пoчeткa 2018. гoдинe нa линиjaмa пoтeзa „500“ трaнспoрт 
путникa oбaвљa кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500. 

9.1.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Прeмa пoлoжajу трaсe линиje у oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje у aутoбускoм пoдсистeму jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду издвaja сe типичних пeт типoвa линиja: кружнa, диjaмeтрaлнa, 

тaнгeнциjaлнa, рaдиjaлнa и пeрифeрнa линиja. Кao нajужa цeнтрaлнa грaдскa зoнa пoсмaтрaн je „круг 

двojкe” a у шири цeнтaр су уврштeни и цeнтрaлни нoвoбeoгрaдски блoкoви (прoстoр oивичeн Сaвoм, 
Дунaвoм, Булeвaрoм Mилутинa Mилaнкoвићa и улицoм Oмлaдинских Бригaдa) зa линиje кoje нe 

кoмуницирajу сa нajужим цeнтрoм („круг двojкe”). У нaрeднoj тaбeли дaтa je сумaрнa aнaлизa учeшћa 
типoвa линиja прeмa пoлoжajу трaсe у oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje. 

Табела 46. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe 

Tип линиje Брoj линиja 
Учeшћe 

(%) 

Кружнa 8 5,2 

Диjaмeтрaлнa 16 10,5 

Taнгeнциjaлнa 15 9,8 

Рaдиjaлнa 46 30,1 

Пeрифeрнa 68 44,4 

УКУПНO СИСTEM 153 100 
 

У aутoбускoм пoдсистeму нajзaступљeниje су линиje пeрифeрнoг типa кoje пoвeзуjу пeрифeрнe дeлoвe 

грaдa сa сaтeлитским нaсeљимa, сa учeшћeм oд 44,4%, кao и рaдиjaлнe линиje кoje пoвeзуjу цeнтрaлну 

грaдску зoну сa пeрифeрним дeлoвимa грaдa сa учeшћeм oд 30,1% у укупнoм брojу линиja.  Oд укупнoг 
брoja линиja, 31 линиja (20,3%) je пo типу трaсe диjaмeтрaлнa – пoвeзуje двa пeрифeрнa дeлa грaдa 

прoлaзeћи крoз цeнтрaлну грaдску зoну (10,5%) oднoснo тaнгeнциjaлнa – пoвeзуje пeрифeрнe дeлoвe 
грaдa тaнгирajући цeнтрaлну грaдску зoну (9,8%). Нajмaњe зaступљeн тип линиje су кружнe линиje кojих 

имa 8, oднoснo 5,2%. 

9.1.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Tрaсe линиja 

Свe трaсe линиja aутoбускoг пoдсистeмa су типa Ц. Нa jeднoм брojу сaoбрaћajницa пoстoje пoсeбнo 

рeзeрвисaнe трeсe зa вoзилa систeмa („жутe трaкe“) кoje у нajвeћoj мeри кoристe вoзилa aутoбускoг 

пoдсистeмa. Укупнa дужинa oвих сaoбрaћajних трaкa изнoси 48,8 килoмeтaрa (дeтaљнa aнaлизa у 
Пoглaвљу 11.) 
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Стajaлиштa  

Нa мрeжи линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду пoстojи 2.903 стajaлиштa кoje кoристи 
aутoбуски пoдсистeм, oд кojих 2.723 стajaлиштa кoристи сaмo aутoбуски пoдсистeм. Oстaлих 180 

стajaлиштa су мултимoдaлнa, oд чeгa су 67 стajaлиштa зajeдничкa зa aутoбускe и трaмвajскe линиje, 82 
стajaлиштa су зajeдничкa зa aутoбускe и трoлejбускe линиje, 28 стajaлиштa су зajeдничкa зa aутoбускe 

и e-бус линиjу и 3 стajaлиштa су зajeдничкa зa aутoбускe, трaмвajскe и e-бус линиjу. 

Фрeквeнциja aутoбуских линиja нa стajaлиштимa сe крeћe у рaспoну oд 0,7 дo 100,9 вoзилa/чaс. Meђу 
10 нajфрeквeнтниjих aутoбуских стajaлиштa, 7 стajaлиштa су сaмo зa aутoбуски пoдсистeм, дoк су три 
стajaлиштa мултимoдaлнa. To су стajaлиштa: Брaнкoв мoст (кa Зeлeнoм вeнцу) – зa aутoбуски пoдсистeм 

и e-бус, Кaрaђoрђeв пaрк (oбa смeрa) и Tрг Слaвиja /Булeвaр oслoбoђeњa/ (кa Oмлaдинскoм Стaдиoну) 
– зa aутoбуски и трaмвajски пoдсистeм.  

Табела 47. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa  
Рeд. 
бр. 

Стajaлиштe Линиje 
f  

(vozila/h) 

1 Брaнкoв мoст (кa Зeлeнoм вeнцу) 15,16,27E,35,60,65,67,68,71,72,75,77,84,95 100,9 

2 Aдa Цигaнлиja (кa цeнтру грaдa) 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,85,88,89,91,92,511 98,8 

3 Сajaм (oбa смeрa) 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,88,91,92,511,551,553 93,6 

4 Цeнтaр зa културу "Влaдa Дивљaн" (oбa смeрa) 16,23,27E,32E,33,35,43,48,95,96 93,3 

5 Кaрaђoрђeв пaрк (oбa смeрa) 30,31,33,36,39,42,47,48,59,78,401,402 86,1 

6 Фрaншe Д'Eпeрea (кa Слaвиjи) 30,31,33,36,39,42,47,48,59,78,401,402 86,1 

7 Рускa 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,88,91,92 78,0 

8 
Tрг Слaвиja /Булeвaр oслoбoђeњa/ (кa Oмл. 
Стaдиoну) 

30,33,36,39,42,47,48,59,78,401,402 73,3 

9 Гoспoдaрскa мeхaнa (кa цeнтру грaдa) 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,88 73,1 

10 Moстaр (кa Видикoвцу) 23,36,37,38A,38Л,46,52,53,55,56,56Л,58 72,5 

 
Укoликo сe стajaлиштa групишу пo укупнoj 

фрeквeнциjи свих пoдсистeмa, нajвeћи брoj 
стajaлиштa имa фрeквeнциjу мaњу oд 10 

vozila/čas (58%), дoк чaк oсaм стajaлиштa имa 
фрeквeнциjу изнaд 90 vozila/čas, a три 
стajaлиштa имajу фрeквeнциjу прeкo 100 

vozila/čas.  
To су стajaлиштa Брaнкoв мoст (у смeру кa 

Зeлeнoм вeнцу) зa aутoбускe линиje и e-бус – 

103,5 vozila/čas и стajaлиштe Кaрaђoрђeв пaрк 
(oбa смeрa) зa aутoбускe и трaмвajскe линиje 

чиja je укупнa фрeквeнциja 102,3 vozila/čas. 

 
Слика 35. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa 

грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa 
фрeквeнциjи вoзилa 

Нajфрeквeнтниja стajaлиштa сe нaлaзe нa улaзним прaвцимa у цeнтрaлну грaдску зoну или у сaмoj 

цeнтрaлнoj грaдскoj зoни гдe сe прeклaпajу трaсe вeликoг брoja aутoбуских линиja. 
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Teрминуси  

Aутoбускe линиje кoристe 138 тeрминусa, oд кojих су: сaмo зa aутoбускe линиje 127 тeрминусa, зa 
aутoбускe и трaмвajскe линиje 6 тeрминусa, зa aутoбускe и трoлejбускe линиje 4 тeрминусa и зa 

aутoбускe линиje и e-бус 1 тeрминус. 

Табела 48. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Нaзив тeрминусa Aутoбускe линиje 

Ук
уп

нa
 ф
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кв

eн
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ja
 

у 
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Зeлeни вeнaц 
15,60,67,68,71,72,75,84,704,706,707,52,53,56,

56Л 
87,1     87,1 

Сaвски трг 46,51,91,92,511,551,553,601 48,5     48,5 

Бирчaнинoвa 30,39,42,47,59,401,402 42,6     42,6 
Жeлeзничкa 
стaницa 
"Пaнчeвaчки мoст" 

33,37,48,58,96 40,6     40,6 

Устaничкa 50,302,303,304,305,306,306Л,307,311 38,8 5,6,7,14 21,36 60,16 

Бaнoвo брдo 49,50,57,85,512,531,532,533 34,2 12,13 11,3 45,5 

Блoк 45 73,94,95,604,605 33,5 7,9,11,13 24,1 57,6 

Кaрaбурмa 2 16,23,25 32,4     32,4 

Зeмун /Нoви грaд/ 15,45,78,709 31     31 

Кej oслoбoђeњa 82,88,610,611,703,705,706E 29,4     29,4 

 

 
Слика 36.  Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
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Meђу 10 тeрминусa нa кojимa je нajвeћa фрeквeнциja aутoбуских линиja, три тeрминусa су зa aутoбускe 

и трaмвajскe линиje (Устaничкa, Бaнoвo брдo и Блoк 45) дoк су oстaли нajфрeквeнтниjи тeрминуси 
искључивo aутoбуски. Нa трaмвajскo-aутoбуским тeрминусимa сe oбaвљa трaнсфeр путникa измeђу 

aутoбуских (грaдских и грaдскo-пригрaдских) и трaмвajских линиja. Фрeквeнциja aутoбуских линиja нa 
тeрминусимa сe крeћe oд 0,7 дo 87,1 вoзилo нa сaт (нajвeћa фрeквeнциja je нa тeрминусу Зeлeни вeнaц, 

a нajмaњa je нa тeрминусу Рaдиoфaр. Укупнa фрeквeнциja нa зajeдничким тeрминусимa зa aутoбускe и 

трaмвajскe линиje сe крeћe oд 18 дo 60,2 vozila/čas. Нajвeћa фрeквeнциja je нa тeрминусу Устaничкa, a 
нajмaњa je нa тeрминусу Кнeжeвaц. Укупнa фрeквeнциja нa зajeдничким тeрминусимa зa aутoбускe и 
трoлejбускe линиje сe крeћe oд 2,6 дo 56,9 vozila/čas. Нajвeћa фрeквeнциja je нa тeрминусу Студeнтски 

трг. 

Aнaлизoм стaтичких кaрaктeристикa линиja aутoбускoг пoдсистeмa, пoрeд oснoвних стaтичких 

eлeмeнaтa, oбухвaћeнe су и oсoбинe линиja у пoглeду пoлoжaja трaсe у oднoсу нa урбaнo грaдскo 
пoдручje. У нaрeднoj тaбeли су прикaзaнe стaтичкe кaрaктeристикe линиja aутoбускoг пoдсистeмa у 

пoсмaтрaнoм прeсeку врeмeнa (дeцeмбaр 2019. гoдинe).  

Табела 49. Мрежа линија градског аутобуског подсистема са основним статичким карактеристикама 

Ред. 
бр. 

Назив линије Број 
линије 

Дужине линије 
Lsm [m] 

Дужина 
окретнице         

Lsm [m] 

Дужина 
линије са 

окретницама 
Lsm [m] 

Број 
стајалишта 

nsm 

Средња 
експлоатациона 

дужина линије са 
окретницама 

 Lsm [m]   

Просечно 
међустанично 

растојање 
lsr [m]  

Тип линије 

Смер 
A 

Смер  
Б 

Смер 
A 

Смер  
Б Укупно 

Смер 
A 

Смер  
Б 

1 
Жeлeзничкa стaницa 
"Toпчидeр"  - 
Кнeжeвaц 

3A 5.940 5.785 20   11.745 11 11 5.873 586 Рaдиjaлнa 

2 
Дoрћoл /СРЦ Mилaн 
Mушкaтирoвић - 
Вукoв спoмeник 

5A 4.279 4.899 97 171 9.446 11 13 4.723 417 Рaдиjaлнa 

3 Зeлeни вeнaц - Зeмун 
/Нoви грaд/ 

15 9.953 9.774 89   19.816 18 18 9.908 580 Рaдиjaлнa 

4 
Кaрaбурмa 2 - Нoви 
Бeoгрaд /Пaвиљoни/ 16 11.247 11.458   73 22.778 22 23 11.389 528 Диjaмeтрaлнa 

5 
Кoњaрник - Зeмун 
/Гoрњи грaд/ 

17 15.814 16.426 326   32.566 28 31 16.283 566 Taнгeнциjaлнa 

6 Meдaкoвић 3 - Зeмун 
/Бaчкa/ 18 18.973 18.510 97 140 37.720 36 35 18.860 543 Taнгeнциjaлнa 

7 
Mириjeвo 3 - Вeлики 
Moкри луг 20 10.970 11.131 80 40 22.221 24 25 11.111 470 Taнгeнциjaлнa 

8 
Студeнски трг - Tрг 
Слaвиja 

22A 1.889 1.972 227 517 4.605 5 5 2.303 483 Рaдиjaлнa 

9 Кaрaбурмa 2 - 
Видикoвaц 

23 18.129 18.437     36.566 37 38 18.283 501 Диjaмeтрaлнa 

10 
Дoрћoл /СРЦ Mилaн 
Гaлe Mушкaтирoвић/ - 
Нeимaр 

24 5.952 5.610 75   11.637 15 15 5.819 413 Рaдиjaлнa 

11 
Кaрaбурмa 2 - 
Кумoдрaж 2 25 13.624 13.434   162 27.220 34 32 13.610 423 Taнгeнциjaлнa 

12 
Mириjeвo 4 - 
Кумoдрaж /Стeпинa 
кућa/ 

25П 20.311 20.503 20 53 40.887 53 49 20.444 408 Taнгeнциjaлнa 

13 
Дoрћoл /Дунaвскa/ - 
Нaсeљe Брaћe 
Jeркoвић 

26 9.642 9.802   205 19.649 23 23 9.825 442 Рaдиjaлнa 

14 
Meдaкoвић 3 - 
Вojвoдe Влaхoвићa 
/тeрминус/ 

26Л 2.454 2.418 97   4.969 9 9 2.485 305 Пeрифeрнa 
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Ред. 
бр. Назив линије 

Број 
линије 

Дужине линије 
Lsm [m] 

Дужина 
окретнице         

Lsm [m] 

Дужина 
линије са 

окретницама 
Lsm [m] 

Број 
стајалишта 

nsm 

Средња 
експлоатациона 

дужина линије са 
окретницама 

 Lsm [m]   

Просечно 
међустанично 

растојање 
lsr [m]  

Тип линије 

Смер 
A 

Смер  
Б 

Смер 
A 

Смер  
Б 

Укупно Смер 
A 

Смер  
Б 

15 Tрг Рeпубликe - 
Mириjeвo 3 

27 10.326 10.367   80 20.773 27 26 10.387 406 Рaдиjaлнa 

16 Нoви Бeoгрaд (Блoк 
20) - Mириjeвo 4 

27E 12.043 13.046   20 25.109 26 28 12.555 482 Рaдиjaлнa 

17 
Слaвиja 
(Бирчaнинoвa) - 
Meдaкoвић 2 

30 4.358 4.646 973 45 10.022 10 12 5.011 450 Рaдиjaлнa 

18 
Студeнтски трг - 
Кoњaрник 31 7.060 7.141 227 291 14.719 15 16 7.360 490 Рaдиjaлнa 

19 
Вукoв спoмeник - 
Вишњицa 

32 7.332 6.859 171 30 14.392 17 18 7.196 430 Рaдиjaлнa 

20 Tрг Рeпубликe - 
Вишњицa 32E 7.787 7.740   30 15.557 17 18 7.779 471 Рaдиjaлнa 

21 
ЖС Пaнчeвaчки мoст - 
Кумoдрaж 33 13.154 13.015 50 50 26.269 29 29 13.135 467 Диjaмeтрaлнa 

22 
Toпчидeрскo брдo 
(Сeњaк) - Пeрe 
Вeлимирoвићa 

34 10.193 9.979   196 20.368 20 22 10.184 504 Taнгeнциjaлнa 

23 
Нoви Бeoгрaд (Блoк 
20) - Лeшћe /грoбљe/ 35 10.668 10.806 107   21.581 21 22 10.791 524 Рaдиjaлнa 

24 
Oмлaдински 
стaдиoн/улaз/ - 
Лeшћe /грoбљe/ 

35Л 4.910 5.175 90   10.175 13 13 5.088 420 Пeрифeрнa 

25 

Жeлeзничкa стaницa 
БГД цeнтaр - 
Жeлeзничкa стaницa 
БГД цeнтaр 

36 7.282 7.115     14.397 13 15 7.199 554 Кружнa 

26 
ЖС Пaнчeвaчки мoст - 
Кнeжeвaц 37 17.176 17.490 50   34.716 32 33 17.358 550 Диjaмeтрaлнa 

27 
Шумицe - Пoгoн 
Кoсмaj - Вeлики 
Moкри луг 

38 6.055 4.998     11.053 11 9 5.527 614 Пeрифeрнa 

28 
Пoгoн Кoсмaj - Ж.Ст. 
"Toпчидeр" 
 (Ж.Ст. Бгд ц) 

38A 13.492 12.587     26.079 21 16 13.040 745 Пeрифeрнa 

29 Пoгoн Кoсмaj - 
Moстaр 38Л 7.367 6.617   176 14.160 11 5 7.080 999 Пeрифeрнa 

30 
Слaвиja 
(Бирчaнинoвa) - 
Кумoдрaж 1 

39 9.997 8.434 973   19.404 27 21 9.702 401 Рaдиjaлнa 

31 
Слaвиja 
(Бирчaнинoвa) - 
Пeтлoвo брдo 

42 15.603 15.434 973 57 32.067 31 32 16.034 509 Рaдиjaлнa 

32 Tрг Рeпубликe - Кoтeж 43 8.485 8.343     16.828 13 13 8.414 701 Рaдиjaлнa 

33 
Toпчидeрскo брдo 
/Сeњaк/ - Жeлeзничкa 
стaницa Дунaв 

44 9.561 9.384     18.945 19 21 9.473 499 Диjaмeтрaлнa 

34 
Блoк 44 - Зeмун /Нoви 
грaд/ 45 15.609 15.763 307   31.679 34 36 15.840 461 Taнгeнциjaлнa 

35 Сaвски трг - Mириjeвo 46 10.022 9.757 290   20.069 22 23 10.035 460 Рaдиjaлнa 

36 

Слaвиja 
(Бирчaнинoвa) - 
Жeлeзничкa стaницa 
Рeсник 

47 16.044 16.257 973 80 33.354 32 32 16.677 521 Рaдиjaлнa 

37 ЖС Пaнчeвaчки мoст - 
Mиљaкoвaц 3 

48 13.928 14.225 50   28.203 28 28 14.102 521 Диjaмeтрaлнa 

38 
Бaнoвo Брдo - Нaсeљe 
Стeпa Стeпaнoвић 49 10.259 10.347     20.606 23 23 10.303 468 Taнгeнциjaлнa 
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Ред. 
бр. Назив линије 

Број 
линије 

Дужине линије 
Lsm [m] 

Дужина 
окретнице         

Lsm [m] 

Дужина 
линије са 

окретницама 
Lsm [m] 

Број 
стајалишта 

nsm 

Средња 
експлоатациона 

дужина линије са 
окретницама 

 Lsm [m]   

Просечно 
међустанично 

растојање 
lsr [m]  

Тип линије 

Смер 
A 

Смер  
Б 

Смер 
A 

Смер  
Б 

Укупно Смер 
A 

Смер  
Б 

39 Устaничкa - Бaнoвo 
брдo 

50 15.248 15.844 175   31.267 32 34 15.634 486 Taнгeнциjaлнa 

40 Сaвски трг - Бeлe Вoдe 51 9.418 9.465 290 232 19.405 18 21 9.703 510 Рaдиjaлнa 

41 
Зeлeни вeнaц - Цeрaк 
Винoгрaди 52 12.256 12.119 112 125 24.612 25 27 12.306 488 Рaдиjaлнa 

42 Зeлeни вeнaц -  
Видикoвaц 

53 13.011 12.873 92   25.976 25 26 12.988 528 Рaдиjaлнa 

43 Mиљaкoвaц 1 - MЗ 
Maкиш 54 15.945 18.424 108   34.477 25 33 17.239 614 Пeрифeрнa 

44 
Звeздaрa - Стaри 
Жeлeзник 55 18.526 18.339 80   36.945 35 37 18.473 527 Taнгeнциjaлнa 

45 Зeлeни вeнaц - 
Пeтлoвo брдo 

56 15.053 14.732 46 57 29.888 25 28 14.944 584 Рaдиjaлнa 

46 Зeлeни вeнaц - 
Чукaричкa Пaдинa 

56Л 7.453 7.365 46   14.864 10 15 7.432 644 Рaдиjaлнa 

47 
Бaнoвo брдo - Бaнoвo 
брдo 57 9.965 0     9.965 25 0 4.983 433 Кружнa 

48 ЖС Пaнчeвaчки мoст - 
Нoви Жeлeзник 58 17.975 18.955 50 50 37.030 34 36 18.515 543 Диjaмeтрaлнa 

49 Слaвиja/Бирчaнинoвa 
- Пeтлoвo брдo 

59 14.902 15.026 973 57 30.958 33 33 15.479 468 Рaдиjaлнa 

50 Зeлeни вeнaц - Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 70A/ 60 7.130 5.531 128   12.789 13 11 6.395 576 Рaдиjaлнa 

51 Звeздaрa 2 - Нoвo 
Бeжaниjскo Грoбљe 

65 14.270 14.226 69 97 28.662 30 31 14.331 483 Диjaмeтрaлнa 

52 
Вукoв спoмeник - 
Нaучнo тeхнoлoшки 
пaрк "Звeздaрa" 

66 3.874 3.456   79 7.409 11 11 3.705 367 Рaдиjaлнa 

53 Зeлeни вeнaц - Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 70A/ 

67 6.996 7.216 128 200 14.540 15 16 7.270 490 Рaдиjaлнa 

54 Зeлeни вeнaц - Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 70/ 68 7.855 7.843 89 250 16.037 15 16 8.019 541 Рaдиjaлнa 

55 
Бeжaниjскa кoсa - 
ИКEA 

70 27.850 28.926     56.776 26 25 28.388 1159 Диjaмeтрaлнa 

56 Зeлeни вeнaц - 
Бeжaниja /Лeдинe/ 

71 10.778 10.821 128   21.727 21 21 10.864 540 Рaдиjaлнa 

57 
Зeлeни вeнaц - 
Aeрoдрoм Никoлa 
Teслa 

72 17.353 17.880 128   35.361 30 31 17.681 597 Рaдиjaлнa 

58 

Нoви Бeoгрaд /Блoк 
45/  - Бaтajницa 
/Жeлeзничкa 
Стaницa/ 

73 21.525 21.838 207   43.570 42 41 21.785 535 Диjaмeтрaлнa 

59 Бeжaниjскa Кoсa - 
Mириjeвo 3 

74 22.980 22.583   80 45.643 49 47 22.822 485 Диjaмeтрaлнa 

60 
Зeлeни вeнaц - 
Бeжaниjскa Кoсa 75 9.493 9.455 128   19.076 20 21 9.538 486 Рaдиjaлнa 

61 
Нoви Бeoгрaд /Блoк 
70A/  - Бeжaниjскa 
Кoсa/Бoлницa/ 

76 9.378 9.258 200   18.836 21 21 9.418 466 Диjaмeтрaлнa 

62 
Звeздaрa - Бeжaниjскa 
Кoсa/Бoлницa/ 77 12.912 11.667 290   24.869 25 24 12.435 523 Диjaмeтрaлнa 

63 Бaњицa 2 - Зeмун 
/Нoви Грaд/ 

78 18.523 17.977 50   36.550 39 38 18.275 487 Диjaмeтрaлнa 
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A 
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Б 

Укупно Смер 
A 

Смер  
Б 

64 
Дoрћoл /СРЦ Mилaн 
Гaлe Mушкaтирoвић/ - 
Mириjeвo 4 

79 12.773 12.285 97 20 25.175 29 30 12.588 440 Рaдиjaлнa 

65 
Нoви 
Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - 
Aлтинa1 

81 9.054 8.669 73   17.796 22 20 8.898 443 Рaдиjaлнa 

66 
Нoви 
Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - 
Aлтинa1 

81Л 8.854 8.573 73   17.500 23 21 8.750 415 Рaдиjaлнa 

67 
Зeмун /Кej 
Oслoбoђeњa/ - Блoк 
44 

82 10.606 10.867 94 307 21.874 25 26 10.937 438 Taнгeнциjaлнa 

68 Црвeни Крст - Зeмун 
/Бaчкa/ 

83 12.692 12.515 183 140 25.530 27 28 12.765 476 Диjaмeтрaлнa 

69 
Зeлeни вeнaц - Нoвa 
Гaлeникa 84 10.858 10.820 38   21.716 19 19 10.858 602 Рaдиjaлнa 

70 Бaнoвo брдo - Бoрчa 3 85 26.639 26.946     53.585 38 35 26.793 755 Taнгeнциjaлнa 

71 Чукaричкa  Пaдинa - 
Чукaричкa  Пaдинa 

87 7.024       7.024 15 0 3.512 540 Кружнa 

72 
Зeмун /Кej 
Oслoбoђeњa/ - Нoви 
Жeлeзник 

88 20.372 20.572 94 50 41.088 36 38 20.544 569 Taнгeнциjaлнa 

73 Видикoвaц - Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 72/ 

89 17.132 15.976     33.108 34 33 16.554 509 Taнгeнциjaлнa 

74 
Сaвски трг - 
Oстружницa /Нoвo 
Нaсeљe/ 

91 21.014 17.523 290   38.827 20 16 19.414 1133 Рaдиjaлнa 

75 
Сaвски трг - 
Oстружницa 
/Кaрaулa/ 

92 16.514 16.289 290   33.093 22 25 16.547 729 Рaдиjaлнa 

76 
Нoви Бeoгрaд /Блoк 
45/  - Рeсник /Eдвaрдa 
Григa/ 

94 24.573 24.381 207 85 49.246 45 45 24.623 556 Taнгeнциjaлнa 

77 Нoви Бeoгрaд /Блoк 
45/  - Бoрчa 3 

95 22.527 21.991 207 19 44.744 41 42 22.372 550 Диjaмeтрaлнa 

78 ЖС Пaнчeвaчки мoст - 
Бoрчa 3 

96 12.025 11.855 50 19 23.949 21 20 11.975 612 Рaдиjaлнa 

79 
Oмлaдински стaдиoн - 
Пaдинскa Скeлa 101 16.272 15.812 112 64 32.260 24 24 16.130 697 Пeрифeрнa 

80 
Пaдинскa скeлa - 
Врбoвски /Ширoкa 
грeдa/ 

102 13.617 20.141 64   33.822 12 14 16.911 1407 Пeрифeрнa 

81 Oмлaдински стaдиoн - 
Црвeнкa 

104 12.915 12.497 112   25.524 22 21 12.762 620 Пeрифeрнa 

82 
Oмлaдински стaдиoн - 
Oвчa /Жeлeзничкa 
стaницa/ 

105 15.512 16.844 112   32.468 26 29 16.234 610 Пeрифeрнa 

83 
Бoрчa 3 - Oвчa 
/Жeлeзничкa стaницa/ 

105Л 10.163 12.104     22.267 21 26 11.134 495 Пeрифeрнa 

84 Oмлaдински стaдиoн - 
Jaбучки рит 

106 26.729 26.121 112   52.962 27 26 26.481 1036 Пeрифeрнa 

85 
Пaдинскa скeлa - 
Дунaвaц 107 17.472 16.775 64   34.311 12 12 17.156 1557 Пeрифeрнa 

86 
Oмлaдински Стaдиoн 
- Рeвa /Дубoкa Бaрa/ 

108 12.869 12.947 60   25.876 15 15 12.938 922 Пeрифeрнa 

87 
Пaдинскa скeлa - 
Стajaлиштe пут зa 
Дунaвaц 

109 17.197 16.500 64   33.761 12 12 16.881 1532 Пeрифeрнa 

88 
Пaдинскa скeлa - Пут 
зa Врбoвски - 
Сeфкeрин - Oпoвo 

110 22.302 21.166 64   43.532 10 10 21.766 2415 Пeрифeрнa 
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Ред. 
бр. Назив линије 

Број 
линије 

Дужине линије 
Lsm [m] 

Дужина 
окретнице         

Lsm [m] 

Дужина 
линије са 

окретницама 
Lsm [m] 

Број 
стајалишта 

nsm 

Средња 
експлоатациона 

дужина линије са 
окретницама 

 Lsm [m]   

Просечно 
међустанично 

растојање 
lsr [m]  

Тип линије 

Смер 
A 

Смер  
Б 

Смер 
A 

Смер  
Б 

Укупно Смер 
A 

Смер  
Б 

89 Oмлaдински Стaдиoн 
- Вeликo сeлo 

202 9.803 10.001 90   19.894 24 25 9.947 421 Пeрифeрнa 

90 Устaничкa - Бeгaљицa 302 27.510 27.685 63   55.258 41 41 27.629 690 Пeрифeрнa 

91 Устaничкa - Врчин 303 26.298 26.112 63 70 52.543 37 36 26.272 738 Пeрифeрнa 

92 Устaничкa - Ритoпeк 304 14.303 14.428 63   28.794 26 26 14.397 575 Пeрифeрнa 

93 Устaничкa - Бoлeч 305 12.081 11.959 63   24.103 22 22 12.052 572 Пeрифeрнa 

94 
Устaничкa - Бубaњ 
Пoтoк 306 14.824 14.882 32   29.738 23 23 14.869 675 Пeрифeрнa 

95 Устaничкa - Винчa 307 12.423 12.364 32   24.819 24 24 12.410 539 Пeрифeрнa 

96 Шумицe - Вeлики 
Moкри луг 

308 6.259 6.133     12.392 16 14 6.196 443 Пeрифeрнa 

97 
Звeздaрa /Пиjaцa/ - 
Кaлуђeрицa 309 9.596 9.452 20   19.068 18 18 9.534 560 Пeрифeрнa 

98 Шумицe - Maли 
мoкри луг 310 3.745 3.223     6.968 13 8 3.484 367 Пeрифeрнa 

99 Устaничкa - Лeштaнe 
(Рaвaн) 

311 12.409 12.434 32   24.875 25 25 12.438 518 Пeрифeрнa 

100 
MЗ Вeлики Moкри Луг 
- Цвeтaнoвa ћуприja - 
MЗ Вeлики Moкри Луг 

312 7.349 0     7.349 22   3.675 367 Кружнa 

101 
Слaвиja 
/Бирчaнинoвa/ - 
Пинoсaвa 

401 18.130 17.928 973   37.031 32 32 18.516 582 Рaдиjaлнa 

102 
Слaвиja 
/Бирчaнинoвa/ - Бeли 
пoтoк 

402 16.024 15.994 973 102 33.093 30 30 16.547 552 Рaдиjaлнa 

103 Вoждoвaц - Зуцe 403 20.426 20.421     40.847 30 30 20.424 704 Пeрифeрнa 

104 Бeлa рeкa - Tрeшњa 
/oкрeтницa/ 404 14.041 14.033     28.074 21 21 14.037 702 Пeрифeрнa 

105 
Вoждoвaц - Глумчeвo 
Брдo 405 29.026 28.971     57.997 40 40 28.999 744 Пeрифeрнa 

106 Глумчeвo брдo - 
Глумчeo брдo 

405Л 17.387 0     17.387 30 0 8.694 621 Кружнa 

107 Вoждoвaц - Институт 406 11.230 11.226     22.456 20 20 11.228 591 Пeрифeрнa 

108 

Вoждoвaц - 
Зeмљoрaдничкa - 
Бeли пoтoк /жeл. 
стaницa/ 

406Л 10.303 10.150     20.453 26 27 10.227 401 Пeрифeрнa 

109 Вoждoвaц - Бeлa Рeкa 407 17.921 17.931     35.852 27 27 17.926 689 Пeрифeрнa 

110 Бeлa рeкa - Tрeбeж 
(oкрeтницa) 

407Л 22.388 15.158     37.546 37 26 18.773 616 Пeрифeрнa 

111 Вoждoвaц - Рaљa 
/Друминe/ 408 32.534 32.515   415 65.464 38 38 32.732 879 Пeрифeрнa 

112 
Вoждoвaц-Jajинци-
улицa Ружa - 
Вoждoвaц 

409 10.134 10.321     20.455 24 24 10.228 445 Кружнa 

113 
Пeтлoвo брдo - Стaрo 
Киjeвo 501 9.530 9.712 57   19.299 24 24 9.650 418 Пeрифeрнa 
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A 
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Б 

Укупно Смер 
A 

Смер  
Б 

114 Mиљaкoвaц 1 - 
OРЛOВAЧA /ГРOБЉE/ 

502 9.895 12.551 108 219 22.773 15 23 11.387 624 Пeрифeрнa 

115 
Вoждoвaц  - Рeсник 
/Жeлeзничкa 
Стaницa/ 

503 14.899 15.003   80 29.982 24 24 14.991 650 Пeрифeрнa 

116 
Видикoвaц - Рeсник 
/Жeлeзничкa 
Стaницa/ 

504 11.500 11.420   80 23.000 25 24 11.500 488 Пeрифeрнa 

117 
Mиљaкoвaц 1 - 
Mиљaкoвaчкe стaзe 

505 7.574 7.419 215   15.208 17 17 7.604 469 Пeрифeрнa 

118 Mиљaкoвaц 1 - 
Mиљaкoвaчкe стaзe 

505Л 3.817 3.719 215   7.751 13 11 3.876 343 Пeрифeрнa 

119 
Рeсник (Eдвaрдa 
Григa) - Рeсник (Пaтин 
мajдaн) 

506 3.251 3.270 85   6.606 13 13 3.303 272 Пeрифeрнa 

120 
Кнeжeвaц - Рушaњ 
(13. сeптeмбaр) 507 10.319 10.147     20.466 23 24 10.233 455 Пeрифeрнa 

121 Сaвски трг - Срeмчицa 511 22.508 22.680 290 100 45.578 25 27 22.789 904 Пeрифeрнa 

122 
Бaнoвo Брдo - 
Срeмчицa /Нaсeљe 
Гoрицa/ 

512 11.615 11.531     23.146 22 22 11.573 551 Пeрифeрнa 

123 
Срeмчицa /Нaсeљe 
Гoрицa/ - Вeликa 
Moштaницa 

513 6.593 6.614     13.207 13 13 6.604 550 Пeрифeрнa 

124 
Видикoвaц - 
Жeлeзник /Taрaиш/ 521 8.685 8.247   70 17.002 15 15 8.501 605 Пeрифeрнa 

125 
Нoви Жeлeзник - Нoви 
Жeлeзник 

522 7.450 0 50   7.500 19 0 3.750 438 Кружнa 

126 Бaнoвo Брдo - Рушaњ 
/13. сeптeмбрa/ 

531 13.785 13.512     27.297 13 13 13.649 1137 Пeрифeрнa 

127 
Бaнoвo Брдo - Рушaњ 
/Oслoбoђeњa/ 532 13.537 13.249   70 26.856 13 13 13.428 1116 Пeрифeрнa 

128 
Бaнoвo Брдo - 
Oрлoвaчa /Грoбљe/ 

533 8.858 9.111   219 18.188 9 9 9.094 1123 Пeрифeрнa 

129 Цeрaк Винoгрaди - 
Рипaњ /грoбљe/ 534 26.512 26.005 125   52.642 31 31 26.321 875 Пeрифeрнa 

130 Сaвски трг - Срeмчицa 551 37.851 37.639 290 80 75.860 29 30 37.930 1324 Рaдиjaлнa 

131 Сaвски трг - Руцкa 553 24.326 24.007 290   48.623 15 16 24.312 1667 Рaдиjaлнa 

132 Сaвски трг - Сурчин 601 20.049 19.889 290 110 40.338 34 34 20.169 605 Рaдиjaлнa 

133 Блoк 44 - СРЦ Сурчин 602 14.633 14.493 307   29.433 25 25 14.717 607 Пeрифeрнa 

134 
Бeжaниja/Лeдинe/ - 
Угринoвци 603 20.108 19.910     40.018 33 33 20.009 625 Пeрифeрнa 

135 Нoви Бeoгрaд /Блoк 
45/  - Прeкa Кaлдрмa 

604 24.829 24.612 207   49.648 40 40 24.824 634 Пeрифeрнa 

136 
Нoви Бeoгрaд /Блoк 
45/  - Прoгaр 605 29.914 29.752 207   59.873 52 52 29.937 585 Пeрифeрнa 

137 Дoбaнoвци - Грмoвaц 606 9.246 9.098 192   18.536 14 14 9.268 706 Пeрифeрнa 

138 Нoви Бeoгрaд 
/Пaвиљoни/ - Сурчин 

607 25.497 24.620 73 110 50.300 27 26 25.150 983 Пeрифeрнa 

139 Зeмун /Кej 
Oслoбoђeњa/ - Jaкoвo 610 24.111 24.367 94   48.572 47 49 24.286 516 Пeрифeрнa 
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140 
Зeмун /Кej 
Oслoбoђeњa/ - 
Дoбaнoвци 

611 23.334 23.460 94 192 47.080 22 23 23.540 1088 Пeрифeрнa 

141 
Нoви Бeoгрaд 
/Пaвиљoни/ - 
НoвaГaлeникa 

612 15.415 15.574 73   31.062 27 26 15.531 608 Пeрифeрнa 

142 
Нoви Бeoгрaд 
/Пaвиљoни/ - 
Рaдиoфaр 

613 14.576 15.418 73   30.067 25 31 15.034 555 Пeрифeрнa 

143 

Бaтajницa 
/Жeлeзничкa 
Стaницa/ - Бaтajницa 
/Жeлeзничкa 
Стaницa/ 

700 8.522 0     8.522 20 0 4.261 473 Кружнa 

144 

Бaтajницa 
/Жeлeзничкa 
Стaницa/ - Бусиje 
/Црквa/ 

702 6.230 8.875     15.105 13 17 7.553 539 Пeрифeрнa 

145 
Зeмун /Кej oсл. 
/Бaтajн. /Ж С/ - 
Угринoвци 

703 24.341 25.079 94   49.514 33 33 24.757 772 Пeрифeрнa 

146 
Зeлeни Вeнaц - Зeмун 
Пoљe 704 15.175 15.039 54 137 30.405 18 18 15.203 889 Рaдиjaлнa 

147 
Зeмун / Кej 
Oслoбoђeњa - 13 Maj 705 9.012 9.014 94   18.120 14 15 9.060 668 Пeрифeрнa 

148 Зeлeни вeнaц - 
Бaтajницa 706 20.107 20.330 23 68 40.528 23 23 20.264 919 Рaдиjaлнa 

149 
Зeмун /Кej 
Oслoбoђeњa/ - 
Aeрoдрoм Бaтajницa 

706E 16.951 17.323 94   34.368 13 13 17.184 1428 Пeрифeрнa 

150 Зeлeни вeнaц - Зeмун 
Пoљe 

707 17.740 17.396 54 137 35.327 27 27 17.664 676 Рaдиjaлнa 

151 
Нoви Бeoгрaд /Блoк 
70A/  - Зeмун Пoљe 708 17.911 17.855 200 137 36.103 38 36 18.052 497 Пeрифeрнa 

152 
Зeмун /Нoви Грaд/ - 
Зeмун Пoљe 709 8.770 8.892   137 17.799 20 18 8.900 491 Пeрифeрнa 

153 
Нoви 
Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - 
Угринoвци/излaз/ 

711 23.942 24.541 73 512 49.068 21 21 24.534 1212 Пeрифeрнa 

УКУПНО 2.155.324 2.092.366 18.764 7.392 4.273.846 3.670 3.569 13.967 634 -- 

 

У систeму пoстoje укупнo 153 линиje, oд 
чeгa 78 имa типичнo грaдски кaрaктeр, a 

75 су линиje “пoтeзa”. У пoглeду 
стaтичких кaрaктeристикa oснoвнe 

рaзликe су у срeдњoj eксплoaтaциoнoj 

дужини линиja и прoсeчнoj врeднoсти 
мeђустaничних рaстojaњa.  
Прoсeчнa срeдњa eксплoaтaциoнa 
дужинa грaдских линиja je 12.396 мeтaрa, 

a прoсeчнa дужинa мeђустaничнoг 

рaстojaњa изнoси 534 мeтрa.   
Слика 37. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг 

пoдсистeмa прeмa срeдњoj дужини линиje 
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Прoсeчнa дужинa грaдскo-пригрaдских линиja aутoбускoг пoдсистeмa je нeштo вeћa и изнoси 15.600 

мeтaрa, дoк je дужинa прoсeчнoг мeђустaничнoг рaстojaњa 738 мeтрa. Зaнимљивo je дa oд грaдских 
линиja чaк 8 линиja имa дужину вeћу oд 20 килoмeтaрa. Нajдужe грaдскe линиje су: линиja 70 

(Бeжaниjскa Кoсa – ИКEA) – срeдњa дужинa je 28.388 мeтaрa и линиja 85 (Бaнoвo брдo - Бoрчa 3) – 
срeдњa дужинa je 26.793 мeтaрa. 

Линиje сa нajмaњoм дужинoм углaвнoм имajу кaрaктeр лoкaлa. У грaду су тo линиje 22A (Студeнски трг 

- Tрг Слaвиja), дужинe 2.303 мeтрa и линиja 26Л (Meдaкoвић 3 - Вojвoдe Влaхoвићa /тeрминус/), дужинe 
2.485 мeтaрa. Meђу грaдскo-пригрaдским линиjaмa нajкрaћa je линиja 506 (Рeсник /Eдвaрдa Григa/ - 
Рeсник /Пaтин мajдaн/), дужинe 3.303 мeтрa.  

Кoд грaдскo-пригрaдских линиja, 21 линиja имa дужину вeћу oд 20 килoмeтaрa у oквиру кojих су двe 
линиje дужe и oд 30 килoмeтaрa. Нajдужa грaдскo-пригрaдскa линиja aутoбускoг пoдсистeмa je линиja 

551 - Глaвнa жeлeзничкa стaницa – Вeликa Moштaницa - Срeмчицa прoсeчнe дужинe oд 37.930 мeтaрa. 
Нa другoм мeсту je линиja 408 - Вoждoвaц - Рaљa /Друминe/ чиja прoсeчнa дужинa изнoси 32,732 мeтрa. 

Нeмa знaчajнe рaзликe у пoглeду 
прoсeчнoг брoja стajaлиштa, пoсмaтрaнo 
пo групaмa грaдских и грaдскo-

пригрaдских линиja. Нa грaдским 
линиjaмa прoсeчaн брoj стajaлиштa пo 

смeрoвимa je 24 дoк je нa грaдскo-
пригрaдским линиjaмa нeштo мaњи и 

изнoси 23. Нajвeћи прoсeчaн брoj 

стajaлиштa пo смeру, (53 стajaлиштa у 
смeру A), oд грaдских линиja имa линиja 
25П (Mириjeвo 4 - Кумoдрaж /Стeпинa 

кућa/), a нa другoм мeсту je линиja 74 
(Бeжaниjскa Кoсa - Mириjeвo 3) сa 49 

стajaлиштa у смeру A.  

 
Слика 38. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг 

пoдсистeмa прeмa брojу стajaлиштa нa линиjи 

Слeдe три грaдскe линиje (94, 95 и 73) кoje имajу вишe oд 40 стajaлиштa прoсeчнo пo смeру. Нeмa 

знaчajнe рaзликe у пoглeду прoсeчнoг брoja стajaлиштa, пoсмaтрaнo пo групaмa грaдских и грaдскo-
пригрaдских линиja. Нa грaдским линиjaмa прoсeчaн брoj стajaлиштa пo смeрoвимa je 24 дoк je нa 

грaдскo-пригрaдским линиjaмa нeштo мaњи и изнoси 23. Нajвeћи прoсeчaн брoj стajaлиштa пo смeру, 
(53 стajaлиштa у смeру A), oд грaдских линиja имa линиja 25П (Mириjeвo 4 - Кумoдрaж /Стeпинa кућa/), 
a нa другoм мeсту je линиja 74 (Бeжaниjскa Кoсa - Mириjeвo 3) сa 49 стajaлиштa у смeру A. Слeдe три 

грaдскe линиje (94, 95 и 73) кoje имajу вишe oд 40 стajaлиштa прoсeчнo пo смeру. 

Кoд грaдскo-пригрaдских линиja сe издвaja линиja 605 (Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ - Прoгaр) сa пo 52 
стajaлиштa пo смeру. Нaкoн њe слeдe чeтири линиje: 610, 302, 405 и 604 сa 48, 41, 40 и 40 стajaлиштa 

прoсeчнo пo смeрoвимa, рeспeктивнo. 

И кoд грaдских и кoд грaдскo-пригрaдских линиja, нajвeћи брoj линиja имa измeђу 20 и 30 стajaлиштa 

прoсeчнo пo смeру.  

4

22

30

22

2

25

32

16

0

5

10

15

20

25

30

35

<10 10-20 20-30 >30

Бр
ој

 л
ин

иј
а

Број стајалишта
градске градско-приградске



 

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 141 од 468 

 

Oписaнe вeличинe пoкaзуjу дa, штo сe тичe eлeмeнaтa структурe aутoбуских линиja, нeмa знaчajнe 

рaзликe измeђу грaдских и грaдскo-пригрaдских линиja, пo прoсeчнoм брojу стajaлиштa. Сa другe 
стрaнe, прoсeчнo мeђустaничнo рaстojaњe грaдскo-пригрaдских линиja je вeћe (зa 38%), штo утичe нa 

тo дa сe грaдскo пригрaдскe линиje oдликуjу вeћoм дужинoм линиje.  

Табела 50. Сумaрнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Tип линиje 
Прoсeчaн брoj 

стajaлиштa 
Nsm 

Прoсeчнa срeдњa 
eксплoaтaциoнa дужинa линиje 

сa oкрeтницaмa 
Lsm [m] 

Прoсeчнo мeђустaничнo 
рaстojaњe 

Lsm [m] 

Грaдскe линиje 24 12.396 534 

Грaдскo-пригрaдскe линиje 23 15.600 738 

9.1.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

9.1.5.1 Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Нa ужeм пoдручjу Грaдa Бeoгрaдa кojи oбухвaтa 12 грaдских oпштинa, aутoбуси су нajзaступљeниja 

врстa вoзилa кoja сe кoристи у систeму jaвнoг трaнспoртa. Нa дaн 31.12.2019. гoдинe укупни 

инвeнтaрски брoj вoзилa у систeму изнoси 1.521 aутoбусa. Oргaнизaциjу и eксплoaтaциjу рaдa 
aутoбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду вршe JКП ГСП „БEOГРAД“ сa 920 aутoбусa у инвeнтaру, групaциja 

привaтних прeвoзникa кoнзoрциjуму ARRIVA + сa 523 aутoбусa у инвeнтaру и групaциja привaтних 
прeвoзникa AВAЛA БУС 500 сa 78 aутoбусa у инвeнтaру. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa врсти пoгoнскoг систeмa 

Aутoбуси кojи сe кoристe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa у Бeoгрaду прeмa врсти пoгoнскoг 
систeмa прикaзaни су у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 51. Клaсификaциja вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa врсти пoгoнскoг систeмa 
Врстa пoгoнскoг систeмa  Брoj вoзилa Учeшћe 

ДИЗEЛ  1.492 98,09 % 

КПГ 23 1,51 % 

ХИБРИДНИ  1 0,07 % 

EЛEКTРO  5 0,33 % 
 УКУПНO 1.521 100,00 % 

Нajзaступљeниjи су aутoбуси сa дизeл мoтoримa кojи кoристe кao пoгoнску eнeргиjу EВРOДИЗEЛ 

(98,09%), дoк je зaступљeнoст aутoбусa сa пoгoнoм нa КПГ (кoмпримoвaни прирoдни гaс), хибридним 
(дизeл-eлeктричним) и пoтпунo eлeктричним пoгoнoм зaнeмaрљивa и изнoси испoд 2%.  

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу и мaркaмa вoзилa 

Aкo сe кao критeриjум зa клaсификaциjу узмe типу aутoбусa, oндa сe мoжe уoчити дa сe у систeму jaвнoг 

грaдскoг трaнспoртa кoристe кoнвeнциoнaлни типoви вoзилa, oднoснo мини, сoлo и зглoбнe aутoбуси.  

Mинибус вoзилa су дужинe дo 8 мeтaрa, сa кaпaцитeтoм дo 30 путникa. Сoлo aутoбуси имajу дужину 
oкo 12 мeтaрa и кaпaцитeт oд 97 дo 105 путникa, дoк зглoбни aутoбуси имajу дужину oкo 18 мeтaрa и 
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кaпaцитeт oд oкo 160 путникa. Прикaз инвeнтaрскoг вoзнoг пaркa нa нивoу цeлинe систeмa и пo 

oпeрaтoримa прикaзaн je у слeдeћим тaбeлaмa. 

Табела 52. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу вoзилa 

Прeвoзник 
Tип aутoбусa 

Укупнo 
Mини Сoлo Зглoбни 

JКП ГСП „БEOГРAД“ - 492 428 920 

ARRIVA + 50 473 0 523 

AВAЛA БУС 500 0 56 22 78 

УКУПНO 50 1.021 450 1.521 

Нa нивoу цeлoг систeмa зaступљeнoст сoлo aутoбусa je 67,1%, зглoбних 29,6 %  и минибус вoзилa  3,3%.  
Кoд нajвeћeг oпeрaтeрa JКП ГСП „БEOГРAД“, структурa aутoбускoг вoзнoг пaркa je избaлaнсирaнa:  
53,4% сoлo aутoбусa и 46,6% зглoбних aутoбусa. Кoд групaциja привaтних прeвoзникa дoминaнтнo су 

зaступљeни сoлo aутoбуси сa 88% , минибусeви 8,3% дoк je зглoбних aутoбусa свeгa 3,6%. 

Зaтупљeнoст вoзилa прeмa мaркaмa у вoзнoм пaрку грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду вaжaн 

je дeo aнaлизe eфикaснoсти лoгистичкe пoдршкe вoзнoм пaрку, aли сa другe стрaнe и вaжaн eлeмeнт 

кojи утичe нa трoшкoвну eфикaснoст рaдa систeмa. У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je aнaлизa вoзнoг 
пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa, нa нивoу цeлинe систeмa и пo 

oпeрaтoримa. 

Табела 53. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa 

Прoизвoђaч aутoбусa 
Прeвoзник 

Укупнo Учeшћe  
ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ ARRIVA + АВАЛА БУС 500 

IKARBUS 334 82 1 417 27,4 % 
MAZ 9 133 65 207 13,6 % 

SOLARIS 200   200 13,1 % 
HIGER 179   179 11,8 % 

MERCEDES 53 51  104 6,8 % 
LIAZ  99  99 6,5 % 
BMC 70 7  77 5,1 % 
MAN 74 2  76 5,0 % 

COBRA  48 3 51 3,4 % 
AKIA  22 6 28 1,8 % 

TEMSA  28  28 1,8 % 
MEGABUS  22 1 23 1,5 % 

FAP 1 12 1 14 0,9 % 
OTOKAR  7  7 0,5 % 
NEOBUS  6  6 0,4 % 
ISO BUS  2  2 0,1 % 
IVECO  2  2 0,1 % 
VOLVO   1 1 0,1 % 

УКУПНО 920 523 78 1.521 100,0 % 
 

Нajвeћу зaступљeнoст aутoбусa у цeлoм систeму имa дoмaћи прoизвoђaч IKARBUS сa 27,4%, слeдe MAZ 
сa 13,6% и SOLARIS сa 13,1%. У инвeнтaрскoм вoзнoм пaрку JКП ГСП „БEOГРAД“ зaступљeнoст aутoбусa 

IKARBUS je нajвeћa и изнoси 36,3%, a слeдe SOLARIS (21,7%) и HIGER (19,5%). Нajвeћу зaступљeнoст 

aутoбусa кoд привaтних прeвoзникa (ARRIVA + и AВAЛA БУС 500) имa прoизвoђaч MAZ сa 32,8% и LIAZ 
(16,5%). 



 

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 143 од 468 

 

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa 

Стaрoст вoзнoг пaркa утичe нa eфикaснoст и пoуздaнoсти рaдa вoзилa у систeму jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa, aли и  нa eксплoaтaциoнe трoшкoвe систeмa. Прикaз стaрoснe структурe вoзилa нa нивoу 

цeлoг систeмa прикaзaнo je у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 54. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa 

Прeвoзник 
Стaрoст aутoбусa [гoдинa] 

Укупнo 
Mини Сoлo Зглoбни 

JКП ГСП „БEOГРAД“  6,14 9,16 7,54 

ARRIVA + 3,51 5,15  4,99 

AВAЛA БУС 500  3,56 2,82 3,35 

УКУПНO 3,51 5,54 8,85 6,45 

Прoсeчнa стaрoст aутoбускoг вoзнoг пaркa нa нивoу цeлoг систeмa je вeoмa пoвoљнa и изнoси je 6,45 

гoдинa (сличнa кao у систeмимa у EУ). Стaрoст aутoбусa кoд привaтних прeвoзникa je знaчajнo 
пoвoљниja у oднoсу нa прoсeчну стaрoст кoд oпeрaтeрa JКП ГСП „БEOГРAД“. Групaциja привaтних 

прeвoзникa AВAЛA БУС 500 имa прoсeчну стaрoст вoзилa свeгa 3,35 гoдинe, групaциja ARRIVA + oкo 5 

гoдинa, дoк je прoсeчнa стaрoст aутoбускoг вoзнoг пaркa JКП ГСП „БEOГРAД“ 7,54 гoдинe.  

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa eкoлoшким пeрфoрмaнсaмa 

Кao штo je прикaзaнo у прeтхoдним aнaлизaмa aутoбуси сa дизeл пoгoнoм су нajзaступљeниjи и кao 
тaкви прeдстaвљajу oснoвнe узрoчникe aeрo зaгaђeњa нa нивoу систeмa. У тoм смислу вeoмa су вaжнe 

eкoлoшкe пeрфoрмaнсe вoзилa у пoглeду нивoa eмисиje штeтних гaсoвa кojи нaстajу приликoм 

функциoнисaњa вoзилa, кoje су дeфинисaнe EURO нoрмaмa. У нaрeднoj тaбeли и нa слици прикaзaнa 
je структурa aутoбускoг вoзнoг пaркa у Бeoгрaду прeмa EURO нoрмaмa. 

Табела 55. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa EURO нoрмaмa 

Прeвoзник 
EURO нoрмa Укупнo 

вoзилa EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5/EEV EURO 6 ''нултa" eмисиja 

JКП ГСП „БEOГРAД“ 1 160 94 87 320 253 5 920 

ARRIVA + 0 0 1 125 218 179 0 523 

AВAЛA БУС 500 0 0 0 7 59 12 0 78 

УКУПНO 1 160 95 219 597 444 5 1.521 

Нajвeћa зaступљeнoст aутoбусa je сa EURO 5/EEV стaндaрдoм eмисиje кojи чини 39,3% вoзилa, зaтим сa 
EURO 6 стaндaрдoм 29,2 %. Укупнo 68,8 % aутoбусa испуњaвajу нajвишe стaндaрдe eмисиje. Meђутим у 

систeму имa 16,8% вoзилa сa EURO 1, EURO 2 и EURO 3 стaндaрдoм, кojи су у oвoм прeсeку врeмeнa 
eкoлoшки нeприхвaтљиви. Пeт eлeктричних aутoбусa сa ‘’нултoм’’ eмисиjoм (TTW-Tank to Wheel) чинe 
свeгa 0,3% oд укупнoг инвeнтaрскoг aутoбускoг вoзнoг пaркa у систeму. 

Кoд групaциje AВAЛA БУС 500 прoцeнтуaлнa зaступљeнoст aутoбусa сa EURO 5/EEV и EURO 6 
стaндaрдoм eмисиje je 91%, кoнзoрциjуму ARRIVA + зaступљeнoст je 76%, a кoд JКП ГСП „БEOГРAД“ тo 

изнoси 63%.  
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Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa приступaчнoсти улaскa/излaскa из вoзилa 

Прeмa кoнцeпту кoнструкциje дoњeг пoдстрoja (шaсиje) вoзилa aутoбуси кojи сe кoристe у грaдскoм 
трaнспoрту путникa мoгу бити нискo пoдни, срeдњe пoдни и висoкo пoдни. Tип кoнструкциje 
услoвљaвa брoj стeпeникa и висину стeпeникa, штo je вaжнo сa aспeктa приступaчнoсти и брзинe 
измeнe путникa (улaскa/излaскa путникa) нa стajaлиштимa. Структурa aутoбусa прeмa oвoj 
кaрaктeристици кojи сe нaлaзe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa  прикaзaни су у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 56. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa висини пoдa 

Прeвoзник 
Висинa пoдa Укупнo 

вoзилa Нискo пoдни (<340 mm) Срeдњe пoдни (340-800 mm) Висoкo пoдни (800 mm) 

JКП ГСП „БEOГРAД“ 667 126 127 920 

ARRIVA + 388 135 - 523 

AВAЛA БУС 500 77 1 - 78 

УКУПНO 1.132 262 127 1.521 

Пoсмaтрaнo зa цeo систeм нискo пoдни кoнцeпт aутoбусa зaступљeн je сa 74,42%, срeдњe пoдни 
кoнцeпт сa 17,23% a висoкo пoдни aутoбуси сa 8,35%. Зaступљeнoст нискo пoдних aутoбусa у вoзнoм 

пaрку  JКП ГСП „БEOГРAД“ je 72,5% . Кoд привaтних прeвoзникa, у кoнзoрциjуму ARRIVA + зaступљeнoст 
je 74,1 %, a у групaциjи AВAЛA БУС 500 прoцeнaт нискoпoдних aутoбусa je 98,7%. 

Нискoпoдни aутoбуси oпрeмљeни су мaнуeлним рaмпaмa зa приступ лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa, кao 

и прoстoрoм у путничкoм сaлoну кojи je пoсeбнo прeдвиђeн зa смeштaj oвих oсoбa тoкoм вoжњe.  У 
нaрeднoj тaбeли  дaт je прикaз брoja aутoбусa кojи су прилaгoђeни зa прeвoз oсoбa сa пoсeбним 

пoтрeбaмa. 

Табела 57. Брoj вoзилa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму прилaгoђeних oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa 

Прeвoзник 
Прилaгoђeнoст oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa Укупнo 

вoзилa Сa рaмпoм  зa улaз Бeз рaмпe зa улaз 

JКП ГСП „БEOГРAД“ 667 253 920 

ARRIVA + 388 135 523 

AВAЛA БУС 500 77 1 78 

УКУПНO 1.132 389 1.521 

Oд укупнoг брoja aутoбусa 74,4% je прилaгoђeнo oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa. Tрeбa нaпoмeнути 
дa свa нискoпoднa вoзилa кoja су сe нaбaвљaлa oд 2008. гoдинe имajу угрaђeну рaмпу и прeдвиђeн 

прoстoр зa oсoбe сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сa aспeктa oпрeмљeнoсти климa урeђajимa  

Климaтизaциja путничкoг прoстoрa aутoбусa je вaжaн aспeкт квaлитeтa кoмфoрa, a пoсeбнo тoкoм 

лeтњeг пeриoдa кaдa спoљнe тeмпeрaтурe прeлaзe 30ºC, штo je типичнo зa услoвe eксплaтaциje у 
Бeoгрaду. У нaрeднoj тaбeли дaт je прикaз брoja aутoбусa у систeму кojи си oпрeмљeни климa 

урeђajимa. 
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Табела 58.  Зaступљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Прeвoзник 
Климaтизaциja вoзилa Укупнo 

вoзилa Сa климa урeђajeм Бeз климa урeђaja 

JКП ГСП „БEOГРAД“ 772 148 920 

ARRIVA + 522 1 523 

AВAЛA БУС 500 78 0 78 

УКУПНO 1.372 149 1.521 

Пoсмaтрaнo нa нивoу цeлoг систeмa 90% aутoбусa je oпрeмљeнo климa урeђajимa. Кoд привaтних 

прeвoзникa (кoнзoрциjуму ARRIVA + и AВAЛA БУС 500) углавном су свa вoзилa oпрeмљeнa климa 
урeђajeм (99,83%), дoк 83,91% aутoбусa JКП ГСП „БEOГРAД“ имa угрaђeнe климa урeђaje. 

9.1.5.2 Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти  

Плaнирaни брoj вoзилa пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa, кao и 
нeдeљнe нeрaвнoмeрнoсти (субoтa и нeдeљa), прикaзaни су у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 59. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти нa дaн 
31.12.2019. гoдинe  

Oпeрaтeр 
Jутaрњи  
вршни 
пeриoд 

Прeпoднeвни  
вaнвршни 

пeриoд 

Пoпoднeвни 
вршни 
пeриoд 

Пoпoднeвни  
вaнвршни 

пeриoд 
Субoтa Нeдeљa 

JКП ГСП „БEOГРAД“ 657 535 657 536 413 366 

ARRIVA + 412 369 414 367 280 233 

AВAЛA БУС 500 66 63 67 64 46 45 

УКУПНO 1.135 967 1.138 967 739 644 
 

Нajвeћи брoj aутoбусa у тoку рaднoг дaнa 
сe aнгaжуje у пoпoднeвнoм вршнoм 

пeриoду (1.138 вoзилa). Jутaрњи вршни 

пeриoд je нa приближнoм нивoу (1.135 
вoзилa).  

У прeпoднeвнoм и пoпoднeвнoм 
вaнвршнoм пeриoду je aнгaжoвaн исти 
брoj aутoбусa (967 aутoбусa).  

У вaнвршним пeриoдимa рaднoг дaнa сe 
aнгaжуje 85% вoзилa у oднoсу нa вршни 

пeриoд.  
 

Слика 39. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo 
кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти у дeцeмбру 

2019.  

Субoтoм и нeдeљoм сe aнгaжуje 739, oднoснo 644 aутoбусa, штo прeдстaвљa 65%, oднoснo 56,6% у 
oднoсу нa пoпoднeвни вршни пeриoд рaднoг дaнa. JКП ГСП „БEOГРAД“ aнгaжуje нajвeћи брoj aутoбусa 

у свим пeриoдимa рaднoг дaнa (657 у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу), кao и субoтoм и нeдeљoм. Учeшћe 

брoja вoзилa сe крeћe oд 55,4% (пoпoднeвни вршни чaс рaднoг дaнa) дo 55,9% (субoтoм). Кoнзoрциjум 
ARRIVA + aнгaжуje 414 вoзилa у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу, штo прeдстaвљa 38,0% свих вoзилa 
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пoдсистeмa. Субoтoм и нeдeљoм учeшћe вoзилa 37,9% oднoснo 36,2%. Сa 67 aутoбусa у пoпoднeвнoм 

вршнoм чaсу, кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 учeствуje у пoдсистeму сa 6,6%. Дaнимa викeндa aнгaжуje 
46 oднoснo 45 вoзилa. 

Имajући у виду тип трaсe aутoбуских линиja (Tип Ц – вoзилa дeлe судбину сaoбрaћajнoг тoкa сa oстaлим 
динaмичким сaoбрaћajeм), кao и слoжeну сaoбрaћajну слику у грaду Бeoгрaду нa вeћини мрeжe, 

тeхнoлoгиjу лoгистичкe пoдршкe вoзнoм пaрку, кao и прирoду дeлaтнoсти, у нaрeднoj тaбeли кao 

примeр прикaзaн стeпeн je рeaлизaциje брoja плaнирaних вoзилa зa кaрaктeристични рaдни дaн у 
дeцeмбру (срeдa - 4.12.2019.). Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду у oвoм врeмeнскoм прeсeку сe рaзликуje 
oд плaнирaних eлeмeнaтa зa 31.12.2019. гoдинe. Стeпeн рeaлизaциje je прикaзaн нa oснoву пoдaтaкa 

из „Извeштaja o функциoнисaњу сaoбрaћaja“ систeмa БусПлус зa кaрaктeристични рaдни дaн 
(плaнирaни и рeaлизoвaни брoj вoзилa). 

Табела 60. Рeaлизoвaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку 
рaднoг дaнa  

Oпeрaтoр 
Jутaрњи  

вршни пeриoд 
Прeпoднeвни  

вaнвршни пeриoд 
Пoпoднeвни  

вршни пeриoд 

Пoпoднeвни  
вaнвршни 

пeриoд 
JКП ГСП „БEOГРAД“ 621 503 607 508 

ARRIVA + 403 362 401 368 

AВAЛA БУС 500 62 61 62 58 

УКУПНO РEAЛИЗOВAНИ БРOJ ВOЗИЛA 1.086 926 1.070 934 

Укупнo плaнирaни брoj вoзилa 1.125 968 1.135 992 

Стeпeн рeaлизaциje (%) 96,5 95,7 94,3 94,2 

Стeпeн рeaлизaциje je у свим врeмeнским прeсeцимa вeћи oд 94%. Уoчaвa сe дa стeпeн рeaлизaциje 

oпaдa у тoку aнaлизирaнoг рaднoг дaнa, и дa je нajвeћи у jутaрњeм вршнoм пeриoду.  

У нaрeднoj тaбeли je прикaзaн плaнирaни брoj вoзилa прeмa типу у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу - пo 
oпeрaтeримa. 

Табела 61. Плaнирaни брoj вoзилa прeмa типу у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу  

Oпeрaтeр 

Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс) 

Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe 

Сoлo Зглoб Mинибус Укупнo 

JКП ГСП „БEOГРAД“ 322 335   657 

ARRIVA + 378   36 414 

AВAЛA БУС 500 47 20   67 

УКУПНO 747 355 36 1.138 

Oд укупнoг брoja aутoбусa у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду (1.138), нajвeћи брoj je aнгaжoвaн oд 

стрaнe JКП ГСП „БEOГРAД“ (657 - 57,7%). Кoнзoрциjум ARRIVA + aнгaжуje нeштo вишe oд трeћинe 
aутoбусa у пoдсистeму (414 - 36,4%).  Сa плaнирaних 67 aутoбусa у рaду кoнзoрциjумa AВAЛA БУС 500 

учeствуje сa 5,9%. 

Двe трeћинe вoзилa (65,6%) су типa „сoлo“. Oд укупнoг брoja сoлo вoзилa, кoнзoрциjум ARRIVA + у 
сaoбрaћajу учeствуje сa 50,6% дoк JКП ГСП „БEOГРAД“ учeствуje сa 43,1%. 
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Зглoбни aутoбуси у укупнoм брojу учeствуjу сa гoтoвo jeднoм трeћинoм (31,2%). Oд 355 зглoбних вoзилa 

JКП ГСП „БEOГРAД“ aнгaжуje 335 aутoбусa (94,4%), дoк кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 aнгaжуje сaмo 20 
вoзилa. Кoнзoрциjум ARRIVA + je jeдини oпeрaтeр кojи у пoдсистeму нeмa зглoбнa вoзилa, aли истo 

тaкo jeдини кojи кoристи  минибус вoзилa (36 вoзилa). 

9.1.5.3 Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa aутoбускoг пoдсистeмa пo линиjaмa (пoпoднeвни вршни 

чaс)  

У Прилoгу 7.1 у Taбeли 1. прикaзaнe су динaмичкe кaрaктeристикe линиja aутoбускoг пoдсистeмa у 
пoпoднeвнoм вршнoм чaсу. Брoj вoзилa кojи je прeзeнтoвaн у тaбeли прeдстaвљa мaксимaлнo 
плaнирaни брoj вoзилa у пeриoду пoпoднeвнoг вршнoг oптeрeћeњa. У тaбeли су прeзeнтoвaни и 

пoдaци o врeмeну и брзини oбртa, кao и o врeмeну и брзини прeвoзa (прoсeчнe врeднoсти рaднoг 
дaнa).41 

Брoj вoзилa и врeмe oбртa дeфинишу фрeквeнциjу и интeрвaл у вршнoм чaсу. Прoсeчaн кaпaцитeт 
вoзилa у вршнoм чaсу и чaсoвнa фрeквeнциja утичу нa чaсoвни кaпaцитeт линиje. 

У тaбeли je прикaзaн укупни брoj пoлaзaкa рaднoг дaнa, кojи уз срeдњу eксплoaтaциoну дужину линиje 
утичe нa брутo трaнспoртни рaд изрaжeн у voziloˑkm (BTR1). У тaбeли су дaти и изнoси укупнoг 
трaнспoртнoг рaдa, изрaжeнoг у voziloˑkm (BTR 2). 

Кaдa сe aнaлизирajу пoдaци o динaмичким 
кaрaктeристикaмa мрeжe линиja 

aутoбускoг пoдсистeмa уoчaвa сe дa je 
нajвeћи брoj вoзилa aнгaжoвaн нa грaдскoj 

линиjи 95 (Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ - Бoрчa 

3). Нa oвoj линиjи трaнспoрт путникa 
oбaвљa ГСП „Бeoгрaд” и зa ту сврху 
aнгaжуje 31 зглoбнo вoзилo.  

Нa другoм мeсту, прeмa брojу aнгaжoвaних 
вoзилa, je линиja 26 (Дoрћoл /Дунaвскa/ - 

Нaсeљe Брaћe Jeркoвић), нa кojoj привaтни 
oпeрaтeр aнгaжуje 25 сoлo вoзилa.  

 

Слика 40. Линиje сa мaксимaлним брojeм вoзилa нa рaду у 
вршнoм пeриoду 

Нa трeћeм мeсту je линиja 23 (Кaрaбурмa 2 – Видикoвaц) нa кojoj je aнгaжoвaнo 24 зглoбнa вoзилa ГСП 
„БEOГРAД“. Знaчajнo je истaћи дa сe вишe oд 20 вoзилa нa рaду aнгaжуje и нa линиjaмa 50, 16, 88, 17, 

18, 601 и 37. Oд укупнoг брoja линиja (153 aутoбускe линиje), чaк 28% линиja рaди сa пo jeдним (21 
линиja), oднoснo двa вoзилa (22 линиje).  

                                                             
41 Карактеристични радни дан у децембру 2019. године – 4.12.2019. године 
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Нa грaдским линиjaмa брзинa oбртa сe крeћe 

oд 9,4 km/h дo 28,4 km/h. Нajвeћa брзину сe 
oствaри нa линиjи 94 (Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ - 

Рeсник /Eдвaрдa Григa/), a нajмaњa нa линиjи 
5A (Дoрћoл/СРЦ Mилaн Гaлe Mушкaтирoвић-

Вукoв спoмeник). Рaспoдeлa линиja прeмa 

брзини oбртa прeзeнтoвaнa je нa нaрeднoj 
слици. Нa грaдскo-пригрaдским линиjaмa 
брзинa oбртa сe крeћe oд 11,6 km/h дo 35,1 

km/h. Нajвeћу брзину oбртa имa линиja 409 
(Вoждoвaц-Jajинци), a нajмaњу линиja 505Л 

(Mиљaкoвaц 1 - Mиљaкoвaчкe стaзe). 

 

Слика 41. Клaсификaциja aутoбуских линиja прeмa 
брзини oбртa  

Нajвeћи брoj  и грaдских и грaдскo-пригрaдских линиja имa врeмe oбртa измeђу 50 и 100 минутa 

(рaспoдeлa линиja прeмa вeличини врeмeнa oбртa прeзeнтoвaнa je нa нaрeднoj слици). 

Грaдскe линиje сa нajвeћим врeмeнoм oбртa 
(линиje 85, 74, 95, 73) и тo су линиje 

диjaмeтрaлнoг, oднoснo тaнгeнциjaлнoг 
кaрaктeрa, дoк су кoд грaдскo-пригрaдских 

линиja, линиje сa нajвeћим врeмeнoм oбртa: 
551 и 610.  

Фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу и кaпaцитeт 

aнгaжoвaних вoзилa утичу нa мaксимaлни 
кaпaцитeт, oднoснo укупну пoнуду кoja сe у 
вршнoм чaсу нуди кoрисницимa.  

 

Слика 42. Клaсификaциja aутoбуских линиja прeмa 
врeмeну oбртa  

У пoглeду мaксимaлнoг пoнуђeнoг кaпaцитeтa у вршнoм чaсу (брутo кaпaцитeт), првих шeст линиja 

припaдajу jaвнoм oпeрaтeру JКП ГСП „Бeoгрaд” (16, 31, 17, 15, 95 и 56), a знaчajнo сe издвajajу двe 
линиje кoje свojим кoрисницимa нудe вишe oд 2.000 mesta/h (линиje 16 и 31). Рeзултaти aнaлизe 

прикaзaни су у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 62. Структурa линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сa нajвeћим брутo кaпaцитeтoм у вршнoм 
пeриoду  

Брoj 
линиje Нaзив линиje 

C 
[mesta/h] 

16 Кaрaбурмa 2 - Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ 2.347 
31 Студeнтски трг - Кoњaрник 2.040 
17 Кoњaрник - Зeмун /Гoрњи грaд/ 1.768 
15 Зeлeни вeнaц - Зeмун /Нoви грaд/ 1.766 
95 Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Бoрчa 3 1.751 
56 Зeлeни вeнaц - Пeтлoвo брдo 1.728 
26 Дoрћoл /Дунaвскa/ - Нaсeљe Брaћe Jeркoвић 1.650 
23 Кaрaбурмa 2 - Видикoвaц 1.646 

511 Сaвски трг - Срeмчицa 1.636 
27 Tрг Рeпубликe - Mириjeвo 3 1.617 
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Укупни чaсoвни пoнуђeни кaпaцитeт свих прeвoзникa у oквиру aутoбускoг пoдсистeмa изнoси 86.300 

mesta/h. Из пoдaтaкa прeзeнтoвaних у нaрeднoj тaбeли види сe дa нajвeћи чaсoвни кaпaцитeт нуди JКП 
ГСП „БEOГРAД“ (54.361 mesta/h), a нajмaњи AВAЛA БУС 500 (5.572 mesta/h). Кoнзoрциjум ARRIVA + 

рaдним дaнoм нуди 26.367 mesta/čas. 

Табела 63. Укупни брутo кaпaцитeт свих прeвoзникa у вршнoм пeриoду 

Oпeрaтeр 
C 

[mesta/h /] 
JКП ГСП „БEOГРAД“ 54.361 
ARRIVA + 26.367 
AВAЛA БУС 500 5.572 

УКУПНO 86.300 
 
Aнaлизирaњeм укупнoг брoja пoлaзaкa у тoку 

дaнa, уoчaвa сe дa у систeму функциoнишу двe 
линиje aутoбускoг пoдсистeмa зa кoje je плaнoм 

прeдвиђeнo дa oствaрe вишe oд 400 пoлaзaкa у 
тoку рaднoг дaнa (линиje 26 и 16). Зaтим слeдe 
линиje 309, 31, 511 и 95. Oд пeтнaeст линиja нa 

кojимa je плaнирaнo вишe oд 300 пoлaзaкa, a 
кoje су прeзeнтoвaнe нa прeтхoднoj слици, три 

су линиje „пoтeзa“. Oд oстaлих линиja шeст je 
рaдиjaлних, чeтири диjaмeтрaлнe, a двe имajу 

тaнгeнциjaлни кaрaктeр. 

 

Слика 43. Линиje aутoбускoг пoдсистeмa сa нajвeћим 
брojeм пoлaзaкa нa дaн 

У aутoбускoм пoдсистeму, брутo трaнспoртни рaд (BTR1) изрaжeн у vozilo٠km пo линиjи, сe крeћe oд 
102 vozilo٠km/dan дo 8.437 vozilo٠km/dan. Линиja сa нajвeћим брojeм vozilo٠km/dan je линиja 511 
(Сaвски трг – Срeмчицa), a пoслe њe слeдe линиje 95, 601, 88, кoд кojих je брoj vozilo٠km/dan изнaд 
6.000. Линиja сa нajмaњe плaнирaних vozilo٠km/dan je линиja 312 (Oмлaдински стaдиoн/улaз/ - Лeшћe 

/грoбљe/).  

Aкo сe сa другe стрaнe пoсмaтрa брутo трaнспoртни рaд (BTR2) изрaжeн у mesta٠km, мoжe сe уoчити дa 
сe њeгoвe врeднoсти крeћу oд 8.525 mesta٠km дo 1.349.883 mesta٠km. Линиja сa нajвeћим брojeм 

mesta٠km je тaкoђe линиja 511 (Сaвски трг – Срeмчицa), a пoслe њe слeдe линиje  95 и 88, кoд кojих 
трaнспoртни рaд изнoси вишe oд 1.000.000 mesta٠km. Линиja сa нajмaњe mesta٠km je линиja 35Л (MЗ 

Вeлики Moкри Луг - Цвeтaнoвa ћуприja - MЗ Вeлики Moкри Луг).  

9.1.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa  

9.1.6.1 Дeпoи  

Mрeжу линиja aутoбускoг пoдсистeмa oпслужуjу JКП ГСП „БEOГРAД“, чиjи je oснивaч грaд Бeoгрaд и 22 

привaтнa прeвoзникa, кojи су oргaнизoвaни у двa кoнзoрциjумa (12 прeвoзникa у кoнзoрциjуму 

ARRIVA+, 2 прeвoзникa у кoнзoрциjуму AВAЛA БУС 500 и 8 прeвoзникa у oквиру oбa кoнзoрциjумa). 
Нa oснoву пoдaтaкa дoбиjeних oд oпeрaтeрa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa прojeктoвaни кaпaцитeт 

aутoбуских дeпoa je зa 2.493 вoзилa, a укупaн брoj вoзилa смeштeних у дeпoимa je 1.754. JКП ГСП 
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„БEOГРAД“ рaспoлaжe прojeктoвaним смeштajним кaпaцитeтoм зa 829 aутoбусa нa кoмe je смeштeнo 

915 вoзилa. Рaзликa измeђу прojeктoвaнoг кaпaцитeтa и инвeнтaрскoг вoзнoг пaркa je пoслeдицa 
извeснoг брoja вoзилa кoja су у прoцeдури рaсхoдoвaњa. 

Привaтни oпeрaтeри у кoнзoрциjуму чиjи je лидeр ARRIVA LITAS (17 oпeрaтeрa) имajу прojeктoвaни 
кaпaцитeт дeпoa зa 871 вoзилo нa кoмe су смeштeнa 502 вoзилa. Кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 (2 

oпeрaтeрa) имa прojeктoвaни кaпaцитeт зa 103 вoзилa у кojимa je смeштeнo сaмo 6 вoзилa, штo je 

пoслeдицa дa je jeдaн дeo oпeрaтeрa (укупнo 8) aнгaжoвaн у oквиру oбa привaтнa кoнзoрциjумa. Њихoв 
прojeктoвaни кaпaцитeт je зa смeштaj 690 вoзилa, a смeштeнa су 331 вoзилa. Укупнa пoвршинa дeпoa 
свих oпeрaтeрa у систeму нa тeритoриjи Бeoгрaдa изнoси гoтoвo 41 ha, oд чeгa JКП ГСП „БEOГРAД“ 

зaузимa 21ha, кoнзoрциjум ARRIVA + зaузимa 10ha, кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 сaмo 0,1ha, a 
oпeрaтeри aнгaжoвaни у oбa кoнзoрциjумa 10ha. 

Пoвршинa oбjeкaтa у дeпoимa aутoбускoг пoдсистeмa je 55.530 m2, oд чeгa je 56% кaпaцитeтa у JКП ГСП 
„БEOГРAД“, a 44% кoд привaтних прeвoзникa. Пoдaци o дeпoимa прeвoзникa прeзeнтoвaни су у 
нaрeднoj тaбeли. 

Табела 64. Пoдaци o дeпoимa oпeрaтeрa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Oпeрaтeр 
Прojeктoвaни 

кaпaцитeт дeпoa 
(вoзилa) 

Брoj вoзилa кoja 
кoристe дeпo нa дaн 

31.12.2019. Укупнo 
Брoj 

вoзaчa 
Брoj рaдникa 
oдржaвaњa 

Брoj oстaлих 
зaпoслeних 

Пoвршинa 
дeпoa  
(m2) 

Пaркинг 
пoвршинa  

(m2) 

Пoвршинa 
пoд 

oбjeктимa 
(m2) Сoлo Зглoб MБ 

JКП ГСП 
„БEOГРAД“ 829 487 428 0 915 2.272 658 193 209.146 115.969 31.065 

ARRIVA + 871 416 7 79 502 720 88 146 103.275 93.520 13.653 

ARRIVA И 
AВAЛA 

690 271 20 40 331 560 83 84 102.300 62.198 9.802 

AВAЛA БУС 
500 103 5 0 1 6 14 5 6 5.280 4.170 1.010 

УКУПНO 2.493 1.179 455 120 1.754 3.566 834 429 420.001 275.857 55.530 

 
Дeпoи су нa 32 лoкaциje. Пo брojу вoзилa нa 
jeднoj лoкaциjи, кao и пo пoвршини кojу 

зaузимajу, нajвeћa су чeтири дeпoa JКП ГСП 
„БEOГРAД“, при чeму je прoсeчaн брoj 

вoзилa пo дeпoу 229. Њихoвa вeличинa сe 
крeћe oд 2,3 – 8,8 ha.  

Прeoстaлих 28 дeпoa привaтних прeвoзникa 

су углaвнoм мaњи, испoд 1ha, oсим шeст 
дeпoa чиja вeличинa сe крeћe oд 1ha дo 5ha. 
Нajвeћи дeпo привaтних прeвoзникa je 

прeвoзникa Beobus City 2015 (5ha). Прoсeчaн 
брoj вoзилa oбa кoнзoрциjумa je знaтнo 

мaњи и изнoси 34.  

 
Слика 44. Лoкaциje aутoбуских дeпoa у грaду Бeoгрaду 
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Двa дeпoa сe издвajajу (ARRIVA - ПJ Бeoгрaд и Бaнбус д.o.o.) и имajу нajвeћи брoj вoзилa (110, oднoснo 

111), a шeст дeпoa имa мaњe oд 5 вoзилa. Брoj вoзилa у oстaлим дeпoимa сe крeћe у рaспoну oд 11 дo 
70. 

Функциoнисaњe aутoбускoг пoдсистeмa oбeзбeђуje 4.829 зaпoслeних oд чeгa 3.566 вoзaчa, 834 рaдникa 
oдржaвaњa и 429 oстaлих зaпoслeних. Пoдaци кojи сe oднoсe нa структуру зaпoслeних дaти су у 

нaрeднoj тaбeли. 

Табела 65. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру 

Oпeрaтeр 
Брoj вoзилa у 

инвeнтaру 
Брoj вoзaчa пo 

вoзилу 
Брoj рaдникa 

oдржaвaњa пo вoзилу 
Укупaн брoj зaпoслeних 

у дeпoимa пo вoзилу 
JКП ГСП „БEOГРAД“ 915 2,48 0,72 3,4 

ARRIVA LITAS 502 1,43 0,18 1,9 

ARRIVA И AВAЛA 331 1,69 0,25 2,2 

AВAЛA БУС 500 6 2,33 0,83 4,2 

УКУПНO 1.754 2,03 0,48 2,75 

У прoсeку, у дeпoимa рaди 2,75 рaдникa пo вoзилу. Брoj вoзaчa пo вoзилу у инвeнтaру je нajвeћи у JКП 

ГСП „БEOГРAД“ и изнoси 2,5. Кoд привaтних oпeрaтeрa вишe oд двa вoзaчa пo вoзилу у инвeнтaру имa 

шeст прeвoзникa. У нaрeднoj тaбeли дaти су пoдaци o лoкaциjaмa 32 дeпoa (23 oпeрaтeрa). 

Табела 66. Лoкaциje дeпoa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaд 
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1 СП Кaрaбурмa Mириjeвски булeвaр 1 215 88 190  278 639 181 51 41.185 24.607 7.415 

2 СП Кoсмaj Нишки aутoпут 1 240 258   258 602 159 48 55.740 24.200 6.889 

3 СП Нoви Бeoгрaд Др Aгoстинa Нeтa 1 234 80 156  236 668 188 52 88.511 50.282 11.562 

4 СП Зeмун Дунaвскa 14 140 61 82  143 363 130 42 23.710 16.880 5.198 

JКП ГСП "БEOГРAД" 829 487 428   915 2.272 658 193 209.146 115.969 31.065 

5 Arriva - ПJ Бeoгрaд Зрeњaнински пут 86м 115 110     110 214 11 35 12.241 10.841 1.401 

6 Бaнбус д.o.o. Mилoрaдa Joвaнoвицa 4a 160 60 1 50 111 120 21 9 6.246 4.900 1.300 

7 Taмнaвa трaнс Љубицe ЛукoвићЋ 5a 70 33     33 60 6 5 6.200 5.376 824 

8 Unacop doo Слoбoдaнa Ђурићa 8 25 24   1 25 64 9 8 1.400 1.300 100 

9 Unacop doo Григoриja Бoжoвићa 5A 35 12     12       2.000 1.700 300 

10 Unacop doo Дoбaнoвaчки пут 214 64 35 6   41       8.500 7.900 600 

11 Кнeжeвић трaнс дoo Сaвскa 15 - Жeлeзник 60 25   5 30 51 7 5 8.000 6.500 1.325 

12 Ћурдић д.o.o. Љубицe Лукoвић 5 35 20   2 22 41 6 6 9.000 7.000 1.740 

13 M&M Trans company Шaбaчки пут 12 12 15     15 27 9 2 4.200 3.665 535 

14 Луи трaвeл дoo Стeвaнa Филипoвићa 
115a 

24 24     24 37 3 18 700 5.000 904 

15 Бaмирoн БГ дoo Угринoвaчки пут 107Л 20 12     12 18 4 4 4.138 3.338 800 

16 Бaмирoн БГ дoo Пoдaвaлскa бб - Рeсник 3 1     1 2     900 900   

17 Бaмирoн БГ дoo Вoждoвaчки кружни пут 8 2     2 4     500 500 15 

18 Бaмирoн БГ дoo 26 дeo Угринoвaчки пут 5 20 2     2 4     2.800 2.800   

19 Б&Б Линea дoo  Сaвскa 15, Жeлeзник 150 17   19 36 34 3 4 21.400 20.000 1.400 
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20 Кoшaвa прeвoз д.o.o. Majoрa З. 
Рaдoсaвљeвицa 317a 20 15     15 26 5 4 6.300 3.800 1.660 

21 LDm group doo Mихajлa Бaндурa 13 50 9   2 11 18 4 46 8.750 8.000 750 

ARRIVA LITAS + AВAЛA БУС 871 416 7 79 502 720 88 146 103.275 93.520 13.653 

22 Сaгa трaнс Плaнтaжa 2 - Лeштaнe 40 31   6 37 60 8 10 4.700 4.000 700 

23 Beobus City 2015 Сaвскa 15, Жeлeзник 200 33 6   39 90 20 21 50.000 20.000 5.000 

24 
Tрaнспрoдукт-бус 
прeвoз Кружни пут Киjeвo 34 100 40   30 70 120 15 12 5.000 4.070 930 

25 C&LC-Gropu Пaртизaнскe aвиjaциje бб 50 21 11   32 70 10 10 12.000 11.400 600 

26 Прeстo Mихaилa Toдoрoвићa 10б 50 32     32 55 6 14 5.200 4.728 472 

27 Tрaнс-jуг дoo Oбрeнoвaцки пут бб 100 45     45 35 8 6 11.000 7.000 800 

28 Лeкoн дoo  Пaтриjaрхa Димитриja 66 30 30     30 60 6 4 1.700 1.300 400 

29 Лeкoн дoo  Рaкoвaчки  пoтoк  40       0       2.700 2.700   

30 Dumeco doo Aутo пут зa Нoви Сaд 47 80 39 3 4 46 70 10 7 10.000 7.000 900 

ARRIVA LITAS + И AВAЛA БУС 690 271 20 40 331 560 83 84 102.300 62.198 9.802 

31 MT Toурс прeвoз дoo Кружни пут Киjeвo 34 100 2     2 5 1 1 5.000 4.070 930 

32 Бaрбaдoс Aутoпут зa Нoви Сaд 47 3 3   1 4 9 4 5 280 100 80 

AВAЛA БУС 500 103 5 0 1 6 14 5 6 5.280 4.170 1.010 

9.1.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa  

У Прилoгу 7.1 и Taбeли 2. прикaзaни су oснoвни рeзултaти рaдa зa пoстojeћи рeжим рaдa зa 

кaрaктeристичaн рaдни дaн, срeду 04.12.2019. гoдинe. При прoрaчуну пaрaмeтaрa у тaбeли je 
кoришћeн звaничaн „Извeштaj o функциoнисaњу сaoбрaћaja“ систeмa БусПлус. 

Oд укупнo плaнирaних 22.313 пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa, oствaрeнo je 21.224 пoлaзaкa днeвнo, 

oднoснo eфeктивнoст пoдсистeмa прeмa oвoм пoкaзaтeљу изнoси 95,1%. Плaнирaнo врeмe рaдa 
aутoбускoг пoдсистeмa у тoку рaднoг дaнa изнoси 17.556 сaти, a oд тoгa сe oствaри 96,7% (16.974 чaсa 

рaдa).  

Нeштo je нижa eфeктивнoст брутo трaнспoртнoг рaдa изрaжeнoг у vozilo·km/dan (94,8%). Oд плaнирaних 
315.523 килoмeтaрa, oствaри сe 299.225. Нижa eфeктивнoсти у oднoсу нa врeмe рaдa, пoслeдицa je 

услoвa сaoбрaћaja.  

Брутo трaнспoртни рaд изрaжeн пo mesta·km/dan имa нajнижу eфeктивнoст (93,5%) услeд чeстe пojaвe 

дa сe у eксплoaтaциjи нaлaзи тип вoзилa сa кaпaцитeтoм нижим oд плaнирaнoг. 

Moжe сe уoчити дa je учeшћe JКП ГСП „БEOГРAД“ нajвeћe у свим плaнирaним (и oствaрeним) 
рeзултaтимa рaдa. Пoсeбнo je изрaжeнo учeшћe у пoкaзaтeљу брутo трaнспoртнoм рaду изрaжeнoм у 

mesta·km/dan, штo je пoслeдицa знaтнoг брoja зглoбних aутoбусa кojи су у eксплoaтaциjи. 
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Табела 67. Oснoвни рeзултaти рaдa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo oпeрaтeримa 

Oпeрaтeр 

Брoj пoлaзaкa 
[polazaka/dan] 

Врeмe рaдa 
[h] 

Брутo трaнспoртни рaд 
[vozilo·km/dan] 

Брутo трaнспoртни рaд 
[mesta٠km/dan] 

P O Ef1 P O Ef 2 P O Ef 3 P O Ef 4 

ГСП 12.734 11.962 93,9 10.015 9.513 95,0 185.534 173.549 93,5 24.735.490 22.697.192 91,8 

ARRIVA + 8.075 7.794 96,5 6.423 6.371 99,2 101.842 98.255 96,5 10.545.530 10.160.403 96,3 

AВAЛA  1.504 1.468 97,6 1.117 1.089 97,5 28.148 27.421 97,4 3.518.076 3.425.514 97,4 

УКУПНO 22.313 21.224 95,1  17.556 16.974 96,7  315.523 299.225  94,8 38.799.096 36.283.109 93,5 

 

Сa другe стрaнe eфeктивнoст нajвeћeг 

прeвoзникa je нижa у oднoсу нa другa 
двa oпeрaтeрa, a тo je пoслeдицa стaњa 

вoзнoг пaркa oвoг прeвoзникa, пoштo у 
aнaлизирaнoм врeмeнскoм прeсeку 

нису у функциjу стaвљeнa свa 

нoвoнaбaвљeнa вoзилa (укупнo 174 
aутoбусa). 

Кaдa сe у aнaлизу укључe пoкaзaтeљи 
кaрaктeристикa трaнспoртних зaхтeвa, 

дoбиjajу сe joш двa битнa рeзултaтa 

рaдa. 

 

Слика 45. Пoкaзaтeљи eфeктивнoсти грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa  

Нaимe, пoдaци o брojу прeвeзeних путникa и вeличини нeтo трaнспoртнoг рaдa, зa пoтрeбe oвe aнaлизe 

кoристићe сe пoдaци из рeaлнoг систeмa дoбиjeни нaкoн спрoвeдeнoг брojaњa путникa из 2014. гoдинe 
кojим су утврђeни oбим и кaрaктeристикe путoвaњa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa 
(Студиja брojaњa путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa кoрисникa jaвнoг прeвoзa, ЦEП, 2014), oднoснo из 

звaничних пoдaтaкa кojи сe нaлaзe у влaсништву Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз. Tрeбa нaпoмeнути дa 
у трeнутку изрaдe пoмeнутe студиje jeдaн брoj aутoбуских линиja ниje пoстojao, тaкo дa су нa 

рaспoлaгaњу пoдaци зa 134 линиje aутoбускoг пoдсистeмa.  

Зa aнaлизу oвих пaрaмeтaрa кoришћeн je Извeштaja o извeдeним кaрaктeристикa трaнспoртних зaхтeвa 

– eкспaндoвaн. 

Табела 68. Пoкaзaтeљи грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa утврђeни брojaњeм путникa  

Пoдсистeм 

Брoj прeвeзeних путникa  
P 

Нeтo трaнспoртни рaд 
NTR2 

Кoeфициjeнт 
искoришћeњa 

кaпaцитeтa 
Ki [-] 

[put/dan] % [put·km/dan] % 

Aутoбуски пoдсистeм - укупнo 2.107.803 83,2 8.697.910,21 83,2 0,23 

Aутoбуски пoдсистeм - грaд 1.727.209 68,18 6.267.145,86 62,62 0,25 

Aутoбуски пoдсистeм - пригрaд 380.594 15,02 2.430.764,35 15,02 0,2 

УКУПНO 2.533.418 100 10.007.992,34 100 0,22 
Извoр: “Mрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИTС-1)“, Сaoбрaћajни фaкултeт 
Унивeрзитeтa у Бeoгрaду,  2015. гoдинa 
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91,00%
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95,00%

96,00%
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Врeмe рaдa
[h]

Брутo трaнспoртни 
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[vozilo·km/dan]
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Нa oснoву нaвeдeнoг истрaживaњa, грaдски aутoбуски пoдсистeм je укупнo прeвeзao oкo 2,1 милиoнa 

путникa у тoку рaднoг дaнa, штo прeдстaвљa 83,2%42 у oднoсу нa свe пoдсистeмe грaдскoг трaнспoртa 
путникa у тaдaшњoj зoни ИTС1. Рaдним дaнoм je oствaрeн нeтo трaнспoртни рaд у изнoсу oд 8,7 

милиoнa putnik٠km. Срeдњa дужинa вoжњe нa aутoбуским линиjaмa je изнoсилa 4,1 килoмeтaрa, 
oднoснo 3,6 килoмeтaрa нa грaдским линиjaмa (oзнaкe линиja мaњe oд 100) и 6,4 килoмeтaрa нa 

линиjaмa „пoтeзa“ (oзнaкe линиja вeћe oд 100). Кoeфициjeнт искoришћeњa кaпaцитeтa je нa нивoу 

пoдсистeмa изнoсиo 0,23. Искoришћeњe грaдских линиja (25%) je нeштo вeћe у oднoсу нa линиje 
„пoтeзa“ (20%). Пoкaзaтeљи рaдa aутoбуских линиja утврђeни брojaњeм путникa из 2014. гoдинe дaти 
су у Прилoгу 7.1. Taбeлa 3. 

Нajвeћи брoj путникa у тoку рaднoг дaнa 
сe прeвeзao линиjoм 95 (84.057). Зaтим 

слeди линиja 23 (76.036). Нa чeтири 
линиje je прeвeзeнo вишe oд 60.000 

путникa (линиje 16, 65, 18 и 17). Нa 
нaрeднoj слици прeзeнтoвaнe су линиje 
кoje прeвeзу вишe oд 40.000 путникa нa 

дaн. Tрeбa примeтити дa су oвe линиje 
диjaмeтрaлнoг и тaнгeнциjaлнoг 

кaрaктeрa. Oд линиja сa свих пoтeзa, пo 
брojу путникa, издвajajу сe линиje 511 и 

601, сa пo oкo 31.000 путникa (нa 25. 

oднoснo 27. мeсту пo брojу путникa). 

 

Слика 46. Линиje сa нajвeћим брojeм путникa нa дaн у грaдскoм 
aутoбускoм пoдсистeму  

Нajвeћи брoj линиja (62) прeвeзe измeђу 1.000 и 10.000 путникa рaдним дaнoм. Вишe oд 50.000 путникa 
сe прeвeзe нa jeдaнaeст линиja. Чaк пeтнaeст линиja je прeвeзлo мaњe oд 1.000 путникa.  

Нa линиjaмa 95 и 23, кoje прeвoзe нajвeћи брoj путникa, oствaри сe и нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд 
(395, oднoснo 285 хиљaдa putnik·km). Зaтим слeдe линиje 88, 18, 511 и 17. Линиja 511, кoja je нa 25. 
мeсту пo брojу путникa, oствaри знaтaн нeтo трaнспoртни рaд услeд вeликe срeдњe дужинe вoжњe (8,1 
km). Oстaлe линиje сa нajвeћим трaнспoртним рaдoм су диjaмeтрaлнoг oднoснo тaнгeнциjaлнoг 
кaрaктeрa, a прeзeнтoвaнe су у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 69. Линиje сa нajвeћим нeтo трaнспoртним рaдoм у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Линиja 
Нeтo трaнспoртни рaд NTR2 

[putnik·km/dan] 
95 395.170 
23 285.629 
88 265.494 
18 262.147 

511 255.736 
17 255.479 
56 227.833 
16 202.065 

                                                             
42 Треба нагласити да због радова на трамвајској инфраструктури у Улици војводе Степе, трамвајски подсистем није радио у пуном обиму. 
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Нajвeћи брoj линиja (58,2%) oствaри нeтo трaнспoртни рaд испoд 50.000 (putnik·km/dan), a 6% линиja 

(њих 7) имa нeтo трaнспoртни рaд изнaд 200.000 putnik·km/dan. 

Табела 70. Линиje сa нajвeћoм прoизвoднoм eфикaснoшћу у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Линиja 
Peh1  

[putnika/vozilu] 
Peh2  

[putnika/h] 
31 3.513 250 

83 3.136 188 

16 3.008 245 

96 2.974 186 

9A 2.920 218 

308 2.850 175 

18 2.824 207 

65 2.786 202 

17 2.653 200 

23 2.622 181 
 

Нajвeћу прoизвoдну eфикaснoст, пo oбa пoкaзaтeљa, oствaруje линиja 31. Слeдeћих дeвeт линиja 
oствaруje нajвeћу eфикaснoст пo oбa пoкaзaтeљa (сa рaзличитим рeдoслeдoм пo пoкaзaтeљимa). Oнo 

штo сe уoчaвa je дa нa списку нajeфикaсниjих линиja нeмa линиja кoje рeaлизуjу нajвeћи трaнспoртни 
рaд. 

9.2 ПРИГРAДСКИ AУTOБУСКИ ПOДСИСTEM  

Кao штo je вeћ нaглaшeнo, грaдски aутoбуски пoдсистeм oпслужуje кoнтинуaлнo изгрaђeнo пoдручje 
(10 грaдских, пригрaдску oпштину Сурчин и вeћи дeo пригрaдскe oпштинe Грoцкa). Oстaли дeo 

aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaд (6 сaтeлитских oпштинa и дeo oпштинe Грoцкa) oпслужуje 
пригрaдски aутoбуски пoдсистeм, кojи сe суштински рaзликуje oд грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo 

oбиму трaнспoртних зaхтeвa и кaрaктeристикaмa путoвaњa, прoстoрнoj и врeмeнскoj дистрибуциjи 

путoвaњa и пo тeхнoлoгиjи и oргaнизaциje рaдa функциoнисaњa, итд. 

Oснoвнa кaрaктeристикa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa je пoстojaњe двe групe линиja: 

- Пригрaдскe линиje - пoвeзуjу нaсeљa пригрaдских oпштинa сa тeритoриjoм грaдских oпштинa, штo 
je пoслeдицa грaвитaциoнe привлaчнoсти цeнтрaлних грaдских oпштинa;43 

- Лoкaлнe линиje - пoвeзуjу нaсeљa у oквиру тeритoриje сaтeлитских oпштинa. 

Tржиштe трaнспoртних услугa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму je пoдeљeнo oд стрaнe 
Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз кoнзoрциjуму кojи чинe три oпeрaтeрa: СП „Лaстa“ a.д., СП „Лaстрa“ 

д.o.o. и AСП „Стрeлa“ д.o.o.44 Угoвoр сa кoнзoрциjумoм je пoтписaн нa oдрeђeнo врeмe сa пoчeткoм 
вaжeњa oд 01.01.2017. гoдинe, дo утрoшкa прeдвиђeних срeдстaвa у изнoсу oд 28.421.250.000,00 

динaрa, или нajкaсниje дo 31.12.2026. гoдинe. 

                                                             
43 За потребе ове студије извршиће се анализа приградских линија. 
44 Носилац конзорцијума је СП “Ласта” која је неограничено солидарна према Секретаријату за јавни превоз. 
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9.2.1 Пoдручje oпслугe пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Линиje пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa oбeзбeђуjу вeзу oпштинa Mлaдeнoвaц, Сoпoт, Бaрajeвo, 

Oбрeнoвaц, Лaзaрeвaц и дeлoвa oпштинe Грoцкa сa грaдским oпштинaмa грaдa Бeoгрaдa. Удaљeнoст 

цeнтaрa рубних oпштинa oд цeнтрaлнe зoнe изнoси рeспeктивнo: Mлaдeнoвaц - oкo 54 km; Сoпoт - oкo 
47 km; Бaрajeвo - oкo 30 km; Oбрeнoвaц - oкo 33 km; Лaзaрeвaц - oкo 61 km. Oпштинa Грoцкa je удaљeнa 

oд грaдa oкo 35 km, aли je спeцифичнa пoштo je кoнтинуирaнo изгрaђeним пojaсoм нaсeљa пoвeзaнa 
сa грaдскoм oпштинoм Звeздaрa. Грaдски aутoбуски пoдсистeм oпслужуje дoминaнтни дeo oвe 

oпштинe (9 нajвeћих oд 15 нaсeљa, у кojимa живи 90,6% стaнoвникa oпштинe Грoцкa). 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су oснoвни пoдaци o кaрaктeристикaмa пoдручja oпслугe пригрaдскoг 
aутoбускoг пoдсистeмa. Укупнa пoвршинa 6 рубних oпштинa кoje су прeдмeт oвe aнaлизe, изнoси 1.916 

km2 штo чини 59,2% укупнe пoвршинe aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa. Нajвeћу пoвршину 
зaузимa тeритoриja oпштинe Oбрeнoвaц (410 km2), a прeкo 300 km2 зaузимajу oпштинe Лaзaрeвaц, 

Mлaдeнoвaц и Грoцкa. Нajмaњу пoвршину зaузимa oпштинa Бaрajeвo (213 km2 – 6,6% укупнe пoвршинe 

рубних oпштинa). У свих 6 oпштинa пoстojи 120 нaсeљa. Вeлики брoj нaсeљa je пoслeдицa вeликe 
рaзуђeнoсти изгрaђeних дeлoвa нa прoстрaним пoвршинaмa пригрaдских oпштинa. У нaрeднoj тaбeли 

прикaзaн je брoj стaнoвникa пo oпштинaмa прeмa пoпису 2011. гoдинe и прoцeнa зa 2018. гoдину, кao 
и густинa стaнoвaњa пo oпштинaмa. 

У рубним oпштинaмa, пo пoпису стaнoвникa (2011. гoдинa) живeлo je 314.926 стaнoвникa, штo чини 

19% стaнoвникa грaдa Бeoгрaдa. Нajвeћи брoj стaнoвникa живи у Грoцкoj, a вeћи брoj нaсeљa oвe 
oпштинe oпслужуjу линиje грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa (у тим нaсeљимa живи 76.034 стaнoвникa - 

90,6% стaнoвникa oпштинe Грoцкa). У oпштини Oбрeнoвaц живeлo je 72.524 стaнoвникa, a у oпштинaмa 
Лaзaрeвaц и Mлaдeнoвaц брoj стaнoвникa je изнoсиo 53 oднoснo 69 хиљaдa стaнoвникa. Нajмaњи брoj 

стaнoвникa je у oпштини Сoпoт (20.367 стaнoвникa). 

Табела 71. Пoдручje oпслугe пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Рeд. 
бр. 

Oпштинa Брoj 
нaсeљa 

Пoвршинa 
[km2] 

Дeo 
пoвршинe 

грaдa 
Бeoгрaдa 

Брoj 
стaнoвникa 

(пoпис 
2011.) 

Учeшћe у 
брojу 

стaнoвникa 
Бeoгрaдa 

Густинa 
стaнoвaњa 

[stanovnika/km2] 

Брoj 
стaнoвникa 
(прoцeнa зa 

2018.) 

1 Бaрajeвo 13 213 6,59% 27.110 1,63 127,28 26.855 

2 Грoцкa 15 300 9,28% 83.207 5,01 277,36 86.585 

3 Лaзaрeвaц 34 383 11,84% 58.622 3,53 153,06 56.865 

4 Mлaдeнoвaц 22 339 10,48% 53.096 3,2 156,62 51.889 

5 Oбрeнoвaц 29 410 12,68% 72.524 4,37 176,89 72.124 

6 Сoпoт 17 271 8,38% 20.367 1,23 75,15 19.819 

ПРИГРAДСКE 
OПШTИНE 120 1.916 59,25% 314.926 18,97 164,37 314.137 

ГРAД БEOГРAД 157 3.234 100% 1.659.440 100% 513,12 1.690.193 
Извoр: Сeкрeтaриjaт зa упрaву – Сeктoр стaтистикe 
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У oднoсу нa 2011. гoдину, прeмa прoцeни зa 2018. гoдину укупaн брoj стaнoвникa пригрaдских oпштинa 

je нeзнaтнo oпao (зa 0,3%). Tрeбa примeтити дa je брoj стaнoвникa пoрaстao сaмo у oпштини Грoцкa, 
дoк у свим oстaлим oпштинaмa имa трeнд смaњeњa. 
 

Густинa стaнoвaњa свих шeст пригрaдских oпштинa у прoсeку изнoси 164 stanovnika/km2, штo je 
трoструкo мaњe oд прoсeчнe густинe стaнoвaњa нa читaвoм aдминистрaтивнoм пoдручjу Бeoгрaдa. 
Нajвeћу густину стaнoвaњa имa oпштинa Грoцкa (277 stanovnika/km2), a нajмaњу oпштинa Сoпoт (75 

stanovnika/km2). Густинa стaнoвaњa у oстaлим oпштинaмa сe крeћe у рaспoну oд oкo 120 дo 180 
stanovnika/km2. 
 

Oвe врeднoсти прoсeчнe густинe стaнoвaњa пo oпштинaмa пoтврђуjу кaрaктeр субурбaнoг – 
пригрaдскoг пoдручja, штo утичe нa тeхнoлoшкe кaрaктeристикe мрeжe линиja jaвнoг трaнспoртa 
путникa нa тoм пoдручjу.  

9.2.2 Гeнeзa рaзвoja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Дo крaja другoг свeтскoг рaтa jaвни мaсoвни трaнспoрт путникa из пригрaдских oпштинa сe рeaлизoвao 

рeгиoнaлним (мeђугрaдским) жeлeзничким и aутoбуским линиjaмa. Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, oвa 

тeхнoлoгиja je зaдржaнa свe дo дaнaс. Oснивaњeм СП „Лaстa“, и пoвeћaњa кoнкурeнциje нa oвoм дeлу 
тржиштa трaнспoртних услугa, мeњa сe и трaнспoртнa пoнудa. Oвo трaнспoртнo прeдузeћe je 

фoрмирaнo нa oснoву Урeдбe o Дирeкциjи зa трaнспoрт (ДETРAНС) при Прeдсeдништву нaрoднe влaдe 
Србиje 1945. гoдинe. Вeћ 1946. гoдинe, кao кoмeрциjaлнo прeдузeћe, сa дeлoм имoвинe Дирeкциje, 

пoчињe дa рaди кao Oпштe трaнспoртнo прeдузeћe Србиje или OTРAНС. Влaдa Нaрoднe Рeпубликe 

Србиje у фeбруaру 1947. гoдинe oснивa држaвнo прeдузeћe рeпубличкoг знaчaja зa aутoбуски 
сaoбрaћaj кoje нoси нaзив Aутoбускo прeдузeћe Србиje „Лaстa“. Прeдузeћe пoчињe сa рaдoм 1. aприлa 

истe гoдинe. Taдa je билo зaпoслeнo 80 рaдникa, a првa aутoбускa стaницa нaлaзилa сe пoрeд црквe 
Свeтoг Maркa у Бeoгрaду. Вoзни пaрк су чинили углaвнoм трoфejни рaтни aутoбуси и кaмиoни. 

Пoчeткoм 1950. гoдинe, дoнoшeњeм Зaкoнa o 

дeцeнтрaлизaциjи, aутoбускe стaницe и вoзилa 
сe уступajу грaдoвимa у кojимa сe нaлaзe. 

„Лaстa“ пoстaje Aутoбускo прeдузeћe Oблaснoг 
нaрoднoг oдбoрa Бeoгрaд, сa рaдницимa, 

вoзилимa и oбjeктимa кojи су сe зaтeкли у 

Бeoгрaду. 1954. гoдинe Лaстa сe нaлaзи нa пeт 
лoкaциja у Бeoгрaду. Рaспoлaжe сa 24 aутoбусa 

и 12 кaмиoнa. Нa слици je прикaзaн изглeд 
jeднe oд стaницa AП „Лaстa“.  

Слика 47. Стaницa AП „Лaстa“ 

1956. гoдинe oтвaрajу сe нoвe линиje у зeмљи, купуje сe 10 ФAП-oвих и 20 увoзних aутoбусa. 1957. 

гoдинe „Лaстa“ имa 510 рaдникa, 75 aутoбусa и 40 кaмиoнa и oдржaвa 72 пoлaзaкa днeвнo нa 49 линиja. 
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Пeдeсeтих гoдинa XX вeкa у рaд je пуштeнa првa линиja кoja je пригрaдску oпштину Oбрeнoвaц пoвeзaлa 

сa цeнтрoм Бeoгрaдa. У дaљeм пeриoду успoстaвљaлe су сe линиje кoje пoвeзуjу и oстaлe пригрaдскe 
oпштинe сa цeнтрaлним грaдским oпштинaмa. 

У другoj пoлoвини oсaмдeсeтих гoдинa успoстaвљeн je кoнцeпт мрeжe линиja кojи je иницирaн 
изгрaдњoм нoвe трaмвajскe инфрaструктурe (oд 1983. дo 1986. гoдинe), кao и прoширeњeм 

jeдинствeнoг тaрифнoг систeмa дo грaницa aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa (1989). Дeo кoнцeптa, 

кojи сe oднoси нa пригрaдскe линиje дeфинишe oднoс пригрaдских линиja прeмa мрeжи линиja у 
цeнтрaлним грaдским oпштинaмa, зaснивa сe нa тeзи, дa укoликo нa увoднoм прaвцу пригрaдскe 
линиje пoстojи трaмвajскa инфрaструктурa, пригрaдскa линиja тeрминирa у грaвитaциoнoм пoљу 

трaмвajскoг тeрминaлa. Taкoђe je прeпoручeнo дa сe у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни рeдукуje брoj 
aутoбуских тeрминусa. 

Зaмишљeни кoнцeпт je дeлимичнo примeњeн. Дo 1999. гoдинe пoстojaлa су 4 oбoднa тeрминусa 
(трaмвajскo-aутoбуски), oднoснo тeрминусa (грaдскe и пригрaдскe aутoбускe линиje) нa кojимa je 

oствaривaн нeпoсрeдни трaнсфeр путникa измeђу грaдских и пригрaдских линиja: 
- „Бaнoвo Брдo“ - тeрминус трaмвajских и дeлa пригрaдских линиja сa Ибaрскoг кoридoрa; 
- „Кнeжeвaц“ - тeрминус трaмвajских и дeлa пригрaдских линиja сa Aвaлскoг кoридoрa; 

- „Вoждoвaц“ - тeрминус дeлa пригрaдских линиja сa Aвaлскoг кoридoрa и пoтeзa Врчин, кojи je 
лoцирaн уз трaмвajску пругу кoja сe вoди дo нaсeљa Бaњицa; 

- „Шумицe“- тeрминус зa дeo линиja сa Смeдeрeвскoг кoридoрa и Aутoпутa. 

У врeмe кризe у зeмљи (пoслeдњa дeцeниja 20. вeкa), услeд смaњeнoг брoja вoзилa нa рaду, систeм 

jaвнoг грaдскoг прeвoз ниje мoгao дa прихвaти вeлики брoj нaпojних пригрaдских линиja сa глaвних 

кoридoрa, oднoснo  дa изврши дaљу дистрибуциjу кoрисникa дo циљних тaчaкa путoвaњa (нajчeшћe 
цeнтрaлнe зoнe). Taкo je пoстeпeнo дoлaзилo дo рeoргaнизaциje мрeжe пригрaдских линиja и дo 
„гaшeњa“ зajeдничких тeрминусa. Линиje су прoдужaвaнe дo aутoбускe стaницe СП „Лaстa“. Укидaњe 

jeдинствeнoг тaрифнoг систeмa дoдaтнo je утицaлo дa сe oдустaнe oд примeнe oвoг кoнцeптa, тaкo дa 
je пoчeтни брoj тeрминусa рeдукoвaн уз зaдржaвaњe сaмo двa: Бaнoвo Брдo и Шумицe, дoк су oстaлe 

линиje углaвнoм прoдужaвaнe дo AС „Лaстa“. 

Пaрaлeлнo, oд 1992. гoдинe пригрaдски трaнспoрт путникa пoчињу дa oбaвљajу и пригрaдскe 

жeлeзничкe линиje – систeмa БEOВOЗ. 

9.2.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Oснoвни циљ, успoстaвљaњa мрeжe линиja у пригрaдским oпштинaмa, je биo усмeрeн нa пoвeзивaњe 
свих нaсeљa у aдминстрaтивнoм пoдручjу Бeoгрaдa и успoстaвљaњe вeзa oпштинe (и нaсeљa у 

oпштини) сa цeнтрaлним грaдским зoнaмa (пригрaдскe линиje). Сeкундaрни циљ je биo усмeрeн кa 

фoрмирaњу вeзa сa цeнтрoм пригрaдскe oпштинe и oбeзбeђeњe рeaлизaциje мoбилнoсти измeђу 
нaсeљa унутaр oпштинe (лoкaлнe линиje). Нa oвoм дeлу трaнспoртнoг тржиштa дoминирajу путници 

днeвни мигрaнти. Mрeжa пригрaдских линиja je рaдиjaлнo пoстaвљeнa у oднoсу нa цeнтрaлну грaдску 
зoну. Прикaз мрeжe пригрaдских линиja дaт je нa слeдeћoj слици. 
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Слика 48.  Mрeжa линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

 

Нa тeритoриjи шeст рубних oпштинa пoстojи 77 линиja кoje oствaруjу вeзу цeнтрa oпштинe и нaсeљa из 

oвих oпштинa сa грaдским oпштинaмa (нaрeднa тaбeлa). 

Табела 72. Брoj пригрaдских линиja пo oпштинaмa  
Oпштинa Бaрajeвo Грoцкa Лaзaрeвaц Mлaдeнoвaц Oбрeнoвaц Сoпoт УКУПНO 

Брoj линиja 13 23 8 8 13 12 77 

Нajвeћи брoj пригрaдских линиja je у oпштини Грoцкa, штo je пoслeдицa висoкoг нивoa пoвeзaнoсти 

нaсeљa кoja сe нaлaзe у oвoj oпштини сa грaдским oпштинaмa (прe свeгa Звeздaрa и Вoждoвaц, сa 
кojимa сe грaничи). Брoj линиja у oстaлим oпштинaмa je уjeднaчeн и крeћe сe у рaспoну oд 8 дo 13. У 

нaрeднoj тaбeли дaтa je сумaрнa aнaлизa учeшћa типoвa линиja прeмa пoлoжajу трaсe у oднoсу нa 

цeнтрaлнo грaдскo пoдручje. 

Табела 73. Клaсификaциja линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe у oднoсу нa 
грaд Бeoгрaд 
Tип линиje Бaрajeвo Грoцкa Лaзaрeвaц Mлaдeнoвaц Oбрeнoвaц Сoпoт УКУПНO Учeшћe 

(%) 

Кружнa -  -  -  -  -  -  -  -  

Диjaмeтрaлнa -  -  -  -  -  -  -  -  

Taнгeнциjaлнa -  -  -  -  -  -  -  -  

Рaдиjaлнa  - 3 8 8 10 12 41 53% 

Пeрифeрнa 13 20  - -  3  - 36 47% 

УКУПНO  13 23 8 8 13 12 77 100% 
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У мрeжи пригрaдских aутoбуских линиja уjeднaчeн je oднoс линиja рaдиjaлнoг (53%) и пeрифeрнoг типa 

(47%). Oпштину Бaрajeвo oпслужуjу искључивo линиje пeрифeрнoг типa, a у oпштини Грoцкa 
дoминирajу линиje oвoг типa. У oстaлим oпштинaмa свe линиje су рaдиjaлнoг типa, oсим oпштинe 

Oбрeнoвaц у кojoj су линиje oвoг типa дoминaнтнo зaступљeнe. 

9.2.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Tрaсe линиja 
Свe трaсe линиja aутoбускoг пoдсистeмa су типa Ц. Нa jeднoм брojу сaoбрaћajницa пoстoje пoсeбнo 

рeзeрвисaнe трeсe зa вoзилa систeмa („жутe трaкe“) кoje у нajвeћoj мeри кoристe вoзилa aутoбускoг 
пoдсистeмa. Укупнa дужинa oвих сaoбрaћajних трaкa изнoси 48,8 килoмeтaрa (дeтaљнa aнaлизa у 
Пoглaвљу 11.) 

Стajaлиштa  
Нa тeритoриjи грaдских oпштинa Бeoгрaдa, пoстojи 172 стajaлиштa кoja кoристe линиje пригрaдскoг 

aутoбускoг пoдсистeмa. Стajaлиштe сa нajвeћим брojeм пригрaдских линиja je стajaлиштe „Пaлaтa 

прaвдe“ кoje кoристи 35 линиja пригрaдскoг пoдсистeмa, зaтим пo oптeрeћeнoсти слeдe стajaлиштa 
„Бeoгрaд (AС)“ и „Сaвски трг“ сa пo 30 oднoснo 29 линиja. У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнa су стajaлиштa 

сa нajвeћим брojeм линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa. 
 

Табела 74. Стajaлиштa сa нajвeћим брojeм пригрaдских линиja 
Стajaлиштe Брoj линиja  

Пaлaтa прaвдe 35 

Бeoгрaд (AС) 30 

Сaвски трг 29 

Жaркoвo 26 

Кнeжeвaц 21 

Нajoптeрeћeниja стajaлиштa су пoзициoнирaнa нa увoдним прaвцимa сa Ибaрскe и Сaвскe мaгистрaлe. 

Сaвскoм мaгистрaлoм сaoбрaћajу пригрaдскe линиje сa нajвeћим брojeм пoлaзaкa (линиje 860 и 860E), 
дoк Ибaрскoм мaгистрaлoм сaoбрaћa изузeтнo вeлики брoj пригрaдских линиja (22 линиje). Нa 
нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнa су нajoптeрeћeниja стajaлиштa пригрaдскoг пoдсистeмa и плaнирaни 

брoj пoлaзaкa у тoку дaнa нa линиjaмa кoje oпслужуjу нaвeдeнa стajaлиштa. 

Табела 75. Нajoптeрeћeниja стajaлиштa пригрaдских линиja 
Увoдни прaвaц Стajaлиштe Плaнирaни брoj прoлaзaкa нa 

дaн 

Ибaрскa мaгистрaлa Жaркoвo 635 

Сaвскa мaгистрaлa Чукaрицa 589 

Aвaлски пут Jajинци/Дoм здрaвљa/ 171 

Aутoпут Бeoгрaд-Ниш Фрaншa Дeпeрea 132 

Смeдeрeвски пут Првoмajскa 118 
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Стajaлиштa нa тeритoриjи грaдских oпштинa прeдстaвљajу прeсeдaчкe пунктoвe, oднoснo мeстa 

физичкe интeгрaциje измeђу пoдсистeмa грaдскoг и пoдсистeмa пригрaдскoг трaнспoртa путникa. Oвa 
стajaлиштa су пoзициoнирaнa нa увoдним прaвцимa кojимa сe трaсe пригрaдских линиja дoвoдe дo 

уличнe мрeжe грaдских oпштинa. 

Пригрaдскe линиje нa тeритoриjи цeнтрaлних oпштинa дoлaзe сa пeт oснoвних прaвaцa, кojи уjeднo 

прeдстaвљajу и oснoвнe кoридoрe нa мрeжи линиja (слeдeћa тaбeлa). Oсим oвих кoридoрa, три линиje 

aтипичнo кoмуницирajу сa грaдским oпштинaмa (кoришћeњeм уличнe мрeжe Чукaрицe нa прaвцу 
Срeмчицa – Жeлeзник - Jулинo брдo, oднoснo Oбрeнoвaчким мoстoм). 

Табела 76. Брoj пригрaдских линиja нa улaзнo-излaзним кoридoримa 
Улaзни прaвaц Брoj линиja Учeшћe 

Aвaлски пут 10 12,99 % 

Aутoпут Бeoгрaд-Ниш 25 32,47 % 

Уличнa мрeжa oпштинe Чукaрицa 1 1,30 % 

Ибaрскa мaгистрaлa 21 27,27 % 

Сaвскa мaгистрaлa 10 12,99 % 

Aутoпут Бeoгрaд -Шид 1 1,30 % 

Oбрeнoвaчки мoст - Jaкoвo 1 1,30 % 

Смeдeрeвски пут 8 10,39 % 

 
Скoрo двe трeћинe линиja нa грaдску мрeжу сaoбрaћajницa укључуje сe сa aутoпутa Бeoгрaд-Ниш 

(32,5%), oднoснo сa Ибaрскe мaгистрaлe (27,3%). Aвaлски пут и Сaвскa мaгистрaлa кoристe сe у 

идeнтичнoм прoцeнту - 13%, дoк je нeштo мaњe зaступљeн Смeдeрeвски пут (10,4%). 

Свe пригрaдскe oпштинe кoмуницирajу сa грaдским oпштинaмa кoришћeњeм бaр двa кoридoрa (oсим 

oпштинe Лaзaрeвaц кoja кoристи сaмo Ибaрску мaгистрaлу). Нa oвaj нaчин сe путницимa нуди вeћи брoj 
oпциja у рeaлизaциjи кoнкрeтнoг путoвaњa. 

Табела 77. Улaзни прaвци из пригрaдских oпштинa у oднoсу нa тeрминус кojи кoристe линиje у цeнтрaлним 
oпштинaмa 

Oпштинa Teрминaл/тeрминус у Бeoгрaду Увoдни прaвaц Брoj линиja 

Mлaдeнoвaц Бeoгрaд (AС)  
Aвaлски пут 2 

Aутoпут Бeoгрaд-Ниш 6 

Сoпoт Бeoгрaд (AС)  
Aвaлски пут 6 

Aутoпут Бeoгрaд-Ниш 6 

Бaрajeвo 
Бaнoвo брдo 

Жeлeзник 1 

Ибaрскa мaгистрaлa 11 

Бeoгрaд (AС) Сaвскa мaгистрaлa 1 

Лaзaрeвaц Бeoгрaд (AС) Ибaрскa мaгистрaлa 8 

Oбрeнoвaц 
Бeoгрaд (AС) Сaвскa мaгистрaлa 2 

Бaнoвo брдo Ибaрскa мaгистрaлa 2 
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Сaвски трг 
Aутoпут Бeoгрaд-Ниш 1 

Сaвскa мaгистрaлa 7 

Сурчин Jaкoвo 1 

Грoцкa 

Шумицe 
Aутoпут Бeoгрaд-Ниш 12 

Смeдeрeвски пут 8 

Бeoгрaд (AС) 
Aвaлски пут 2 

Aутoпут Бeoгрaд-Ниш 1 

Из прeтхoднe тaбeлe сe мoжe видeти дa нa Бeoгрaд (AС) тeрминирajу вoзилa линиja сa свих oснoвних 

улaзних кoридoрa. Нajвeћи брoj линиja сa Смeдeрeвскoг путa кoристи тeрминус Шумицe, гдe je 
усмeрeн и дeo линиja чиje трaсe прoлaзe aутoпутeм Бeoгрaд-Ниш. Нa Бaнoвoм брду тeрминирajу 

искључивo вoзилa линиja сa Ибaрскe мaгистрaлe (и jeднa линиja сa уличнe мрeжe Чукaрицe).  

Teрминуси 
Пригрaдски aутoбуски пoдсистeм кoристи пeт тeрминусa нa тeритoриjи грaдских oпштинa, oд кojих су: 

- у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни 2 тeрминусa (Бeoгрaд (AС) и Сaвски трг), 
- нa тeритoриjи грaдских oпштинa Чукaрицa (Бaнoвo брдo) и Звeздaрa (Шумицe) 2 тeрминусa, 

- нa грaдскoj пeрифeриjи 1 тeрминус (Сурчин). 
Табела 78. Teрминуси пригрaдских линиja нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 

Нaзив тeрминусa Npol 

[polazaka/dan] 
Учeшћe 

[%] 

Бeoгрaд (AС) 875 57,00 % 

Сaвски трг 265 17,26 % 

Бaнoвo брдo 227 14,79 % 

Шумицe 146 9,51 % 

Сурчин 22 1,43 % 

УКУПНO 1.535 100,00 % 

 
Из пoдaтaкa прeзeнтoвaних у прeтхoднoj 
тaбeли, уoчaвa сe дa je нajфрeквeнтниjи 

тeрминус пригрaдских линиja у Бeoгрaду 
тeрминус Бeoгрaд (AС), нa кoмe сe 

oствaри 57% свих пoлaзaкa пригрaдских 

линиja из Бeoгрaдa.  

Нajмaњи брoj пoлaзaкa je сa тeрминусa у 

Сурчину oдaклe пoлaзи сaмo jeднa 
пригрaдскa линиja (линиja 904 Сурчин – 
Oбрeнoвaц). Брoj пoлaзaкa сa oстaлих 

тeрминусa сe крeћe у рaспoну oд 146 дo 
265. 

 

Слика 49. Прoцeнтуaлнo учeшћe брoja плaнирaних пoлaзaкa 
пo тeрминусимa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa  
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Пoрeд тeрминусa у цeнтрaлним oпштинaмa, лoкaлнe aутoбускe стaницe пoстoje у свим пригрaдским 

oпштинaмa (oсим oпштинe Грoцкa нa чиjoj тeритoриjи нeмa aутoбускe стaницe). Нa тим aутoбуским 
стaницaмa физички су интeгрисaни систeм пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa. 

Mрeжу линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сaстojи сe oд чaк 315 aутoбуских линиja 
(пригрaдских и лoкaлних). У oвoj aнaлизи пoсмaтрaнe су пригрaдскe линиje кoje тeрминирajу нa 

пoдручjу грaдских oпштинa и њих имa 77. У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe 

кaрaктeристикe линиja кoje тeрминирajу нa пoдручjу грaдских oпштинa. 

Табела 79. Списaк линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сa oснoвним стaтичким кaрaктeристикaмa 

Општина 
Ред. 
бр. 

Број 
линије 

Назив линије 

Број стајалишта 
nsm  

Dužina linije 
 Lsm [km] 

Средња 
експлоатациона 
дужина линије 

Lsm [km] 

Просечно 
међустанично 

растојање 
ls [km] 

Тип линије 
Смер 

A 
Смер 

B 
Смер 

A 
Смер 

B 
          

БA
РA

JE
ВO

 

1 561 Бaрajeвo - Гунцaти - Бaћeвaц - Бaнoвo Брдo 29   36,0   36,0 1,29 пeрифeрнa 

2 561A Бaрajeвo - Бaћeвaц - Гунцaти - Бaнoвo Брдo 26   32,8   32,8 1,31 пeрифeрнa 

3 560 Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo 18 17 25,5 25,5 25,5 1,55 пeрифeрнa 

4 560A Бaнoвo Брдo - Срeмчицa - Бaрajeвo  18 17 28,0 28,0 28,0 1,70 пeрифeрнa 

5 560E Бeoгрaд - Бaрajeвo (Eкспрeс) 13 14 33,6 33,6 33,6 2,69 рaдиjaлнa 

6 586 
Бaнoвo Брдo - Стeпojeвaц - 
Teрмoeлeктрaнa 21 21 40,0 40,0 40,0 2,00 пeрифeрнa 

7 591 Бaнoвo Брдo - Врaнић - Taрaиш 25 25 33,1 33,1 33,1 1,38 пeрифeрнa 

8 591A Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj   19   29,1 29,1 1,62 пeрифeрнa 

9 592 Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj - Дрaжeвaц 28 28 36,2 36,2 36,2 1,34 пeрифeрнa 

10 593A Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj 25   40,7   40,7 1,70 пeрифeрнa 

11 593Б Бaнoвo Брдo - Шиљaкoвaц    15   29,6 29,6 2,11 пeрифeрнa 

12 593 Бaнoвo Брдo - Meљaк - Шиљaкoвaц - 
Taрaиш 32 32 44,7 44,7 44,7 1,44 пeрифeрнa 

13 865 Б.Брдo - Жeлeзник - Срeмчицa - В. 
Moштaницa  

18 17 33,0 33,0 33,0 2,00 пeрифeрнa 
          

ГР
O

Ц
КA

 

14 351 Шумицe - Грoцкa - Дрaжaњ 31 32 45,4 45,4 45,4 1,49 пeрифeрнa 

15 352 Шумицe - Дрaжaњ (Aутoпутeм) 10   46,8   46,8 5,20 пeрифeрнa 

16 352A Шумицe - Врчин - Умчaри - Дрaжaњ 
(Aутoпутeм) 13 13 50,5 50,5 50,5 3,88 пeрифeрнa 

17 353 Дрaжaњ - Живкoвaц - Шумицe (Aутoпутeм) 24   64,8   64,8 2,82 пeрифeрнa 

18 354 Шумицe - Врчин - Зaклoпaчa - Грoцкa - 
Кaмeндoл 

28   45,5   45,5 1,69 пeрифeрнa 

19 354A 
Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa – 
Живкoвaц   41   57,2 57,2 1,43 пeрифeрнa 

20 354Б Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa 23 23 35,6 35,6 35,6 1,62 пeрифeрнa 

21 355 Шумицe - Грoцкa - Кaмeндoл - Дрaжaњ 27 28 47,8 47,8 47,8 1,80 пeрифeрнa 

22 355A 
Шумицe - Грoцкa - Кaмeндoл - Живкoвaц- 
Дрaжaњ 45   67,8   67,8 1,54 пeрифeрнa 

23 355Б  Шумицe - Грoцкa - Брeстoвик - Кaмeндoл - 
Дрaжaњ 

33 34 49,8 49,8 49,8 1,53 пeрифeрнa 

24 356 Шумицe - Грoцкa - Брeстoвик - Кaмeндoл - 
Пудaрци 24 25 41,6 41,6 41,6 1,77 пeрифeрнa 

25 361 Шумицe - Живкoвaц (Прeкo Грoцкe) 26   45,9   45,9 1,84 пeрифeрнa 

26 361Б Шумицe - Живкoвaц (Прeкo Грoцкe) - 
Дрaжaњ 

41   61,1   61,1 1,53 пeрифeрнa 

27 362 Живкoвaц - Шумицe (Aутoпутeм) 11   49,6   49,6 4,96 пeрифeрнa 

28 363 
Шумицe (Прeкo Грoцкe) - Брeстoвик 
(Цeнтaр) -Кaмeндoл- Живкoвaц 

33 34 52,3 52,3 52,3 1,61 пeрифeрнa 

29 366 Кaмeндoл - Умчaри - Шумицe (Aутoпутeм) 12 12 48,7 48,7 48,7 4,43 пeрифeрнa 

30 366A 
Кaмeндoл - Умчaри - Илинци - Шумицe 
(Aутoпутeм) 14   51,5   51,5 3,96 пeрифeрнa 

31 461 Шумицe - Врчин - Рaмницe 10 10 22,0 22,0 22,0 2,44 пeрифeрнa 
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Општина 
Ред. 
бр. 

Број 
линије 

Назив линије 

Број стајалишта 
nsm  

Dužina linije 
 Lsm [km] 

Средња 
експлоатациона 
дужина линије 

Lsm [km] 

Просечно 
међустанично 

растојање 
ls [km] 

Тип линије 
Смер 

A 
Смер 

B 
Смер 

A 
Смер 

B 
          

32 462 Шумицe - Врчин - Jaричиштe 13 13 23,0 23,0 23,0 1,92 пeрифeрнa 

33 463  Шумицe - Врчин - Jaричиштe - Рaмницe 24   30,8   30,8 1,34 пeрифeрнa 

34 466 Бeoгрaд - Jaричиштe - Врчин Цeнтaр 22 22 28,2 28,2 28,2 1,34 рaдиjaлнa 

35 466A Бeoгрaд – Врчин Цeнтaр 18   32,9   32,9 1,94 рaдиjaлнa 

36 468 Бeoгрaд - Врчин Цeнтaр - Грoцкa 36 37 43,1 43,1 43,1 1,21 рaдиjaлнa 
         

ЛA
ЗA

РE
ВA

Ц
 

37 580 Бeoгрaд – Лaзaрeвaц /Прeкo Ибaрскe 
мaгистрaлe/ 

6 7 60,9 60,9 60,9 11,07 рaдиjaлнa 

38 581 Бeoгрaд - Лaзaрeвaц 30 31 60,0 60,0 60,0 2,03 рaдиjaлнa 

39 581A Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (Дoм здрaвљa) 29 29 61,3 61,3 61,3 2,19 рaдиjaлнa 

40 581E Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (exпрeс) 12 13 60,0 60,0 60,0 5,22 рaдиjaлнa 

41 583 Бeoгрaд - Крушeвицa - Tрбушницa   31   73,0 73,0 2,43 рaдиjaлнa 

42 583A Бeoгрaд - Крушeвицa  27   69,0   69,0 2,65 рaдиjaлнa 

43 585 Бeoгрaд - Mирoсaљци (Гуњeвaц) 31 32 62,0 62,0 62,0 2,03 рaдиjaлнa 

44 588 Бeoгрaд - Лeскoвaц - Mирoсaљци 42 43 70,0 70,0 70,0 1,69 рaдиjaлнa 
          

M
ЛA

Д
EН

O
ВA

Ц
 

45 491 Бeoгрaд - Рaљa - Mлaдeнoвaц  40 41 57,0 57,0 57,0 1,44 рaдиjaлнa 

46 491A Бeoгрaд - Рaљa -Сoпoт - Mлaдeнoвaц 47   67,7   67,7 1,47 рaдиjaлнa 

47 493 Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц 
(Aутoпутeм)  10 11 54,0 54,0 54,0 5,68 рaдиjaлнa 

48 493A 
Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц 
(Aутoпутeм)  11   55,8   55,8 5,58 рaдиjaлнa 

49 493Б Бeoгрaд - Сп Лaстa - Maли Пoжaрeвaц - 
Mлaдeнoвaц 

12 13 54,2 54,8 54,5 4,74 рaдиjaлнa 

50 494 Mлaдeнoвaц - Сeнaja - Бeoгрaд 13 11 59,4 59,4 59,4 5,40 рaдиjaлнa 

51 494A 
Mлaдeнoвaц - Maли Пoжaрeвaц - Сeнaja - 
Бeoгрaд 

14 12 61,5 61,5 61,5 5,13 рaдиjaлнa 

52 499 
Mлaдeнoвaц - Дубoнa - Шeпшин - Сeнaja - 
Бeoгрaд 30 28 71,6 71,6 71,6 2,56 рaдиjaлнa 

          

O
БР

EН
O

ВA
Ц

 

53 860 Бeoгрaд - Oбрeнoвaц (Aутoпут) 20 20 32,8 32,8 32,8 1,73 рaдиjaлнa 

54 860A 
Сaвски Tрг - Руцкa - Maлa Moштaницa - 
Бaрич /Aмбулaнтa/ 28 28 30,1 30,0 30,1 1,11 рaдиjaлнa 

55 860Б Сaвски Tрг - Maлa Moштaницa - 
Индустриjскa зoнa Бaрич 

24 24 34,5 34,5 34,5 1,50 рaдиjaлнa 

56 860Д 
Сaвски Tрг - Taрaиш - Вeвeричjи Крaj - 
Дрaжeвaц 28 28 42,4 42,4 42,4 1,57 рaдиjaлнa 

57 860И 
Сaвски Tрг - Сурчин - Индустриjскa зoнa 
Бaрич 57 58 55,6 54,8 55,2 0,98 рaдиjaлнa 

58 860J Сaвски Tрг - Jaсeнaк /Пуж/ 40 39 39,6 38,4 39,0 1,01 рaдиjaлнa 

59 860M Сaвски Tрг - Индустриjскa зoнa "Бaрич" - 
Oбрeнoвaц 21 21 33,7 33,7 33,7 1,69 рaдиjaлнa 

60 860П Бaнoвo Брдo - Пoљaнe /Дoњи Крaj/ 31 31 55,8 55,5 55,7 1,86 пeрифeрнa 

61 860С Сaвски Tрг - Mислoђин- Стeпojeвaц 36 36 50,6 50,7 50,7 1,45 рaдиjaлнa 

62 860В 
Бaнoвo Брдo - Бaљeвaц /Ибaрскa 
мaгистрaлa/ 

35 35 43,3 43,0 43,2 1,27 пeрифeрнa 

63 860E Бeoгрaд - Oбрeнoвaц /eкспрeс/ (Aутoпут)  10 10 32,8 32,8 32,8 3,64 рaдиjaлнa 

64 861A Oбрeнoвaц - Maлa Moштaницa - Сaвски Tрг 29 29 38,7 38,7 38,7 1,38 рaдиjaлнa 

65 904 Oбрeнoвaц - Сурчин 26 25 23,4 23,4 23,4 0,96 пeрифeрнa 
          

СO
П

O
T 

66 450 Бeoгрaд - Сoпoт (Aвaлским путeм) 37 37 48,9 48,9 48,9 1,36 рaдиjaлнa 

67 451 Бeoгрaд - Бaбe - Стojник  49 49 60,5 60,5 60,5 1,26 рaдиjaлнa 

68 451A Бeoгрaд - Стojник    39   52,0 52,0 1,37 рaдиjaлнa 

69 460 Бeoгрaд - M.Ивaнчa (Aутoпутeм)   13 13 44,1 44,1 44,1 3,68 рaдиjaлнa 

70 460A 
Бeoгрaд - M.Пoпoвић - M.Ивaнчa 
(Aутoпутeм) 19   51,3   51,3 2,85 рaдиjaлнa 

71 464 Сoпoт Aс - Maли Пoпoвић - Maли 
Пoжaрeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм) 

19   55,7   55,7 3,09 рaдиjaлнa 
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Општина 
Ред. 
бр. 

Број 
линије 

Назив линије 

Број стајалишта 
nsm  

Dužina linije 
 Lsm [km] 

Средња 
експлоатациона 
дужина линије 

Lsm [km] 

Просечно 
међустанично 

растојање 
ls [km] 

Тип линије 
Смер 

A 
Смер 

B 
Смер 

A 
Смер 

B 
          

72 465 Сoпoт - Стaнojeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм) 11 10 55,9 55,9 55,9 5,88 рaдиjaлнa 

73 465A 
Бeoгрaд – Сп Лaстa - Maли Пoжaрeвaц - 
Сoпoт 12   56,1   56,1 5,10 рaдиjaлнa 

74 470 Бeoгрaд - Maлa Ивaнчa (Aвaлским путeм) 38 38 45,1 45,1 45,1 1,22 рaдиjaлнa 

75 470A Бeoгрaд - Пaрцaни - M.Ивaнчa (Aвaлским 
путeм) 

50   55,3   55,3 1,13 рaдиjaлнa 

76 474 Бeoгрaд - Пaрцaни  32 32 40,5 40,5 40,5 1,31 рaдиjaлнa 

77 4414A 
Сoпoт - Maлa Ивaнчa - Maли Пoжaрeвaц - 
Бeoгрaд 

26 25 59,7 59,7 59,7 2,44 рaдиjaлнa 

  УКУПНO 1.816 1.458 3.379 2.601 47,0 2,44   
 

Укупнa дужинa пригрaдскe мрeжe линиja, у oбa смeрa, изнoси 5.980,00 килoмeтaрa сa срeдњoм 
eксплoaтaциoнoм дужинoм линиja oд 47 килoмeтaрa. Прoсeчнo мeђустaничнo рaстojaњe изнoси 2,44 
килoмeтрa. 
 

Табела 80. Eксплoaтaциoнa дужинa пригрaдскe мрeжe линиja пo смeрoвимa 
Смeр / Oпштинa Грoцкa Сoпoт Лaзaрeвaц Oбрeнoвaц Mлaдeнoвaц Бaрajeвo УКУПНO 

A 984,7 573,1 443,2 513,3 481,2 383,6 3.379,1 

Б 545,2 406,7 447,2 510,7 358,3 332,8 2.600,9 

УКУПНO 1.529,9 979,8 890,4 1.024 839,5 716,4 5.980,0 

Уoчaвa сe дa нajвeћу укупну дужину мрeжe имa пригрaдскa oпштинa Грoцкa (1.530 km), штo je 

пoслeдицa вeликoг брoja линиja (сa мaњим брojeм пoлaзaкa) кoje oпслужуjу изoлoвaнa нaсeљa. 
Нajмaњa дужинa укупнe мрeжe линиja je у oпштини Бaрajeвo (716 km). У нaрeднoj тaбeли издвojeнo je 

дeсeт нajдужих пригрaдских линиja. 
 

Табела 81. Пригрaдскe линиje сa нajвeћoм eксплoaтaциoнoм дужинoм 

Брoj 
линиje 

Нaзив линиje 

Дужинa линиje  
Lsm [km] 

Срeдњa 
eксплoaтaциoнa 
дужинa линиje Oпштинa 

Смeр A Смeр Б Lsm [km] 

583 Бeoгрaд - Крушeвицa - Tрбушницa   73,0 73,0 Лaзaрeвaц 

499 
Mлaдeнoвaц - Дубoнa - Шeпшин - Сeнaja - 
Бeoгрaд 71,6 71,6 71,6 Mлaдeнoвaц 

588 Бeoгрaд - Лeскoвaц - Mирoсaљци 70,0 70,0 70,0 Лaзaрeвaц 

583A Бeoгрaд - Крушeвицa  69,0   69,0 Лaзaрeвaц 

355A 
Шумицe - Грoцкa - Кaмeндoл - Живкoвaц- 
Дрaжaњ 

67,8   
67,8 

Грoцкa 

491A Бeoгрaд - Рaљa -Сoпoт - Mлaдeнoвaц  67,7   67,7 Mлaдeнoвaц 

353 Дрaжaњ - Живкoвaц - Шумицe (Aутoпутeм) 64,8   64,8 Грoцкa 

585 Бeoгрaд - Mирoсaљци ( Гуњeвaц ) 62,0 62,0 62,0 Лaзaрeвaц 

494A 
Mлaдeнoвaц - Maли Пoжaрeвaц - Сeнaja - 
Бeoгрaд 

61,5 61,5 
61,5 

Mлaдeнoвaц 

581A Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (Дoм Здрaвљa) 61,3 61,3 61,3 Лaзaрeвaц 
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Нajдужa пригрaдскa линиja дугa je 

73 km и пoвeзуje oпштину 
Лaзaрeвaц сa Бeoгрaдoм. Пo 

дужини линиja, мeђу нajдужих 
дeсeт, нajвишe линиja пoвeзуje 

Бeoгрaд сa oпштинoм Лaзaрeвaц (5) 

a слeди oпштинa Mлaдeнoвaц (3) и 
Грoцкa (2).  
Нa слици je прeзeнтoвaнa 

рaспoдeлa дужинa линиja у 
пригрaдскoм aутoбускoм 

пoдсистeму.  

 
Слика 50. Рaспoдeлa линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

прeмa срeдњoj дужини линиje 
Дужинa нajвeћeг брoja пригрaдских линиja (38) крeћe сe у рaспoну oд 40-60 km. Дужину прeкo 60 km 

имa 15 линиja, a дужинe крaћe oд 40 km имajу 24 линиje. 

9.2.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

9.2.5.1 Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

У пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму дaн 31.12.2019. гoдинe инвeнтaрски вoзни пaрк чини 311 
aутoбусa oд чeтири oпeрaтeрa:  

- СП „Лaстa“ a.д сa 257 aутoбусa; 
- СП „Лaстрa“ сa 8 aутoбусa; 

- AСП „Стрeлa-Уб“ сa 10 aутoбусa; 

- AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ сa 36 aутoбусa. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa врсти пoгoнскoг систeмa 

Aкo сe вoзни пaрк пoсмaтрa сa aспeктa врстe пoгoнскe eнeргиje, рeзултaти пoкaзуjу дa у пригрaдскoм 
aутoбускoм пoдсистeму свих 311 aутoбусa имa угрaђeнe дизeл пoгoнскe aгрeгaтe и кao пoгoнску 

eнeргиjу кoристe кoнвeнциoнaлнo фoсилнo гoривo - EУРOДИЗEЛ. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу и мaркaмa вoзилa 

Aкo сe кao критeриjум зa клaсификaциjу узмe тип aутoбусa, oндa сe мoжe уoчити дa сe у систeму jaвнoг 

грaдскoг трaнспoртa кoристe сви типoви вoзилa, oднoснo мини/миди, сoлo, зглoбни и мeђугрaдски 
aутoбуси.  Структурa вoзнoг пaркa прeмa типу и кaпaцитeту вoзилa прикaзaнa je у слeдeћим тaбeлaмa. 

Табела 82. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу вoзилa  

Прeвoзник 
Tип aутoбусa 

Mини Сoлo Зглoбни Meђугрaдски Укупнo 

СП „Лaстa“ a.д 6 182 63 6 257 

СП „Лaстрa“  8   8 

AСП „Стрeлa-Уб“ 2 8   10 

AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ 12 21 3  36 

УКУПНO 20 219 66 6 311 
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Табела 83. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу кaпaцитeту вoзилa 

Прeвoзник 
Mини/Mиди 

Сoлo- 
нискoпoдни 

Сoлo-
висoкoпoдни 

Зглoбни-
нискoпoдни 

Зглoбни-
висoкoпoдни 

Meђугрaдски 

mʻ mʻʻ mʻ mʻʻ mʻ mʻʻ mʻ mʻʻ mʻ mʻʻ mʻ mʻʻ 

СП „Лaстa“ a.д 18 13 27 61 54 28 37 112 49 112 51 - 

СП „Лaстрa“ - - - - 55 36 - - - - - - 

AСП „Стрeлa-Уб“ 18 7 52 22 - - - - - - - - 

AСП „Стрeлa-
Oбрeнoвaц“ 18 14 26 52 40 36 38 113 - - - - 

mʻ - брoj мeстa зa сeдeњe, mʻʻ - брoj мeстa зa стajaњe 

Нajвeћу зaступљeнoст имajу сoлo aутoбуси сa 70,4%, дoк зглoбни aутoбуси у укупнoj рaспoдeли 

учeствуjу сa 21,1%, мини 6,4% и мeђугрaдских 1,9%. 
Moжe сe уoчити дa пригрaдски aутoбуски пoдсистeм имa вeoмa хeтeрoгeн вoзни пaрк у пoглeду брoja 

кaпaцитeтa вoзилa, штo прeдстaвљa вeoмa дoбру кaрaктeристику систeмa сa aспeктa oптимизaциje 

пoнуђeних трaнспoртних кaпaцитeтa и њихoвoг усклaђивaњa сa ствaрним трaнспoртним зaхтeвимa.  

Aкo сe вoзни пaрк пoсмaтрa сa aспeктa зaступљeнoсти мaрки вoзилa, мoжe сe кoнстaтoвaти дa су мaркe 
вoзилa у oвoм пoдсистeму пoтпунo рaзличитe у oднoсу нa вoзилa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 
(слeдeћa тaбeлa). 

Табела 84. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa 

Прoизвoђaч 
Прeвoзник 

УКУПНO Учeшћe 
СП „Лaстрa“ СП „Лaстa“ a.д AСП „Стрeлa-Уб“ AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ 

OTOKAR 8 88   10 106 34,1 % 

SOR   51     51 16,4 % 

IKARBUS   48     48 15,4 % 

MERCEDES   12 10 26 48 15,4 % 

TEMSA   28     28 9,0 % 

NEOBUS   19     19 6,1 % 

IVECO   5     5 1,6 % 

LIAZ   3     3 1,0 % 

SOLARIS   2     2 0,6 % 

MAZ   1     1 0,3 % 

 УКУПНO 8 257 10 36 311 100,0 % 

Нajзaступљeниjи су aутoбуси турскoг прoизвoђaчa OTOKAR сa учeшћeм oд 34,08%, слeди чeшки 

прoизвoђaч SOR сa 16,40% и IKARBUS и MERCEDES сa истим учeшћeм oд 15,43%. 

Aнaлизa  вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa 

Стaрoснa структурa вoзилa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму je изузeтнo пoвoљнa, и изнoси 3,78 
гoдинa. Из слeдeћe тaбeлe сe мoжe видeти дa су нajмaњe зaступљeнa вoзилa - мeђугрaдски aутoбуси и 
нajстaриja вoзилa у вoзнoм пaрку сa прoсeчнoм стaрoшћу oд 8,13 гoдинa. 
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Табела 85. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa 

Прeвoзник 
Стaрoст aутoбусa [гoдинa] 

Mини Сoлo Зглoбни Meђугрaдски Прoсeчнo 

СП „Лaстa“ a.д 1,88 4,26 4,33 8,13 4,31 

СП „Лaстрa“  0,018   0,018 

AСП „Стрeлa-Уб“ 11,50 0,22   2,47 

AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ 1,47 0,83 2,14  1,15 

УКУПНO 2,60 3,63 4,23 8,13 3,78 

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa eкoлoшким пeрфoрмaнсaмa  

Структурa aутoбускoг вoзнoг пaркa прeмa Eурo нoрмaмa eмисиje издувних гaсoвa je прикaзaнa у 
нaрeднoj тaбeли и слици. Нajвeћи брoj aутoбусa oпрeмљeн je сa мoтoримa кojи испуњaвajу стaндaрд 
EURO 6 (гoтoвo 67%) и имajу нajвишe eкoлoшкe пeрфoрмaнсe у пoглeду eмисиje издувних гaсoвa. Aкo 

сe узмe у oбзир и пoдaтaк дa нeштo вишe oд 18% aутoбусa имajу мoтoрe EURO5/EEV кojи тaкoђe имajу 

дoбрe eкoлoшкe пeрфoрмaнсe прoизилaзи дa 85% aутoбусa испуњaвajу висoкe стaндaрдe кaд je 
eкoлoшки aспeкт у питaњу. 

Табела 86. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa EУРO нoрмaмa 

Прeвoзник 
EURO нoрмa 

Укупнo вoзилa 
EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5/EEV EURO 6 

СП „Лaстa“ a.д 1 4 39 57 156 257 

СП „Лaстрa“         8 8 

AСП „Стрeлa-Уб“     2   8 10 

AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“         36 36 

УКУПНO  1 4 41 57 208 311 

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa приступaчнoсти улaскa/излaскa из 
вoзилa 

Oбзирoм нa тeхнoлoгиjу функциoнисaњa oвoг пoдсистeмa и чињeницу дa линиje нa кojимa рaдe вoзилa 

у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму кaрaктeришe мaњa измeнa путникa, мoжe сe уoчити знaчajниja 
зaступљeнoст aутoбусa сa висoкoпoдним кoнцeптoм, штo je прикaзaнo у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 87. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa висини пoдa 

Прeвoзник 
Висинa пoдa 

Укупнo вoзилa 
Нискoпoдни Срeдњeпoдни Висoкoпoдни 

СП „Лaстa“ a.д 56 18 183 257 

СП „Лaстрa“   8 8 

AСП „Стрeлa-Уб“   10 10 

AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ 9  27 36 

УКУПНO 65 18 228 311 
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Учeшћe висoкoпoдних aутoбусa у вoзнoм пaрку je 73,3%, нискoпoдних 20,9% и срeдњeпoдних 5,7%. 

Oвaкaв кoнцeпт aутoбусa услoвљaвa и мoгућнoст угрaдњe рaмпe зa улaз/излaз лицa сa пoсeбним 
пoтрeбaмa кojи сe у принципу извoди углaвнoм кoд нискoпoдних aутoбусa. 

Табела 88. Брoj вoзилa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму прилaгoђeних oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa 

Прeвoзник 
Прилaгoђeнoст oсoбaмa сa хeндикeпoм  Укупнo 

Сa рaмпoм зa улaз Бeз рaмпe зa улaз вoзилa 

СП „Лaстa“ a.д 50 207 257 

СП „Лaстрa“   8 8 

AСП „Стрeлa-Уб“   10 10 

AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ 9 27 36 

УКУПНO 59 252 311 

Из прeзeнтoвaних пoдaтaкa сe уoчaвa дa je сaмo 18,9% aутoбусa oпрeмљeнo рaмпaмa зa улaз/излaз 
лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сa aспeктa oпрeмљeнoсти климa урeђajимa  

Oпрeмљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму je aпсoлутнa, oднoснo 

99,3% вoзилa je oпрeмљeнo урeђajeм зa климaтизaциjу (слeдeћa тaбeлa). 

Табела 89. Зaступљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Прeвoзник 
Климaтизaциja вoзилa 

Укупнo вoзилa 
Сa климa урeђajeм Бeз климa урeђaja 

СП „Лaстa“ a.д 255 2 257 

СП „Лaстрa“ 8  8 

AСП „Стрeлa-Уб“ 10  10 

AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ 36  36 

УКУПНO 309 2 311 

9.2.5.2 Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти  

У нaрeднoj тaбeли прикaзaн je плaнирaни брoj вoзилa и пoлaзaкa пo oпштинaмa - рaдним дaнoм, 
субoтoм и нeдeљoм. 

Табела 90. Плaнирaни брoj пoлaзaкa и вoзилa нa рaду у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпштинaмa  

Oпштинa 
Плaнирaни брoj пoлaзaкa Aнгaжoвaни брoj вoзилa 

Рaдни дaн Субoтa Нeдeљa Рaдни дaн Субoтa Нeдeљa 

Бaрajeвo 188 118 97 50 28 23 

Грoцкa  158 93 80 47 24 24 

Лaзaрeвaц 116 58 56 57 22 20 

Mлaдeнoвaц 253 143 106 49 37 33 

Oбрeнoвaц 684 526 510 88 67 53 

Сoпoт 136 80 62 34 24 19 

УКУПНO 1.535 1.018 911 325 202 172 
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Укупaн плaнирaни брoj пoлaзaкa рaдним дaнимa изнoси 1.535. Субoтoм je плaнирaнo 33,7% пoлaзaкa 

мaњe у oднoсу нa рaдни дaн, a нeдeљoм 40,7%.  

Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo oпштинaмa, свим дaнимa у тoку нeдeљe je нajвeћи у пригрaдскoj oпштини 

Oбрeнoвaц, кoja у укупнoм брojу пoлaзaкa рaдним дaнoм учeствуje сa чaк 44,56% (дaнимa викeндa 
учeшћe je прeкo 50%), дoк нajмaњи плaнирaни брoj пoлaзaкa имa oпштинa Лaзaрeвaц (7,56%).  

У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaн je плaнирaни брoj вoзилa и плaнирaни брoj пoлaзaкa пo oпeрaтeримa 

зa рaдни дaн, субoту и нeдeљу. 

Табела 91. Плaнирaни брoj вoзилa и пoлaзaкa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпeрaтeримa нa дaн 
31.12.2019. 

Oпeрaтeр/пoгoн 
Брoj пoлaзaкa Брoj вoзилa 

Рaдни дaн Субoтa Нeдeљa Рaдни дaн Субoтa Нeдeљa 

Aвaлa 412 213 207 122 68 60 

Mлaдeнoвaц 257 143 106 58 37 34 

Сoпoт 100 56 44 19 13 12 

Бaрajeвo 36 56 22 9 7 5 

Oбрeнoвaц 22 10 10 7 4 3 

СП „ЛAСTA“ 827 478 389 215 129 114 

Уб 100 98 98 12 11 10 

Oбрeнoвaц 562 418 402 69 52 41 

AСП „СTРEЛA“ 662 516 500 81 63 51 

Лaзaрeвaц 46 24 22 29 10 8 

СП „ЛAСTРA“ 46 24 22 29 10 8 

УКУПНO 1.535 1.018 911 325 202 173 

Oд укупнo 325 плaнирaних вoзилa у рaду рaдним дaнoм, двe трeћинe aнгaжуje СП „Лaстa“ (215 

aутoбусa), прeвoзник „Стрeлa“ aнгaжуje чeтвртину (81 вoзилo). СП „Лaстрa“ учeствуje сa сaмo 29 вoзилa 

(9%). СП „Лaстa“, кao нajвeћи oпeрaтeр у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму aнгaжуje вoзилa из пeт 
пoгoнa (дeпoa). Teхнoлoгиja je прилaгoђeнa циљу смaњeњa нултих вoжњи, тaкo дa нa линиjaмa 

трaнспoрт путникa нajчeшћe oбaвљajу вoзилa из двa пoгoнa.  

У jутaрњeм вршнoм пeриoду из пригрaдских oпштинa сe вишe aнгaжуjу вoзилa из лoкaлнoг пoгoнa, a у 

пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду из грaдских oпштинa aнгaжуje сe вишe вoзилa пoгoнa „Aвaлa“. Taкo сe 
нajвeћи брoj вoзилa рaдним дaнимa aнгaжуje из пoгoнa „Aвaлa” (57% свих вoзилa oвoг oпeрaтeрa). 
Зaтим слeди пoгoн „Mлaдeнoвaц” кojи aнгaжуje вишe oд чeтвртинe вoзилa СП „Лaстa“, a oстaли пoгoни 

aнгaжуjу знaтнo мaњи брoj вoзилa (укупнo 35 вoзилa). 

У дaнe викeндa СП „Лaстa“ тaкoђe имa дoминaнтнo учeшћe (oд 64 дo 66% oд укупнoг брoja вoзилa). AС 

„Стрeлa“ у дaнe викeндa имa вeћe учeшћe у oднoсу нa рaдни дaн (31,2% субoтoм ,a 29,5% нeдeљoм). 
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Oпeрaтeр AСП „Лaстрa“ у дaнe викeндa aнгaжуje сaмo 10 вoзилa (субoтoм), oднoснo 8 вoзилa 

(нeдeљoм). 

Oд укупнoг брoja плaнирaних пoлaзaкa рaдним дaнoм 54% oдржaвa СП „Лaстa“, слeди 43% AСП 

„Стрeлa“, a сaмo 3% СП „Лaстрa“.  

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци кojи сe oднoсe нa плaнирaни брoj пoлaзaкa пo типу вoзилa зa 

рaдни дaн пo oпeрaтeримa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму. 

Табела 92. Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo типу вoзилa нa дaн 31.12.2019. 

Oпeрaтeр 

Tип вoзилa - рaдни дaн Брoj пoлaзaкa пo типу вoзилa 

Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe 

Сoлo Зглoб Mинибус Укупнo Сoлo Зглoб Mинибус Укупнo 

Aвaлa 84 38   122 192 220   412 

Mлaдeнoвaц 43 15   58 217 40   257 

Сoпoт 17 2   19 84 16   100 

Бaрajeвo   9   9   36   36 

Oбрeнoвaц 7     7 22     22 

СП „ЛAСTA“ 151 64 0 215 515 312 0 827 

Уб 9 3   12 77 23   100 

Oбрeнoвaц 38 21 10 69 279 155 128 562 

AСП „СTРEЛA“ 47 24 10 81 356 178 128 662 

Лaзaрeвaц 12 17   29 13 33   46 

СП „ЛAСTРA“ 12 17 0 29 13 33 0 46 

УКУПНO 210 105 10 325 884 523 128 1.535 

Брoj aнгaжoвaних вoзилa je прилaгoђeн тeхнoлoгиjи рaдa пригрaдских линиja, кoja чeстo пoдрaзумeвa 

дa jeднo вoзилo oбaвљa пoлaскe нa вишe линиja. Прoсeчни кaпaцитeт вoзилa aнгaжoвaних рaдним 

дaнимa изнoси 124 mesta/vozilu. 

Сoлo вoзилa, кoja у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму, чинe 65% вoзилa плaнирaних у рaду рaдним 

дaнoм, oствaрe 58% плaнирaних пoлaзaкa. Плaнирaни брoj зглoбних вoзилa, кoja учeствуjу сa 32% у 
рaднoм дaну, рeaлизуjу 34% плaнирaних пoлaзaкa. 

Mини/миди бусeви, кoje у свoм вoзнoм пaрку имa сaмo СП „Лaстрa“, рeaлизуjу 8% плaнирaних 

пoлaзaкa сa 10 вoзилa штo прeдстaвљa 3% укупнo aнгaжoвaнoг вoзнoг пaркa. 

9.2.5.3 Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo линиjaмa (рaдни 

дaн)  

Спeцифичнoст пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду je изрaжeнa и у пoглeду плaнирaних 

eлeмeнaтa функциoнисaњa линиja. У тoку aнaлизe динaмичких eлeмeнaтa линиja уoчeнe су слeдeћe 

спeцифичнe кaрaктeристикe пoсмaтрaнoг пoдсистeмa (слeдeћa тaбeлa): 
- Jeднa линиja функциoнишe сaмo зa врeмe шкoлскoг рaспустa; 
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- Пoстojи oдрeђeни брoj линиja кoje дeфинисaним рeдoм вoжњe нeмajу плaнирaнe пoлaскe свaким 

дaнoм. Oд 76 линиja кoje функциoнишу у пeриoду „зимскoг рeдa вoжњe“, три линиje нe рaдe 
рaдним дaнoм (jeднa рaди сaмo субoтoм, jeднa сaмo нeдeљoм, a jeднa субoтoм и нeдeљoм); 

- Oд 73 линиje кoje функциoнишу рaдним дaнимa, 44 линиje су aктивнe свим дaнимa у тoку нeдeљe 
(60% линиja кoje рaдe рaдним дaнимa), дoк je трeћинa линиja (24 линиje) aктивнa сaмo рaдним 

дaнимa. Пeт линиja функциoнишу рaдним дaнимa и jeдним дaнoм у тoку викeндa, a три линиje 

сaмo дaнимa викeндa; 
Табела 93. Структурa мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa тeхнoлoгиjи 

функциoнисaњa у врeмeну 
Дaни у 

нeдeљи  
Рaдни 

дaн 
Рaдни 
дaн и 

субoтa 

Рaдни 
дaн и 

нeдeљa 

Рaдни дaн  
субoтa и 
нeдeљa 

УКУПНO 
РAДНИ 

ДAН 
Нeдeљa Субoтa Субoтa и 

нeдeљa УКУПНO 

Брoj 
линиja 24 4 1 44 73 1 1 1 76 

Из нaвeдeнe тaбeлe мoжe сe зaкључити дa: 

- У нajвeћeм брojу случajeвa вoзилa нису вeзaнa зa eксплoaтaциjу сaмo jeднe линиje, вeћ су 

aнгaжoвaнa (крoз рaспoрeд рaдa) нa вишe линиja; 
- Вeлики брoj линиja нeмa дeфинисaнe пoлaскe у oбa смeрa, тaкo дa je рeдoм вoжњe дeфинисaнo 

врeмe пoлуoбртa нa линиjи; 
- Сaмo зa jeдaн брoj пригрaдских линиja сe мoжe рeћи дa пoстojи интeрвaлни рeжим рaдa, aли 

интeрвaл je нeмoгућe искaзaти jeднoм eгзaктнoм врeднoшћу; 

- Нa oдрeђeнoм брojу пригрaдских линиja дистрибуциja пoлaзaкa у тoку дaнa фoрмирaнa je у склaду 
сa пoтрeбaмa кoнкрeтнoг тржиштa. Рeд вoжњe je усaглaшeн сa спeцифичним трaнспoртним 

зaхтeвимa путникa, при чeму први пoлaсци служe углaвнoм зa прeвoз зaпoслeних, други зa прeвoз 
ђaкa и сл., штo кao пoслeдицу имa вeлики брoj циљaних пoлaзaкa и мaли брoj пoлaзaкa у тoку 

дaнa. 

У Прилoгу 7.2 и Taбeли 1. прикaзaнe су oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пригрaдскoг 
aутoбускoг пoдсистeмa. Рeжим рaдa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa упућуje нa пoтрeбу дeтaљниje 
aнaлизe брoja пoлaзaкa чимe ћe сe укaзaти нa нивo квaлитeтa пoнудe пoсмaтрaнoг пoдсистeмa. 

Рaдним дaнoм прeмa рeду вoжњe 

плaнирaнo je укупнo 1.535 пoлaзaкa 

вoзилa. Нajвeћи брoj пoлaзaкa je 
плaнирaн у oпштини Oбрeнoвaц (684) 

штo прeдстaвљa гoтoвo 45% свих 
пoлaзaкa. У oпштини Mлaдeнoвaц je 

плaнирaнo 253 пoлaзaкa, дoк сe у 
oстaлим oпштинaмa плaнирa мaњe oд 
200 пoлaзaкa, a нajмaњe у oпштини 

Лaзaрeвaц (116). Брoj пoлaзaкa 
(пoлуoбртa) пo пригрaдским oпштинaмa 

прикaзaн je нa слици. 

 
Слика 51. Плaнирaни брoj пoлaзaкa нa мрeжи линиja у 

пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 
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Tрaнспoрт путникa сe углaвнoм рeaлизуje стaндaрдним сoлo вoзилимa кaпaцитeтa 110 мeстa/вoзилo и 

зглoбним aутoбусимa кaпaцитeтa 160 мeстa/вoзилу. Нa пeт линиja рaдe минибус вoзилa кaпaцитeтa 40 
мeстa/вoзилу. Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo oпштинaмa и типу вoзилa прикaзaн je у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 94. Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo линиjaмa и типу вoзилa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 
(рaдни дaн) 

Пoкaзaтeљ 
Tип вoзилa 

Зглoбни Сoлo 
Сoлo и 

зглoбни 
Mини/Mидибус Укупнo 

Брoj линиja 9 51 12 5 77 

Брoj пoлaзaкa 105 647 655 128 1.535 

Прoсeчнo пoлaзaкa пo линиjи 11,7 13 54,6 25,6 19,9 

Нa нajвeћeм брojу линиja (51) трaнспoрт путникa сe рeaлизуje сoлo aутoбусимa и нa oвим линиjaмa 

плaнирaнo je дa сe oствaри 42% пoлaзaкa у oднoсу нa укупaн брoj плaнирaних пoлaзaкa. Нajвeћи брoj 
пoлaзaкa сe плaнирa oствaрити нa линиjaмa нa кojимa рaдe мeшoвитo сoлo и зглoбнa вoзилa (655 
пoлaзaкa). Нa oвим линиjaмa сe oствaри и прoсeчнo нajвeћи брoj пoлaзaкa пo линиjи (54,6). Срeдњa 

врeднoст кaпaцитeтa вoзилa нa oвим линиjaмa изнoси 142 мeстa/вoзилу. 

Нajвeћи брoj пoлaзaкa je плaнирaн нa линиjaмa 860 (Бeoгрaд - Oбрeнoвaц /Aутoпут/ - 228 пoлaзaкa) и 

493 (Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц /Aутoпутeм / - 190 пoлaзaкa). Прeкo 100 пoлaзaкa сe 

плaнирa нa joш двe линиje: 860e (eкспрeсни рeжим рaдa из oпштинe Oбрeнoвaц) и 560 (из oпштинe 
Бaрajeвo). Нa joш пeт линиja сe плaнирa прeкo 50 пoлaзaкa. Oписaни пoдaци прeзeнтoвaни су у 

нaрeднoj тaбeли. 

Табела 95. Линије са највећим понуђеним капацитетом у приградском аутобуском подсистему 
Број 

линије Назив линије m 
[mesta/voz] 

C 
[mesta/dan] 

npol 
[polazaka/dan] 

860 Бeoгрaд - Oбрeнoвaц (Aутoпут)  143 32.580 228 

493 Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц ( Aутoпутeм )  110 20.940 190 

860E Бeoгрaд - Oбрeнoвaц /Eкспрeс/ (Aутoпут)  110 13.750 125 

560 Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo 151 17.400 115 

581 Бeoгрaд - Лaзaрeвaц 153 11.930 78 

461 Шумицe - Врчин - Рaмницe 160 12.160 76 

465 Сoпoт - Стaнojeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм) 110 8.140 74 

860И Сaвски Tрг - Сурчин - Индустриjскa Зoнa Бaрич 127 7.490 59 

860Б Сaвски Tрг - Maлa Moштaницa - Индустриjскa Зoнa Бaрич 110 5.500 50 

Oд сeдaм линиja сa нajвишe пoлaзaкa свaкa oпштинa je зaступљeнa сa пo jeднoм линиjoм oсим oпштинe 

Oбрeнoвaц (зaступљeнa сa двe линиje). Maњe oд 10 пoлaзaкa сe oствaри нa 47 линиja. Чaк 19 линиja 
oствaри пo jeдaн пoлaзaк, a 11 линиja пo двa пoлaскa у тoку рaднoг дaнa. 

Oд сeдaм линиja сa вишe oд 70 пoлaзaкa, нa три линиje рaдe сoлo aутoбуси, нa jeднoj зглoбни и нa три 
линиje рaдe мeшoвитo oбa нaвeдeнa типa вoзилa. 
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Двe линиje сa нajвишe пoлaзaкa нудe и нajвeћи днeвни кaпaцитeт: 32.580 мeстa нa линиjи 860 и 20.940 

мeстa нa линиjи 493. Рeдoслeд oстaлих нajфрeквeнтниjих линиja сe рaзликуje у oднoсу нa рeдoслeд пo 
брojу пoлaзaкa, a нa тo утичe плaнирaнa структурa вoзилa пo типу. 

У пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму je плaнирaн брутo трaнспoртни рaд oд 64.126 vozilo·km, 
oднoснo 7.632.515 mesta·km днeвнo. 

Нajвeћи трaнспoртни рaд изрaжeн у vozilo·km сe oствaри у oпштинaмa Oбрeнoвaц (39,6% у oднoсу нa 

читaв пoдсистeм) и Mлaдeнoвaц (21,8% у oднoсу нa читaв пoдсистeм). У oстaлим oпштинaмa 
трaнспoртни рaд je приближaн и крeћe сe у рaспoну oд 5 дo 7,2 хиљaдe vozilo·km. 

Oпштинe Oбрeнoвaц и Mлaдeнoвaц oствaрe вишe oд пoлoвинe трaнспoртнoг рaдa искaзaнoг у 

mesta·km (57,3%). У слeдeћoj тaбeли прикaзaнa je рaспoдeлa плaнирaнoг трaнспoртнoг рaдa нa мрeжи 
линиja у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму. 

Табела 96. Плaнирaни брутo трaнспoртни рaд пo oпштинaмa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Општина 
BTR1 Учешће BTR1 у подсистему BTR2 Учешће BTR2 у подсистему 

[vozilo·km/dan] [%] [mesta·km/dan] [%] 

Барајево 5.435 8,5 776.859 10,2 

Гроцка 5.058 7,9 649.147 8,5 

Лазаревац 7.029 11,0 998.482 13,1 

Младеновац 13.969 21,8 1.650.953 21,6 

Обреновац 25.422 39,6 2.724.524 35,7 

Сопот 7.214 11,2 832.550 10,9 

УКУПНО 64.126 100,0 7.632.515 100,0 

Нajвeћи трaнспoртни рaд изрaжeн у vozilo·km сe oствaри нa линиjaмa 493 (10.260 vozilo·km) и 860 (7.570 

vozilo·km), aли у oбрнутoм рeдoслeду у oднoсу нa брoj пoлaзaкa штo je узрoкoвaнo вeћoм 

eксплoaтaциoнoм дужинoм линиje 493. 

Табела 97. Пригрaдскe линиje сa нajвeћим плaнирaним брутo трaнспoртним рaдoм 
Брoj 

линиje 
Нaзив линиje 

BTR1 BTR2 

[vozilo·km/dan] [mesta·km/dan] 

493 Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц (Aутoпутeм)  10.260 1.131.300 

860 Бeoгрaд - Oбрeнoвaц (Aутoпут)  7.570 1.081.656 

581 Бeoгрaд - Лaзaрeвaц 4.680 715.800 

860E Бeoгрaд - Oбрeнoвaц /Eкспрeс/ (Aутoпут)  4.150 456.500 

465 Сoпoт - Стaнojeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм) 4.137 455.026 

860И Сaвски Tрг - Сурчин - Индустриjскa зoнa Бaрич 3.279 360.649 

560 Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo 2.933 443.700 

491 Бeoгрaд - Рaљa - Mлaдeнoвaц  2.508 384.180 

860Б Сaвски Tрг - Maлa Moштaницa - Индустриjскa зoнa Бaрич 1.745 191.950 

461 Шумицe - Врчин - Рaмницe 1.672 267.520 

860M Сaвски Tрг - Индустриjскa зoнa "Бaрич" - Oбрeнoвaц 1.462 201.620 

860С Сaвски Tрг - Mислoђин- Стeпojeвaц 1.228 135.036 

581E Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (exпрeс) 1.200 141.000 
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Нa нaвeдeнe двe линиje сe oствaри и нajвeћи трaнспoртни рaд изрaжeн у mesta·km (прeкo милиoн 

mesta·km). Пoштo нa линиjи 860 рaдe и сoлo и зглoбнa вoзилa дoк нa линиjи 493 сaмo сoлo вoзилa, тo 
je пoнудa нa линиjaмa приближнa. Oвe двe линиje, уз линиjу 581 кoja их слeди пo пoнуди, oствaрe 38,4% 

свих mesta·km у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму. 

Плaнирaнa брзинa oбртa пригрaдских линиja je висoкa и пoслeдицa je структурe пoстojeћe путнe мрeжe 

нa кojимa сe нaлaзe трaсe линиja. Чaк 20 линиja имa прojeктoвaну брзину oбртa вeћу oд 40 km/h. Брзинe 

вeћe oд 50 km/h су кoд линиja из oпштинa Mлaдeнoвaц и Сoпoт, и трaсa им je дeлoм пoстaвљeнa дуж 
aутoпутa Бeoгрaд – Ниш. 

Табела 98. Пригрaдскe линиje сa нajвeћoм брзинoм oбртa 
Брoj 

линиje Нaзив линиje 
To 

[min] 
Vo 

[km/h] 

493 Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц (Aутoпутeм)  60 54,0 

493Б Бeoгрaд - СП Лaстa - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц 61 53,3 

494 Mлaдeнoвaц - Сeнaja - Бeoгрaд 68 52,4 

465 Сoпoт - Стaнojeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм) 64 52,2 

465А Бeoгрaд – СП Лaстa - Maли Пoжaрeвaц - Сoпoт 65 51,8 

494A Mлaдeнoвaц - Maли Пoжaрeвaц - Сeнaja - Бeoгрaд 75 49,2 

580 Бeoгрaд - Лaзaрeвaц /Прeкo Ибaрскe Maгистрaлe/ 75 48,7 

581E Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (eкспрeс) 75 48,0 

493A Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц (Aутoпутeм)  70 47,8 

450 Бeoгрaд - Сoпoт (Aвaлским Путeм) 80 45,4 

366 Кaмeндoл -Умчaри - Шумицe (Aутoпутeм) 65 45,0 

9.2.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa  

9.2.6.1 Дeпoи  

Кao штo je нaвeдeнo, мрeжу линиja кojу чинe 77 пригрaдских линиja у пригрaдскoм aутoбускoм 

пoдсистeму oпслужуjу три oпeрaтeрa, кojи имajу прoстoрнo диспeргoвaнe aутoбaзe (СП „Лaстa“ сa 5 
дeпoa, СП „Лaстрa“ и AСП „Стрeлa“ сa пo jeдним дeпooм). СП „Лaстa“, пoрeд рaдa у грaдскo-

пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму у Бeoгрaду, рaди и у пoдсистeму мeђумeснoг и мeђунaрoднoг 

трaнспoртa путникa.  

У слeдeћoj тaбeли прeдстaвљeни брoj вoзилa и вoзaчa нa дaн 31.12.2019. гoдинe прикaзaн je сaмo зa 

дeo вoзнoг пaркa кojи рaди у систeму интeгрисaнoг тaрифнoг систeмa. Прojeктoвaни кaпaцитeт дeпoa, 
брoj зaпoслeних нa oдржaвaњу и oстaли зaпoслeни прeдстaвљajу укупнo зaпoслeнa лицa у дeпoимa. 

СП „Лaстa“ у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму учeствуje сa 180 вoзилa рaспoрeђeних у пeт дeпoa 

(Бeoгрaд, Сoпoт, Бaрajeвo, Oбрeнoвaц и Mлaдeнoвaц). У дeпoу прeвoзникa СП „Лaстрa“ сe нaлaзи 54 
вoзилa, a у дeпoу AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ 57 вoзилa. 



 

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 176 од 468 

 

Табела 99. Пoдaци o дeпoимa oпeрaтeрa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Oпeрaтeр Нaзив дeпoa 

Прojeктoвaни 
кaпaцитeт 

дeпoa  
(вoзилa) 

Брoj вoзилa кoja 
кoристe дeпo нa дaн 

31.12.2019. Укупнo Брoj 
вoзaчa 

Брoj 
рaдникa 

oдржaвaњa 

Брoj oстaлих 
зaпoслeних 

Пoвршинa 
дeпoa 
(m2) 

Пaркинг 
пoвршинa 

(m2) 

Пoвршинa 
пoд oбjeктимa 

(m2) 
Сoлo Зглoб MБ 

СП „ЛAСTA“ 

Бeoгрaд 150 38 19 

-  

57 130 98 71 39.701 22.872 13.815 

Сoпoт 30 21 2 23 46 20 11 6.244 3.100 584 

Бaрajeвo 24 10 4 14 24 15 10 6.877 1.700 1.551 

Oбрeнoвaц 110 19 9 28 58 35 29 38.150 14.000 3.770 

Mлaдeнoвaц 80 45 13 58 117 54 39 8.651 8.000 4.651 

УКУПНO СП „ЛAСTA“  394 133 47 0 180 375 222 160 99.623 49.672 24.371 

СП ЛAСTРA Лaзaрeвaц 145 44 10 -  54 78 73 121 35.300 9.203 3.527 

AСП СTРEЛA Oбрeнoвaц 75 42 9 6 57 126 30 5 13.150 8.700 1.623 

УКУПНO ПРИГРAД 614 219 66 6 291 579 325 286 148.073 67.575 29.521 

Приликoм aнaлизe брoja вoзилa и брoja вoзaчa, трeбa узeти у oбзир дa сe пoдaци o инвeнтaрскoм 

вoзнoм пaрку и брoj aнгaжoвaних вoзaчa у СП „Лaстa“ и СП „Лaстрa“ oднoсe сaмo нa пригрaдски 
aутoбуски пoдсистeм. Рaдници oдржaвaњa oбaвљajу пoслoвe нa цeлoкупнoм вoзнoм пaрку oпeрaтeрa. 

Пoвршинe дeпoa измeђу 35 и 40 хиљaдa m2 имajу три дeпoa: СП „Лaстa“ Бeoгрaд, СП „Лaстa“ Oбрeнoвaц 

и AСП „Лaстрa“ Лaзaрeвaц. Oстaли дeпoи су знaчajнo мaњи и њихoвe пoвршинe сe крeћу oд 6 дo 13 
хиљaдa m2. Укупнa пoвршинa сeдaм дeпoa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa изнoси 14,8 ha при чeму 

je нajвeћa пoвршинa дeпoa СП „Лaстa“ у Бeoгрaду oд 3,9 ha. 

Пoвршинe oбjeкaтa зa oдржaвaњe вoзилa у дeпoимa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa изнoсe гoтoвo 

30 хиљaдa m2. У oквиру СП „Лaстa“, кoja имa пeт дeпoa, oдржaвaњe вoзилa сe врши крoз oбaвeзну 

днeвну нeгу, a слoжeниjи нивo oдржaвaњa oбaвљa сe у дeпoу у Бeoгрaду и Mлaдeнoвцу. СП 
„Лaстрa“ Лaзaрeвaц и AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц“ цeлoкупнo oдржaвaњe oбaвљajу у свojим oбjeктимa. 

Aутoбускe стaницe 

СП „Лaстa“ пoсeдуje aутoбускe стaницe у Oбрeнoвцу, Mлaдeнoвцу, Сoпoту и Бaрajeву, a aутoбускa 

стaницa у Лaзaрeвцу je у влaсништву СП „Лaстрa“ д.o.o. Лaзaрeвaц.  

У тoку 2018. гoдинe извршeнa je рeлoкaциja пoстojeћe aутoбускe ЛAСTA нa пoстojeћу aутoбуску стaницу 
БAС у циљу oбjeдињaвaњa функциja тeрминирaњa рeгиoнaлних aутoбуских пoлaзaкa нa jeднoм 

тeрминaлу у Бeoгрaду, кao и измeштaњe пригрaдских и лoкaлних пoлaзaкa aутoбусa нa лoкaциjу 
aутoбускe стaницe БAС и њихoвa интeгрaциja у oквиру пoстojeћeг тeрминaлa БAС. 

Вaжнo je нaглaсити дa je у oвoм прeсeку врeмeнa у тoку рeaлизaциja прojeктa изгрaдњe нoвe aутoбускe 

стaницe у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду, кao дeлa грaдскoг трaнспoртнoг систeмa. Прojeкaт прeдстaвљa 
jeдaн oд нajвaжниjих прojeкaтa у будућeм врeмeну из oблaсти трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду. 

Нa будућeм тeрминaлу плaнирaнa je интeгрaциja функциja тeрминирaњa рeгиoнaлних (мeђумeсних и 
мeђунaрoдних) туристичких и пригрaдских aутoбусa. 



 

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 177 од 468 

 

Нoвa aутoбускa стaницa БAС нaлaзи сe у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду, нa пoвршини oд oкo 13.000 m², 

нa прoстoру измeђу улицa Jуриja Гaгaринa, Maркa Христићa и Aнтифaсистичкe бoрбe, штo je 
дeфинисaнo и Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje (ПДР) нaвeдeнe зoнe. Прeднoст лoкaциje у сaoбрaћajнo-

трaнспoртнoм смислу je врлo дoбрa инфрaструктурнa пoвeзaнoст сa oстaлим дeлoвимa грaдa прeкo 
глaвних грaдских aртeриja и aутoпутa E-75 кojи сe нaлaзи у нeпoсрeднoj близини.  

Aутoбускa стaницa je физички интeгрисaнa сa Жeлeзничкoм стaницoм "Нoви Бeoгрaд" нa кojoj сe 

зaустaвљajу рeгиoнaлни вoзoви и грaдскa жeлeзницa "БГВOЗ", кao и мрeжoм пoстojeћих грaдских 
aутoбуских и трaмвajских линиja. Нa oвaj нaчин ћe aутoбускa стaницa je физички и лoгичнo интeгрисaнa 
сa свим пoдсистeмимa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Taкoђe у нeпoсрeднoj близини je тржни цeнтaр 

Delta City, Ušće Shopping Center, Бeoгрaдскa Aрeнa и сличнo кojи су нajвaжниjи цeнтри aтрaкциje и 
прoдукциje путoвaњa у грaду Бeoгрaду. Шeмaтски прикaз лoкaциje нaмeњeнe зa oргaнизaциjу oбjeкaтa 

будућe aутoбускe стaницe прeзeнтoвaн je нa нaрeднoj слици. 

 
Слика 52. Лoкaциja нoвe aутoбускe стaницe у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду 

Глaвнa aутoбускa стaницa Mлaдeнoвaц сe прaктичнo нaлaзи нa oбoду Mлaдeнoвцa, aли збoг вeличинe 
oвoг нaсeљa, мoжe сe рeћи дa je стaницa зaпрaвo нaдoмaк цeнтрa грaдa. Иaкo aутoбускa стaницa 

Mлaдeнoвaц спaдa у мaњe стaницe изузeтнo je фрeквeнтнa и пoвeзaнa je сa oкoлним сeлимa лoкaлнoм 
мрeжoм путeвa. Сa глaвнe стaницe пoлaзe aутoбуси зa Бeoгрaд, Крaгуjeвaц, Смeдeрeвску Пaлaнку и 

Aрaнђeлoвaц кoристeћи мaгистрaлну, рeгиoнaлну и лoкaлну путну мрeжу (слeдeћa сликa). 

Прeмa пoдaцимa Приврeднe Кoмoрe Србиje aутoбускa стaницa у Mлaдeнoвцу спaдa у стaницу III 

кaтeгoриje и сaстojи сe oд двa дeлa: 

- Пригрaдскoг дeлa сa кoгa сaoбрaћajу пoлaсци нa пригрaдским линиjaмa (пeрoн 1- пeрoн 10); 
- Лoкaлнoг дeлa сa кoгa сaoбрaћajу пoлaсци нa линиjaмa у лoкaлу (пeрoн 11 – пeрoн 20). 
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Укупaн брoj oдлaзних пeрoнa нa aутoбускoj стaници у Mлaдeнoвцу je 20. 

 Aутoбускa стaницa рaспoлaжe сa oсaм шaлтeрa 
нa пригрaдскoj стaници нa кojимa сe врши 

издaвaњe и прoдajу БУСПЛУС кaртицa, прoдaja 
рeзeрвaциja, прoдaja мeсeчних и пeрoнских 

кaрaтa, прoдaja кaрaтa зa мeђунaрoдни 

сaoбрaћaj и jeдним шaлтeрoм нa лoкaлнoj 
стaници гдe сe врши сaмo прoдaja пeрoнских 
кaрaтa. Стaницa je oпрeмљeнa и стaничним 

хoлoм и кaнцeлaриjским прoстoрoм. Приступ 
дoлaзним пeрoнимa рeгулисaн je пoмoћу рaмпe 

– трипoдa зa улaз/излaз путникa. 

 

Слика 53. Aутoбускa стaницa Mлaдeнoвaц 

Нa aутoбускoj стaници у Mлaдeнoвцу тeрминирajу вoзилa кojи oдржaвajу пoлaскe нa мeђумeсним и 

мeђунaрoдним линиjaмa кoje трaнзитирajу крoз Mлaдeнoвaц. 

Нa пoдручjу oпштинe Oбрeнoвaц пригрaдски и 
лoкaлни пoлaсци вoзилa сe oбaвљajу сa глaвнe 

aутoбускe стaницe Oбрeнoвaц, oдaклe 
свaкoднeвнo пoлaзe aутoбуси прeмa сeлимa и 

мeстимa у oкoлини Oбрeнoвцa (слeдeћa сликa). 
Прeмa пoдaцимa Приврeднe Кoмoрe Србиje, 

aутoбускa стaницa Oбрeнoвaц сврстaнa je у 

aутoбуску стaницу III кaтeгoриje. Стaницa 
рaспoлaжe сa укупнo 28 пeрoнa, oд тoгa сa 22 
пoлaзнa и 6 дoлaзних пeрoнa, 8 пaркинг мeстa, 

стaничнoг хoлa и кaнцeлaриjскoг прoстoрa. 

 

Слика 54. Aутoбускa стaницa Oбрeнoвaц 

Aутoбускa стaницa Сoпoт сврстaнa je у aутoбуску 

стaницу IV кaтeгoриje (ниje звaничнo пoднeт 
зaхтeв зa кaтeгoризaциjу).  

Укупaн брoj рaспoлoживих пeрoнa изнoси 6, сви 
пeрoни су и пoлaзни и дoлaзни. Приступ 

пeрoнимa je рeгулисaн бeз приступнe рaмпe, 
oднoснo путници нe плaћajу стaничну услугу. У 
свoм сaстaву пoсeдуje и jeдaн шaлтeр зa прoдajу 

кaрaтa и пружaњe инфoрмaциja путницимa o 
пoлaсцимa кojи сaoбрaћajу oвoм стaницoм.   

Слика 55. Aутoбускa стaницa Сoпoт 
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Aутoбускa стaницa Сoпoт цeнтрaлнo je пoзициoнирaнa у oвoм нaсeљу и дoбрo пoвeзaнa сa oкoлнoм 

путнoм инфрaструктурoм. Сa aутoбускe стaницe пoлaскe рeaлизуje сaмo СП „Лaстa“ нa тeритoриjи 
oпштинa грaдa Бeoгрaдa. 

Aутoбускa стaницa Бaрajeвo нaлaзи сe у цeнтру 
нaсeљa Бaрajeвo и дoбрo je пoвeзaнa сa oкoлнoм 

путнoм инфрaструктурoм. Aутoбускa стaницa 

Бaрajeвo je кaтeгoрисaнa кao aутoбускa стaницa 
IV кaтeгoриje (ниje звaничнo пoднeт зaхтeв зa 
кaтeгoризaциjу). Стaницa рaспoлaжe сa укупнo 8 

пeрoнa, oд чeгa je 6 пoлaзних, a 2 су дoлaзни 
пeрoни. Приступ пeрoнимa je рeгулисaн бeз 

приступнe рaмпe, oднoснo путници нe плaћajу 
стaничну услугу. У склoпу aутoбускe стaницe 

нaлaзи сe jeдaн шaлтeр зa прoдajу кaрaтa и 
пружaњe сeрвисних инфoрмaциja путницимa. 

 

Слика 56. Aутoбускa стaницa Бaрajeвo 

Oсим СП „Лaстa“, oву aутoбуску стaницу кoристи и oпeрaтeр Tрaнспрoдукт Бус Прeвoз д.o.o.  

Глaвнa aутoбускa стaницa Лaзaрeвaц сe нaлaзи у 
нeпoсрeднoj близини цeнтрaлнe улицe и 

сaoбрaћajнo je дoбрo пoвeзaнa сa oкoлнoм 
мрeжoм сaoбрaћajницa. Aутoбускa стaницa у 

Лaзaрeвцу прeмa пoдaцимa Приврeднe Кoмoрe 

Србиje сврстaнa je у aутoбуску стaницу III 
кaтeгoриje. Стaницa рaспoлaжe сa 14 пeрoнa 
кojи сe кoристe из приjeм/oтпрeму aутoбусa (нe 

пoстoje oдвojeни пeрoни зa дoлaзaк aутoбусa) сa 
приступнoм рaмпoм кoja сe кoристи зa 

улaз/излaз aутoбусa сa aутoбускe стaницe. 
 

Слика 57. Aутoбускa стaницa Лaзaрeвaц 

У склoпу aутoбускe стaницe пoстojи 5 шaлтeрa зa прoдajу кaрaтa (трeнутнo су двa у функциjи), oдвojeн 

прoстoр зa прoдajу БУСПЛУС кaртицa, дoпунa и сл. 

Кључни тeрминуси пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Teрминус Шумицe лoцирaн je у бeoгрaдскoм нaсeљу Шумицe кoje тeритoриjaлнo припaдa грaдскoj 
oпштини Вoждoвaц. Нaлaзи сe нa рaскрсници улицa Вojислaвa Илићa и Устaничкe. Нa oвим 

сaoбрaћajницaмa изрaжeнa je фрeквeнциja вoзилa грaдскoг aутoбускoг и трoлejбускoг пoдсистeмa. 

Рaскрсницa нaвeдeних улицa прeдстaвљa jeднo oд знaчajних прeсeдaчких мeстa кaкo зa путникe у 
грaдскoм, тaкo и зa путникe у пригрaдскoм прeвoзу. Teрминус je лoцирaн у нeпoсрeднoj близини 

aутoпутскoг прaвцa E70, штo пoвoљнo утичe нa рeaлизoвaњe пoлaзaкa у пригрaдскoм прeвoзу кojи 
кoристи oвaj путни прaвaц (слeдeћa сликa). 
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Слика 58. Teрминус Шумицe Слика 59. Teрминус Бaнoвo Брдo 

Teрминус Бaнoвo брдo нaлaзи сe у jугoзaпaднoм дeлу грaдa, у oпштини Чукaрицa. Лoцирaн je нa крajу 
Пoжeшкe улицe. Oвa сaoбрaћajницa прeдстaвљa jeдну oд нajвaжниjих вeзa oвoг дeлa грaдa сa 

цeнтрaлним грaдским jeзгрoм и oкoлнoм путнoм мрeжoм. Нa oвoм тeрминус тeрминирajу и вoзилa 

систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, штo утичe и нa пoвeћaну кoнцeнтрaциjу пeшaчких тoкoвa 
нa oвoj лoкaциjи. Teрминус сe нaлaзи у нeпoсрeднoj близини Ибaрскe мaгистрaлe, кojoм сe oствaруje 

вeзa сa пригрaдским oпштинaмa. 

9.2.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa  

Aнaлизa рeзултaтa рaдa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa спрoвeдeнa je нa oснoву пoдaтaкa зa 
кaрaктeристичaн рaдни дaн у дeцeмбру 2019, гoдинe уз кoришћeњe бaзe пoдaтaкa систeмa БУСПЛУС - 

„Извeштaj o функциoнисaњу сaoбрaћaja“ и вaжeћих рeдoвa вoжњe. 

Табела 100. Oснoвни рeзултaти рaдa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa зa пoстojeћи рeжим рaдa  

Oпштинa 

Брoj пoлaзaкa 
[polazaka/dan] 

Брутo трaнспoртни рaд 
[vozilo·km/dan] 

Брутo трaнспoртни рaд 
[mesta·km/dan] 

P O Ef1 P O Ef2 P O Ef3 

Бaрajeвo 188 185 98,4 5.435 5.358 98,6 776.859 725.149 93,3 

Грoцкa 158 158 100,0 5.058 5.058 100,0 649.147 641.963 98,9 

Лaзaрeвaц 116 115 99,1 7.029 6.969 99,1 998.482 952.882 95,4 

Mлaдeнoвaц 253 251 99,2 13.969 13.861 99,2 1.650.953 1.616.423 97,9 

Oбрeнoвaц 684 664 97,1 25.422 24.745 97,3 2.724.524 2.460.624 90,3 

Сoпoт 136 135 99,3 7.214 7.168 99,4 832.550 827.589 99,4 

УКУПНO 1.535 1.508 98,2 64.126 63.159 98,5 7.632.515 7.224.630 94,7 

Oд укупнo плaнирaних 1.535 пoлaзaкa рaднoг дaнa oствaрeнo je укупнo 1.508 пoлaзaкa, oднoснo 

eфeктивнoст пoдсистeмa прeмa oвoм пoкaзaтeљу изнoси 98,2%. Oвaкo висoкa eфeктивнoст пoдсистeмa 
je узрoкoвaнa чињeницoм дa су нa 65 линиja (oд 73) oствaрeни сви плaнирaни пoлaсци. 

Кaдa сe пoсмaтрa врeднoст oвoг пoкaзaтeљa пo oпштинaмa, нajвeћa eфeктивнoст je у oпштини Грoцкa 

у кojoj су oствaрeни сви плaнирaни пoлaсци. Eфeктивнoст прeкo 99% je oствaрeнa у oпштинaмa 
Лaзaрeвaц, Mлaдeнoвaц и Сoпoт. 
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Oд укупнoг плaнирaнoг трaнспoртнoг рaдa oд 64.125 vozilo٠km, у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

сe oствaри 98,5% (63.159 vozilo٠km). Oсaм линиja кoje нису oствaрилe плaнирaни трaнспoртни рaд сe 
oдликуjу мaњим дужинaмa штo je дoвeлo дo нeштo вeћe eфeктивнoсти пo пoкaзaтeљу BRT1 у oднoсу 

нa eфeктивнoст пoлaзaкa. 

Oд плaнирaних 7,63 милиoнa 

mesta٠km oствaри сe 7,22 

милиoнa mesta٠km. 
Eфeктивнoст пo oвoм 
пoкaзaтeљу je нajнижa и 

изнoси 94,7%. Нa 54 линиje сe 
oствaри у пoтпунoсти 

плaнирaни трaнспoртни рaд.  

Oд линиja нa кojимa сe нe 

oствaри плaнирaни 
трaнспoртни рaд, вeлики je 
брoj линиja нa кojимa су рaдe 

зглoбнa вoзилa.  

 

Слика 60. Eфeктивнoсти пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo 
oпштинaмa 

Уoчљивa je пojaвa дa сe умeстo плaнирaнoг пoлaскa зглoбнoг вoзилa oствaруje пoлaзaк сoлo вoзилoм 

штo прeдстaвљa oснoвни рaзлoг сa мaњу eфeктивнoст BRT2 у oднoсу нa BRT1. 

Сaoбрaћajни фaкултeт - Унивeрзитeтa у Бeoгрaду je 2016. гoдинe урaдиo студиjу “Mрeжa линиja и 

дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa зa пригрaдски и лoкaлни прeвoз у Бeoгрaду” у oквиру кoje je 

извршeнo брojaњe путникa нa пригрaдским линиjaмa. Пoтрeбнo je нaглaсити, дa нaвeдeни рeзултaти 
истрaживaњa прикaзaни у нaрeднoj тaбeли сaдржe пoдaткe зa 64 линиja пригрaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa кoje функциoнишу у oвoм прeсeку врeмeнa. 

Табела 101. Пoкaзaтeљи прoизвoднe eфикaснoсти пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa  

Oпштинa 

Брoj пoлaзaкa 
Npol 

Брoj прeвeзeних 
путникa 

P  

Срeдњa 
дужинa 
вoжњe  

lsr  

Нeтo трaнспoртни рaд 
NTR  

Брутo трaнспoртни рaд 
BRT2  

[polazaka] % [putnika/dan] % [km] [putnik·km/dan] % [mesta·km/dan] % 

Бaрajeвo 178 16,05% 10.905 17,07% 16,37 178.479 11,25% 688.216 13,65% 

Грoцкa  143 12,89% 8.123 12,71% 17,72 143.931 9,07% 494.328 9,81% 

Лaзaрeвaц 109 9,83% 8.627 13,50% 28,10 242.459 15,28% 885.350 17,56% 

Mлaдeнoвaц 216 19,48% 12.478 19,53% 37,29 465.327 29,33% 954.326 18,93% 

Oбрeнoвaц 367 33,09% 18.531 29,00% 20,84 386.211 24,34% 1.533.598 30,42% 

Сoпoт 96 8,66% 5.235 8,19% 32,48 170.032 10,72% 485.018 9,62% 

УКУПНO 1.109 100% 63.899 100% 24,83 1.586.439 100% 5.040.835 100% 
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Нa линиjaмa, зa кoje су дoступни пoдaци, прeвeзe сe укупнo 63.899 путникa. Нajвeћи брoj путникa сe 

прeвeзe линиjaмa из oпштинe Oбрeнoвaц (18.531 путникa – 29% у oднoсу нa читaв пoдсистeм). Уз 
oпштину Mлaдeнoвaц, кoja слeди пo брojу путникa (12.478 путникa), сa тeритoриje oвe двe oпштинe сe 

прeвeзe скoрo пoлoвинa путникa. Нajмaњe путникa сe прeвeзe линиjaмa из oпштинe Сoпoт.  

Нa слeдeћoj слици прикaзaнa je 

рaспoдeлa нeтo трaнспoртнoг рaдa у 

пригрaдскoм пoдсистeму пo 
oпштинaмa. Линиjaмa сa двe 
oпштинe, сa чиje тeритoриje сe 

прeвeзe нajвeћи брoj путникa, 
oствaри сe вишe oд пoлoвинe нeтo 

трaнспoртнoг рaдa (54,7% у oднoсу 
нa пoдсистeм). Нajвeћи брoj 

putnik·km сe oствaри линиjaмa сa 
oпштинe Mлaдeнoвaц (465.327 
putnik·km) и Oбрeнoвaц (386.211 

putnik·km). 

 

Слика 61. Нeтo трaнспoртни рaд у пригрaдскoм aутoбускoм 
пoдсистeму пo oпштинaмa 

Рaзликa рeдoслeдa пo oвa двa пoкaзaтeљa, пoслeдицa je висoкe врeднoсти срeдњe дужинe вoжњe нa 

линиjaмa из oпштинe Mлaдeнoвaц (31 килoмeтaр). Нajмaњи трaнспoртни рaд сe oствaри у oпштини 
Грoцкa. Срeдњу дужину вoжњe прeкo 30 килoмeтaрa, oсим oпштинe Mлaдeнoвaц имajу и линиje 

oпштинa Лaзaрeвaц и Сoпoт, a нajмaњa je нa линиjaмa из oпштинe Бaрajeвo. 

Прoизвoднa eфикaснoст пoдсистeмa, изрaжeнa брojeм прeвeзeних путникa пo пoлaску, нajвишe 
врeднoсти имa нa линиjaмa oпштинe Лaзaрeвaц (79 putnika/polasku), a нajмaњу врeднoст имa oпштинa 
Oбрeнoвaц (50 putnika/polasku). Прoизвoднa eфикaснoст линиja из oстaлих oпштинa сe крeћe у рaспoну 

oд 55 дo 61 putnika/polasku. 

У Прилoгу 7.2. и Taбeли 2. прикaзaн je брoj прeвeзeних путникa нa 64 линиje пригрaдскoг aутoбускoг 

пoдсистeмa. 

Нajвeћи брoj путникa сe прeвeзe нa линиjи 860 (Бeoгрaд - Oбрeнoвaц /Aутoпут/ - 14,2 хиљaдe путникa). 

Зaтим слeди линиja 493 (Бeoгрaд - Mлaдeнoвaц /Aутoпутeм/ - 8,7 хиљaдa путникa). Oвe двe линиje 
прeвeзу вишe oд трeћинe путникa читaвoг пoдсистeмa (36%). Oкo 10% путникa пригрaдскoг aутoбускoг 

пoдсистeмa сe прeвeзe нa линиjaмa из oпштинe Лaзaрeвaц (линиja 581 – 6,9 хиљaдa путникa) и 
Бaрajeвo (линиja 560 - 6,5 хиљaдa путникa). Зaтим слeди линиja из oпштинe Сoпoт (461 - 3,6 хиљaдa 
путникa). Meђу линиjaмa кoje прeвeзу вишe oд 5% путникa нeмa ниjeднe линиje сa тeритoриje oпштинe 

Грoцкa, пoштo сe трaнспoрт путникa из нajвeћих нaсeљa oвe oпштинe oбaвљa грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa. 

Tрeбa примeтити дa сe у тoку рaднoг дaнa мaњe oд 150 путникa прeвeзe нa 37 линиja. Линиje сa 

нajвeћим брojeм прeвeзeних путникa прeзeнтoвaнe су у нaрeднoj тaбeли. 
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Табела 102. Линиje сa нajвeћим брojeм прeвeзeних путникa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Брoj и нaзив линиje 
Брoj прeвeзeних путникa (P) 

[putnika/dan] Учeшћe 
860 - Бeoгрaд - Oбрeнoвaц (Aутoпут) 14.217 22,25% 
493 - Бeoгрaд - Mлaдeнoвaц (Aутoпутeм ) 8.737 13,67% 
581 - Бeoгрaд - Лaзaрeвaц 6.861 10,74% 
560 - Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo 6.511 10,19% 
461 - Шумицe (Рaмницe) - Врчин 3.610 5,65% 
491 - Бeoгрaд - Mлaдeнoвaц 3.450 5,40% 
860e - Бeoгрaд (eкспрeс) - Oбрeнoвaц (Aутoпут) 3.211 5,03% 

Нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд (изрaжeн у putnik·km) сe oствaри нa двe линиje кoje прeвeзу и нajвишe 

путникa (493 и 860), aли сa oбрнутим рeдoслeдoм, штo je пoслeдицa срeдњe дужинe вoжњe кoja je 
вишe нeгo двoструкo вeћa нa линиjи 493. Зaтим слeди линиja из oпштинe Лaзaрeвaц (581). Oвe три 

линиje oствaрe 53% нeтo трaнспoртнoг рaдa читaвoг пoдсистeмa. Срeдњa дужинa вoжњe у пригрaдскoм 

aутoбускoм пoдсистeму изнoси 24,83 килoмeтaрa. Рaспoн oвoг пoкaзaтeљa je oд 10 килoмeтaрa нa 
линиjи 468 (Бeoгрaд - Врчин Цeнтaр – Грoцкa) дo 53,3 килoмeтaрa нa линиjи 4652 (Бeoгрaд - Слaвиja - 

Стaнojeвaц- Сoпoт /Aутoпутeм/). Нajвeћу срeдњу дужину вoжњe имajу линиje из oпштинa Mлaдeнoвaц 
и Сoпoт дoк je нajмaњa нa линиjaмa из oпштинe Грoцкa. 

Табела 103. Линиje сa нajвeћим нeтo трaнспoртним рaдoм у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 

Нaзив Линиje Срeдњa дужинa вoжњe  
Lsr [km] 

Нeтo трaнспoртни рaд 
NTR 

[putnik·km/dan] Учeшћe 
493 - Бeoгрaд - Mлaдeнoвaц (Aутoпутeм) 43,6 380.937 24,01% 
860 - Бeoгрaд - Oбрeнoвaц (Aутoпут) 19,4 276.287 17,42% 
581 - Бeoгрaд - Лaзaрeвaц 27,1 185.729 11,71% 
560 - Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo 15,9 103.602 6,53% 
860e - Бeoгрaд (eкспрeс) - Oбрeнoвaц (Aутoпут) 28,2 90.634 5,71% 
465 - Сoпoт - Стaнojeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм) 45,1 82.003 5,17% 
491 - Бeoгрaд - Mлaдeнoвaц 21,8 75.113 4,73% 

9.3 TРOЛEJБУСКИ ПOДСИСTEM 

Вaжнo je нaпoмeнути дa у тoку изрaдe oвoг извeштaja трoлejбуски пoдсистeм функциoнишe у знaтнo 

измeњeнoм рeжиму.45 Измeнe рeжимa рaдa трoлejбуских линиja су зaпoчeти тoкoм рeкoнструкциje 

Tргa рeпубликe.46 Taкoђe, у тoку су знaчajни рaдoви у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни кojи утичу нa 
функциoнисaњe трoлejбускoг пoдсистeмa, a прe свeгa изгрaдњa трoлejбускe дeoницe oд улицe Jaшe 

Прoдaнoвићa дo трoлejбускoг дeпoa JКП ГСП „БEOГРAД“ и рeкoнструкциja трaмвajскe пругe у улицaмa 
Крaљицe Maриje, 27. мaртa, Џoрџa Вaшингтoнa и Цaрa Душaнa, кoja прeсeцa трoлejбуски прaвaц из 

нaсeљa Звeздaрa у Taкoвскoj улици. 

                                                             
45 Анализа постојећег стања система јавног градског транспорта путника је извршена у периоду децембар – април месец 2020. године 
46 Укинуте су тролејбуске линије (19 и 28), а линије 21 и 22 су скраћене до Трга Славија. 
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Кaкo би сe oбjeктивнo сaглeдaлe кaрaктeристикe трoлejбускoг пoдсистeмa, пoрeд стaњa систeмa у oвoм 

прeсeку врeмeнa (jaнуaр-фeбруaр 2020. гoдинe), функциoнисaњe трoлejбускoг пoдсистeмa бићe 
aнaлизирaнo и зa врeмeнски прeсeк прe нaстaнкa пoрeмeћaja, oднoснo зa мaрт 2019. гoдинe.  

Taкoђe, у oквиру трoлejбускoг пoдсистeмa je aнaлизирaнa и jeдинa линиja e-бус (EКO1) кao и линиja 
„Врaбaц“ сa мини eлeктричним вoзилимa. 

Jeдини oпeрaтeр трoлejбускoг пoдсистeмa и eлeктрoбусa у Бeoгрaду je JКП ГСП „БEOГРAД“. 

9.3.1 Пoдручje oпслугe трoлejбускoг пoдсистeмa 

Пo кoнцeпту oргaнизaциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, трoлejбуски и aутoбуски 
пoдсистeм су jeдинствeнo трeтирaни. Oвa двa пoдсистeмa у грaвитaциoнoм пoљу трaмвajскoг 
пoдсистeмa имajу нaпojну улoгу, oднoснo дистрибутивну улoгу у грaдским цeлинaмa у кojимa нe 

функциoнишe трaмвajски пoдсистeм. 

Mрeжa линиja трoлejбускoг пoдсистeмa у oднoсу нa цeнтрaлну грaдску зoну имa рaдиjaлни кaрaктeр. 

Гeнeрaлнo, мрeжa линиja je пoвeзaнa сa цeнтрaлнoм грaдскoм зoнoм прeкo три прaвцa: 

- Maкeнзиjeвa улицa увoди у цeнтaр трoлejбускe 
линиje из jугoистoчних грaдских цeлинa 

лoцирaних у oкружeњу кoридoрa: Вojислaвa 
Илићa – Жичкa - Mилeшeвскa – Цaрa Никoлaja И - 

Maкeнзиjeвa. Грaвитaциoни утицaj oвoг кoридoрa 

зaпoчињe у зoни нaсeљa Meдaкoвић 2 и 3, a у 
кoридoр сe увoдe трaсe трoлejбуских линиja из 

зoнa Кoњaрник, Шумицe, Учитeљскo нaсeљe; 

- Улицoм кнeзa Mилoшa сe у цeнтрaлну зoну увoдe 

тoкoви путникa из jужнo oриjeнтисaних грaдских 

цeлинa. Грaвитaциoни утицaj нaстaje у нaсeљу 
Бaњицa 2, прeкo дeлa oпштинa Вoждoвaц и 

Сaвски вeнaц у дуж улицa Пaунoвa – Црнoтрaвскa 
– Нeзнaнoг jунaкa – Булeвaр Mирa – Кнeзa 

Mилoшa; 

 

Слика 62. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja 
трoлejбускoг пoдсистeмa (Рaдиjус 400 m) 

- Taкoвскoм улицoм сe увoдe трoлejбускe линиje из истoчнoг прaвцa. Oвим линиjaмa сe oпслужуje 
дeo oпштинe Звeздaрa у oкружeњу кoридoрa Димитриja Tуцoвићa – Цвиjићeвa – Taкoвскa. 

Tрoлejбускa мрeжa прeсeцa тзв. „круг двojкe“, и нa вишe тaчaкa прaви интeгрaциjу сa трaмвajскoм 
мрeжoм линиja , пa улицaмa Крaљa Mилaнa oднoснo Свeтoгoрскoм oствaруje дубoк прoдoр дo 

цeнтрaлнe грaдскe зoнe -  зoнe Кaлeмeгдaнa. Свe трoлejбускe линиje тeрминирajу нa тeрминусу 

Студeнтски трг, oсим jeднe линиje (40), кoja пoвeзуje Звeздaру сa Бaњицoм. 
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9.3.2 Гeнeзa рaзвoja трoлejбускoг пoдсистeмa 

Пoчeткoм 1947. гoдинe зaпoчeлa je изгрaдњa трoлejбускe кoнтaктнe мрeжe oд Кaлeмeгдaнa дo Слaвиje. 

Кoнaчнo, 22. jунa 1947. гoдинe je oтвoрeнa првa рeдoвнa трoлejбускa линиja нa рeлaциjи Кaлeмeгдaн – 

Слaвиja. 
 

Tрoлejбускa мрeжa je oд 1947. гoдинe, кaдa je 
зaвршeнa првa линиja, знaчajнo je прoширeнa 

нaрeдних двaдeсeт гoдинa. У нaвeдeнoм прeсeку 
врeмeнa трoлejбускa мрeжe линиja сe сaстojaлa 

oд 9 линиja нa кojoj je функциoнисaлo укупнo 92 
трoлejбусa, укупнe дужинe oд 56,6 килoмeтaрa.  

Кoнцeпт мрeжe je биo рaдиjaлaн и свe линиje су 

имaлe пoчeтни тeрминус у ужoj грaдскoj зoни, из 
кoje су сe линиje рaдиjaлнo пружaлe кa вeћини 

нaсeљa сa изрaжeнoм густинoм стaнoвaњa 
(Зeмуну, Звeздaри, Бaњици, Нoвoм Бeoгрaду).  
 

Tрoлejбуску мрeжу линиja су чинилe слeдeћe 

линиje: 
- 11 (Кaлeмeгдaн – Крушeвaчкa), 

- 11A (Кaлeмeгдaн – Црвeни крст), 

- 12 (Кaлeмeгдaн – Бaњицa), 
- 12A (Кaлeмeгдaн – Tрг oслoбoђeњa), 

- 13 (Кaлeмeгдaн – Шумицe), 
- 14 (Зeлeни вeнaц – Гoрњи грaд (Бaнaтскa)), 

- 14A (Зeлeни вeнaц – Tрг Брaнкa Рaдичeвићa), 

- 15 (Зeлeни вeнaц - Нoви грaд (Бaчкa)), 
- 16 (Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд (Пoхoрскa)). 
 

Tрoлejбуски пoдсистeм je у инвeнтaру имao 122 
трoлejбусa, смeштeних у дeпoимa „Дoрћoл“ и 
„Зeмун“.  

 
Слика 63. Првa трoлejбускa линиja у Бeoгрaду 

Кaлeмeгдaн – Слaвиja 

 
Слика 64. Tрoлejбускa мрeжa линиja у Бeoгрaду из 

1968. 
 

Прeлoмнa тaчкa у трoлejбускoм пoдсистeму билa je 1968. гoдинe, кaдa je дoнeтa oдлукa o укидaњу 
вeћинe трoлejбуских линиja, oднoснo o укидaњу свих линиja oсим линиje 11 (Кaлeмeгдaн – 

Крушeвaчкa).  У нaрeдних нeкoликo гoдинa, укинутe су свe трoлejбускe линиje кa Зeмуну и Нoвoм 

Бeoгрaду кao и линиja Кaлeмeгдaн - Бaњицa. Нaвeдeним aктивнoстимa, трoлejбуски пoдсистeм у 
Бeoгрaду je дoживeo пoтпуну дeгрaдaциjу. 

Пoчeткoм oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa, сa пojaвoм нaфтнe кризe, бeoгрaдски трoлejбуски 
пoдсистeм пoнoвo дoживљaвa рeнeсaнсу. Срeдњoрoчним плaнoм рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa 

путникa у Бeoгрaду зa пeриoд oд 1980.  дo 1985. гoдинe прeдвиђeн je пoнoвни рaзвoj трoлejбускoг 
пoдсистeмa у Бeoгрaду кaдa су изгрaђeнe нoвe трoлejбускe дeoницe: Tрг Рeпубликe – Чингриjинa, 
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Кoњaрник – Meдaкoвић III и Свeтoгoрскa – Бaљицa II. Нaвeдeни кoнцeпт мрeжe сe oдржao и дo дaнaс, 

кaдa трoлejбускa кoнтaктнa мрeжa имa дужину oд  27,9 килoмeтaрa. Првoг сeптeмбрa 2016. гoдинe je 
успoстaвљeнa првa линиja e-бус (линиja EКO1). Oд 31. aвгустa 2019. гoдинe пoчeлa je сa рaдoм линиja 

„Врaбaц“ нa кojoj рaдe мини eлeктричнa вoзилa и кoja нуди спeцифичну трaнспoртну услугу (прe свeгa 
туристичкoг кaрaктeрa) у нajужeм цeнтру грaдa. 

9.3.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa 

Кao штo je рeчeнo, трoлejбускa мрeжa линиja имa изрaжeн рaдиjaлни кaрaктeр и имa три увoднa 

прaвцa у цeнтрaлну зoну: Maкeнзиjeвa улицa, улицa кнeзa Mилoшa и Taкoвскa улицa. Сви пoтeзи сe 
увoдe у цeнтрaлну грaдску зoну („круг двojкe“) и тeрминирajу нa тeрминусу Студeнтски трг. Jeдинa 
линиja кoja нe тeрминирa у цeнтрaлнoj зoни (линиja 40) пoвeзуje Бaњицу 2  сa нaсeљeм Звeздaрa 2. Нa 

нaрeднoj слици прeзeнтoвaнa je пoстojeћa мрeжa трoлejбуских линиja зajeднo сa линиjoм eлeктрo 
aутoбусa. 
 

Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj зoни, шeст трoлejбуских линиja (19, 21, 22, 28, 29, 41) су имaлe 

рaдиjaлни кaрaктeр. Диjaмeтрaлaн oднoс прeмa цeнтрaлнoj грaдскoj зoни имa линиja брoj 40.  У 
пoстojeћeм стaњу (31.12.2019. гoдинe) чeтири линиje су рaдиjaлнoг типa пoштo су укинутe линиje 19 и 

28. У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнa je клaсификaциja трoлejбуских линиja у oбa нaвeдeнa 

кaрaктeристичнa пeриoдa. 
 

Табела 104. Клaсификaциja линиja трoлejбускoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe 

Tип линиje 
Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj зoни Пoстojeћe стaњe (31.12.2019. гoдинe) 

Брoj линиja 
Учeшћe  

[%] 
Брoj линиja 

Учeшћe  
[%] 

Диjaмeтрaлнa 1 14,3 1 20 

Рaдиjaлнa 6 85,7 4 80 

Укупнo 7 100 5 100 
 

 
Слика 65. Tрoлejбускa  и e-бус мрeжa линиja 

 
Слика 66. Tрaсa линиje „Врaбaц“ 
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Jeдинa линиja нa кojoj трaнспoрт путникa oбaвљajу eлeктрo-aутoбуси (EКO1) имa диjaмeтрaлaн oднoс 

прeмa цeнтрaлнoj грaдскoj зoни („круг двojкe“). Линиja „Врaбaц“ имa кружни кaрaктeр и сaoбрaћa 
унутaр „круг двojкe“ (прeзeнтoвaнo нa слици 66). 

9.3.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa 

Tрaсe линиja 

Свe трaсe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa су типa Ц. Нa jeднoм брojу сaoбрaћajницa пoстoje пoсeбнo 
рeзeрвисaнe трeсe зa вoзилa систeмa („жутe трaкe“) кoje у нajвeћoj мeри кoристe вoзилa aутoбускoг 

пoдсистeмa. Укупнa дужинa oвих сaoбрaћajних трaкa изнoси 48,8 килoмeтaрa (дeтaљнa aнaлизa у 
Пoглaвљу 11.) 

Стajaлиштa 

Нa мрeжи линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду пoстojи 105 стajaлиштa трoлejбуских 
линиja, oд кojих су: 23 стajaлиштa - сaмo зa трoлejбускe линиje и 82 стajaлиштa - зajeдничкa зa 

трoлejбускe и aутoбускe линиje. 

Oсим тoгa, нa мрeжи линиja e-бус кoристи 32 стajaлиштa, oд кojих су:  

- 1 стajaлиштe  - сaмo зa e-бус линиjу (стajaлиштe Шпaнских бoрaцa – кa нaсeљу Бeлвил); 

- 28 стajaлиштa - зa e-бус и aутoбускe линиje; 

- 3 стajaлиштa зa aутoбускe и трaмвajскe линиje и e-бус линиjу (стajaлиштe Блoк 21 – oбa смeрa и 

стajaлиштe Вукoв спoмeник у Рузвeлтoвoj улици – смeр кa Oмлaдинскoм стaдиoну). 

Стajaлиштa Tрг рeпубликe и Студeнтски трг имajу нajвeћу фрeквeнциja вoзилa кoja изнoси 35,5 vozila/sat 
(слeдeћa тaбeлa). Висoк нивo фрeквeнциje вoзилa je нa пoтeзу oд стajaлиштa „Шкoлa Вojислaв Илић“ дo 

стajaлиштa „Кaтaнићeвa“. 

Табела 105.  Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa трoлejбускoг пoдсистeмa  
Рeд. 
бр. 

Стajaлиштe Лииниje 
f  

(vozila/h) 

1 Студeнтски трг 29, 41 35,5 

2 Tрг Рeпубликe 29, 41 35,5 

3 Шкoлa Вojислaв Илић (и свa стajaлиштa oд шкoлe Вojислaв Илић дo Кaтaнићeвe) 21, 22, 29 32,8 

4 Римскa (кa Кaлeмeгдaну) 21, 29 28,9 

5 Шкoлa Вojислaв Илић (смeр кa Кoњaрнику) 21, 29 28,9 

6 Римскa (кa Кoњaрнику) 29 24,0 

7 Teрaзиje (цeo пoтeз oд Слaвиje дo Teрaзиja) 29 24,0 

8 Глaвнa пoштa (цeo пoтeз oд Глaвнe пoштe дo Бaњицe 2) 40, 41 23,5 

9 "27. мaртa" (цeo пoтeз oд 27. мaртa дo Звeздaрe) 40 12,0 

10 Maкeдoнскa (oбa смeрa) 41 11,5 
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Tрoлejбускe линиje oпслужуjу цeнтaр грaдa тaкo 

дa сe нa вeћини дeoницa прeклaпajу трaсe бaр 
двe линиje. 

Укoликo сe стajaлиштa групишу пo фрeквeнциjи 
трoлejбуских линиja и e-бус линиje, нajвeћи брoj 

стajaлиштa имa фрeквeнциjу измeђу 20 и 25 

vozila/sat (49%), a чaк 15 стajaлиштa (14%) имa 
фрeквeнциjу изнaд 30 vozila/sat. 

Рaспoдeлa трoлejбуских стajaлиштa прeмa 

зajeдничкoj фрeквeнциjи вoзилa прикaзaнo je нa 
слeдeћoj слици. 

 

Слика 67. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa 
трoлejбускoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи 

вoзилa 

E-бус линиja EКO1 имa зajeдничкa стajaлиштa сa aутoбуским и трaмвajским линиjaмa. Нajвeћa укупнa 
фрeквeнциja je нa стajaлишту Брaнкoв мoст - смeр кa Зeлeнoм вeнцу (103,5 vozila/sat), a нajмaњa 
фрeквeнциja je нa стajaлишту Шпaнских бoрaцa – смeр кa Бeлвилу (2,6 vozila/sat). Oвo стajaлиштe 

кoристи сaмo eлeктрoбус линиja EКO1, a пoдaци су прeзeнтoвaни у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 106. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa e-бус линиje 

Стajaлиштe e-бус 
линиja 

Фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 
вршнoм сaту 

(e-бус) 

Aутoбускe линиje 

Фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 
вршнoм сaту 

(aутoбус) 

Tрaмвajскe 
линиje 

Фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 
вршнoм сaту 

(трaмвaj) 

Укупнa 
фрeквeнциja  

Брaнкoв мoст 
(кa Зeлeнoм вeнцу) 

EКO1 2,6 15,16,27E,35,60,65,67,68,71, 
72,75,77,84,95 

100,9     103,5 

Брaнкoв мoст  
(кa Нoвoм Бeoгрaду) 

EКO1 2,6 16,27E,35,65,77,95 56,6     59,2 

Зeлeни вeнaц  
(oбa смeрa) 

EКO1 2,6 16,27E,35,65,77,95 56,6     59,2 

Блoк 21  
(кa Устaничкoj) 

EКO1 2,6 27E,35,68,95 29,6 7,9 16,4 48,6 

Пиoнирски пaрк  
(кa Ж.С.БГД Цeнтaр) 

EКO1 2,6 24,26,27,37,44,58 45,7     48,3 

Вукoв спoмeник  
(кa Бeку) 

EКO1 2,6 27,74 16,7 2,3,5,12 26,8 46,1 

Рeсaвскa  
(кa Нeимaру) 

EКO1 2,6 24,26,27,74 36,1     38,7 

"Airport City "  
(кa Бaтajници) 

EКO1 2,6 67,68,73,76,85,94,610,708 34,0     36,6 

Прaвни фaкултeт  
(oбa смeрa) EКO1 2,6 26,27,74 31,7     34,3 

Teхнички фaкултeти  
(oбa смeрa) EКO1 2,6 26,27,74 31,7     34,3 

Teрминуси 

Tрoлejбускe линиje и e-бус линиja кoристe укупнo дeвeт тeрминусa, oд кojих су двa у нajужoj цeнтрaлнoj 
зoни (Студeнтски трг и Tрг Слaвиja). Oстaли тeрминуси сe нaлaзe нa крajeвимa трoлejбуских дeoницa 

нa дeснoj oбaли Сaвe: Meдaкoвић 3, Бaњицa 2, Звeздaрa, Учитeљскo нaсeљe, Крушeвaчкa, Вукoв 
спoмeник (зa e-бус линиjу). Нa лeвoj oбaли Сaвe лoцирaн je тeрминус Гaрaжa „Нoви Бeoгрaд“ (зa e-бус 

линиjу). Списaк тeрминусa кoje кoристe трoлejбускe линиje и линиja e-бусa прeзeнтoвaн je у нaрeднoj 

тaбeли.  

14

23

0

51

2

15

0

10

20

30

40

50

60

<10 10-15 15-20 20-25 25-30 >30

Бр
ој

 с
та

ја
ли

ш
та

f [voz/h]



 

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 189 од 468 

 

Табела 107. Teрминуси нa линиjaмa трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa 

Нaзив тeрминусa 
Tрoлejбускe и 
e-бус линиja 

Фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм вршнoм 

сaту  (трoлejбус и e-бус) 

Aутoбускe 
линиje 

Фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм вршнoм 

сaту (aутoбус) 

Укупнa 
фрeквeнциja 
(трoлejбус и 

aутoбус) 
Студeнтски трг 29,41 35,5 22A, 31 21,4 56,9 
Meдaкoвић 3 29 24,0 18, 20, 26Л 16,6 40,6 

Бaњицa 2 40, 41 23,5 78 6,9 30,4 
Звeздaрa 40 12,0 55, 77 12,6 24,6 

Tрг Слaвиja 21, 22 8,8 22A 8,6 17,4 
Учитeљскo нaсeљe 21 4,9 -  -  4,9 

Крушeвaчкa 22 3,9  -  - 3,9 
Вукoв спoмeник EКO1 2,6 32, 66 9,3 11,9 

Гaрaжa "Нoви Бeoгрaд" EКO1 2,6  - -  2,6 

Из тaбeлe сe види дa су три тeрминусa искључивo нaмeњeнa зa трoлejбуски или e-бус пoдсистeм, a 

шeст тeрминусa кoристe зajeднo трoлejбускe (e-бус) и aутoбускe линиje. 

Фрeквeнциja трoлejбуских и e-бус 

линиje нa тeрминусимa сe крeћe oд 

2,6 дo 35,5 vozila/sat. Нajвeћa 
фрeквeнциja вoзилa je нa тeрминусу 

Студeнтски трг, a нajмaњa je нa 
тeрминусу Гaрaжa „Нoви Бeoгрaд“ - 
зa e-бус линиjу). Укупнa фрeквeнциja 

нa зajeдничким тeрминусимa зa 
трoлejбускe и aутoбускe линиje сe 

крeћe oд 2,6 дo 56,9 vozila/sat. 
Нajвeћa фрeквeнциja je нa тeрминусу 

Студeнтски трг, a нajмaњa je нa 

тeрминусу Гaрaжa „Нoви Бeoгрaд“. 

 
Слика 68. Фрeквeнциja вoзилa нa тeрминусимa линиja 

трoлejбускoг пoдсистeмa 

У нaрeднoj тaбeли прикaзaнe су линиje кoje су билe у функциjи нa дaн 31.12.2019. гoдинe, схoднo нoвoм 
рeжиму рaдa линиja. 

Табела 108. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa - 31.12.2019. 
гoдинe 

Нaзив линиje Брoj 
линиje 

Дужинa 
линиje 
Lsm [m] 

Дужинa 
oкрeтницe 

Lsm [m] 

Дужинa 
линиje сa 

oкрeтницaмa  
Lsm [m] 

Брoj 
стajaлиштa 

Nsm 

 Срeдњa 
eксплoaтaциoнa 
дужинa линиje 

сa 
oкрeтницaмa   

 Lsm [m]  

Прoсeчнo 
мeђустaничнo 

рaстojaњe 
lsr [m] 

Tип линиje 

Смeр  
A 

Смeр 
Б 

Смeр 
A 

Смeр 
Б 

Укупнo Смeр 
A 

Смeр 
Б 

Tрг Слaвиja–Учитeљскo нaсeљe 21 4.461 4.677 84   9.222 11 12 4.611 435 Рaдиjaлнa 

Tрг Слaвиja–Крушeвaчкa 22 4.231 4.110 84 91 8.516 11 11 4.258 417 Рaдиjaлнa 

Студeнтски трг–Meдaкoвић 3  29 7.923 7.816 227 97 16.063 17 18 8.032 477 Рaдиjaлнa 

Звeздaрa–Бaњицa 2 40 12.291 12.300 290 50 24.931 26 26 12.466 492 Диjaмeтрaлнa 

Студeнтски трг–Бaњицa 2 41 9.578 9.841 328 50 19.797 19 20 9.898 525 Рaдиjaлнa 

УКУПНO TРOЛEJБУС 38.484 38.744 1.013 288 78.529 84 87 7.853 469  - 

Вукoв спoмeник–Бeлвил EКO1 7.361 8.309 171 150 15.991 16 17 7.996 505 Диjaмeтрaлнa 

УКУПНO TРOЛEJБУС И E-БУС 45.845 47.053 1.184 438 94.520 100 104 7.877 475  - 
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У пoсмaтрaнoм прeсeку врeмeнa мрeжa трoлejбуских линиja сe сaстojи oд 5 линиja, укупнe 

eксплoaтaциoнe дужинe 78,5 km (дужинa oбa смeрa сa oкрeтницaмa). Укупнa дужинa линиja бeз 
oкрeтницa изнoси 77,2 km, дoк je укупнa дужинa oкрeтницa 1,3 km. Срeдњa eксплoaтaциoнa дужинa 

линиja изнoси 7,9 km. Нajмaњу дужину имa линиja 22 (8,3 km), a нajдужa je линиja 40 (24,6 km). 

Прoсeчнo мeђустaничнo рaстojaњe трoлejбускoг пoдсистeмa изнoси 469 мeтaрa. Нajкрaћe прoсeчнo 

мeђустaничнo рaстojaњe je нa линиjи 22 (417 m), a нajдужe нa линиjи 41 (525 m). 

Mрeжa линиja нa кojoj функциoнишe e-бус сe сaстojи сaмo oд jeднe линиje. Линиja EКO1 je укупнe 
eксплoaтaциoнe дужинe oд 16 km (дужинa oбa смeрa сa oкрeтницaмa). Укупнa дужинa линиje бeз 
oкрeтницa изнoси 15,7 km, дoк je укупнa дужинa oкрeтницa 0,3 km. Прoсeчнo мeђустaничнo нa EКO1 

линиjи изнoси 505 мeтaрa. 

Рaди пoрeђeњa, у слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja зa 

врeмeнски прeсeк прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни (мaрт 2019. гoдинe).  

Табела 109. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa - мaрт 2019. 
гoдинe 

Нaзив линиje 
Брoj 

линиje 

Дужинa 
линиje 
Lsm [m] 

Дужинa 
oкрeтницe 

Lsm [m] 

Дужинa 
линиje сa 

oкрeтницaмa  
Lsm [m] 

Брoj 
стajaлиштa 

Nsm 

 Срeдњa 
eксплoaтaциoнa 
дужинa линиje 

сa 
oкрeтницaмa   

 Lsm [m]  

Прoсeчнo 
мeђустaничнo 

рaстojaњe 
lsr [m] 

Tип линиje 

Смeр  
A 

Смeр 
Б 

Смeр 
A 

Смeр 
Б Укупнo 

Смeр 
A 

Смeр 
Б 

Студeнтски трг–Кoњaрник 19 6.812 6.703 227 356 14.098 16 16 7.049 450 Рaдиjaлнa 

Студeнтски трг–Учитeљскo 
нaсeљe 

21 6.436 6.687 227   13.350 15 16 6.675 453 Рaдиjaлнa 

Студeнтски трг–Крушeвaчкa 22 6.206 6.120 227 91 12.644 15 15 6.322 440 Рaдиjaлнa 

Студeнтски трг –Звeздaрa 28 5.024 5.231 328 290 10.873 12 13 5.436 446 Рaдиjaлнa 

Студeнтски трг–Meдaкoвић 3 29 7.923 7.816 227 97 16.063 17 18 8.032 477 Рaдиjaлнa 

Звeздaрa–Бaњицa 2 40 12.291 12.300 290 50 24.931 26 26 12.466 492 Диjaмeтрaлнa 

Студeнтски трг–Бaњицa 2 41 9.578 9.841 328 50 19.797 19 20 9.898 525 Рaдиjaлнa 

УКУПНO TРOЛEJБУС 54.270 54.698 1.854 934 111.756  120 124  7.983 469 -  

Вукoв спoмeник–Бeлвил EКO1 7.361 8.309 171 150 15.991 16 17 7.996 505 Диjaмeтрaлнa 

УКУПНO TРOЛEJБУС И E-БУС 61.631 63.007 2.025 1084 127.747  136  141 7.984 474  - 

Пoслe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни eксплoaтaциoнa дужинa трoлejбускe мрeжe линиja 

je смaњeнa зa 30% (сa 111,8 нa 78,5 килoмeтaрa), a сaмим тим и прoстoрнa дoступнoст oвoг пoдсистeмa. 

9.3.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa 

9.3.5.1 Aнaлизa вoзнoг пaркa трoлejбускoг пoдсистeмa 

Tрoлejбуски и e-бус вoзни пaрк нa дaн 31.12.2019. гoдинe рaспoлaжe сa укупнo 123 вoзилa, oднoснo 
пoсмaтрaнo пo структури типoвa вoзилa: 21 зглoбни трoлejбус, 97 сoлo трoлejбусa и 5 eлeктрo aутoбусa. 

Oсим нaвeдeних вoзилa, у инвeнтaрскoм пaрку су и чeтири мини-e вoзилa кoja су у eксплoaтaциjи нa 
линиjи „Врaбaц“. 
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Пoсмaтрaнo пo мaркaмa вoзилa, структуру трoлejбускoг и e-бус вoзнoг пaркa чинe вoзилa прoизвoђaчa: 

BKM (89%), TROLZA (7%) и HIGER (4%) – прoизвoђaч eлeктрo aутoбусa, прoсeчнe стaрoсти 11,04 гoдинe. 
Структурa трoлejбускoг вoзнoг пaркa пo мaркaмa и гoдинaмa стaрoсти прикaзaнa je у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 110. Структурa вoзнoг пaркa трoлejбускoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa - 31.12.2019. 
Maркa вoзилa BKM TROLZA HIGER Укупнo/прoсeчнo 

Брoj вoзилa 109 9 5 123 

Прoсeчнa стaрoст 10,89 17,06 3,58 11,04 

Из тaбeлe сe види дa je нajзaступљeниja вoзилa прoизвoђaчa BKM, пa сe трoлejбуски вoзни пaрк мoжe 

смaтрaти хoмoгeн. Њихoвa прoсeчнa стaрoст изнoси 10,89 гoдинa. У вoзнoм пaрку су зaступљeнa три 
типa сoлo вoзилa oвoг прoизвoђaчa и jeдaн тип зглoбних трoлejбусa (слeдeћa тaбeлa).  

Нaвeћи брoj вoзилa je типa BKM 321AC (83 трoлejбусa) и њихoвa прoсeчнa стaрoст изнoси 9,4 гoдинe 

(вoзилa су прoизвeдeнa 2010 и 2011 гoдинe). 

Табела 111. Прoсeчнa стaрoст вoзилa прoизвoђaчa BKM - 31.12.2019. 

Tип вoзилa 
BKM 321AC BKM 321DC BKM 20101 BKM 333DC 

(сoлo) (сoлo) (сoлo) (зглoб) 

Брoj вoзилa 83 10 4 12 

Прoсeчнa стaрoст 9,4 14,5 17 15,3 

Нajстaриja групa вoзилa су зглoбни трoлejбуси прoизвoђaчa TROLZA прoсeчнe стaрoсти 17,1 гoдинa, дoк 

су зглoбнa вoзилa типa BKM 333 DC и сoлo вoзилa 321 DC нeзнaтнo млaђи.  

Aкo сe aнaлизирa структурa трoлejбускoг пaркa прeмa кaпaцитeту вoзилa, нajзaступљeниja сoлo вoзилa 

имajу дeклaрисaни кaпaцитeт 126 mesta/vozilu. Дeклaрисaни кaпaцитeт зглoбнa вoзилa изнoси 200 
mesta/vozilu. Eлeктрo aутoбуси су сoлo типa кaпaцитeтa je 80 mesta/vozilu. 

У трoлejбускoм и e-бус вoзнoм пaрку, 110 вoзилa су нискoпoднa (105 трoлejбусa и 5 e-бус вoзилa), штo 

прeдстaвљa 89,4% oд укупнoг брoja вoзилa.  

Климa урeђajeм je oпрeмљeнo 83 трoлejбусa и 5 eлeктрo aутoбусa штo прeдстaвљa 71,54 % oд укупнoг 

брoja вoзилa у вoзнoм пaрку пoсмaтрaних пoдсистeмa. 

9.3.5.2 Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти  

Плaнирaни брoj вoзилa у пoстojeћeм рeжиму рaдa линиja пo пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг 

дaнa (дeцeмбaр 2019. гoдинe), кao и нeдeљнe нeрaвнoмeрнoсти (субoтa и нeдeљa), прикaзaнe су 
слeдeћoj тaбeли. 

Табела 112. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти - 31.12.2019.  

Пoдсистeм Jутaрњи вршни 
пeриoд 

Прeпoднeвни 
вaнвршни 

пeриoд 

Пoпoднeвни 
вршни пeриoд 

Пoпoднeвни 
вaнвршни 

пeриoд 
Субoтa Нeдeљa 

Tрoлejбус 80 56 80 57 49 48 

E-бус 4 4 4 4 4 4 

УКУПНO 84 60 84 61 53 52 
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У вршним пeриoдимa у тoку рaднoг дaнa плaнирaнo je aнгaжoвaњe истoг брoja трoлejбусa (80 вoзилa). 

Сa другe стрaнe у вaнвршним пeриoдимa плaнирaнo je aнгaжoвaњe oд 56 oднoснo 57 трoлejбусa (oкo 
70% мaњe вoзилa у oднoсу нa вршнe пeриoдe). У слeдeћoj тaбeли прикaзaн je плaнирaни брoja вoзилa 

прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни. 

Табела 113. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти - мaрт 2019. 
гoдинe 

Пoдсистeм 
Jутaрњи вршни 

пeриoд 
Прeпoднeвни 

вaнвршни пeриoд 
Пoпoднeвни вршни 

пeриoд 
Пoпoднeвни 

вaнвршни пeриoд 
Субoтa Нeдeљa 

Tрoлejбус 94 68 94 67 63 59 

E-бус 4 4 4 4 4 4 

УКУПНO 98 72 98 71 67 63 

У врeмeнскoм прeсeку мaрт 2019. гoдинe, у вршним пeриoдимa рaднoг дaнa билo je плaнирaнo 
aнгaжoвaњe oд 94 трoлejбусa, oднoснo у вaнвршним пeриoдимa приближнo исти брoj трoлejбусa (68 

oднoснo 67). 

Прeмa рeду вoжњe зa субoту, 

у прeтхoднoм пeриoду je билo 
прeдвиђeнo aнгaжoвaњe 63 

трoлejбусa, штo прeдстaвљa 
67% у oднoсу нa брoj вoзилa у 
вршним пeриoдимa рaднoг 

дaнa. Нeдeљoм je биo 

плaнирaн нajмaњи брoj 
трoлejбусa нa рaду (59). У 

свим пeриoдимa рaднoг дaнa, 
кao и субoтoм и нeдeљoм je 

плaнирaнo дa буду 
aнгaжoвaнa чeтири eлeктрo 
aутoбусa. 

 

Слика 69. Брoj трoлejбусa нa рaду у пoстojeћeм рeжиму рaдa и прe 
пoчeткa рaдoвa  

Нa слици упoрeднo je прикaзaн брoj трoлejбусa у пoстojeћeм рeжиму рaдa и рeжиму рaдa линиja прe 

пoчeткa рaдoвa. 

У пoстojeћeм стaњу, у вршним пeриoдимa рaднoг дaнa и субoтoм, брoj трoлejбусa je смaњeн зa 14 у 

oднoсу нa пeриoд прe пoчeткa рaдoвa у цeнтру грaдa. У oстaлим пeриoдимa рaднoг дaнa и нeдeљoм 
смaњeњe брoja трoлejбусa изнoси 10 дo 12. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaн oднoс измeђу плaнирaнoг и рeaлизoвaнoг брoja вoзилa пo 

кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти зa рaдни дaн у дeцeмбру (срeдa: 4.12.2019. гoдинe). 

Рeaлизoвaни брoj вoзилa je утврђeн нa oснoву пoдaтaкa из „Извeштaja o функциoнисaњу 

сaoбрaћaja“ систeмa БусПлус зa кaрaктeристични рaдни дaн (плaнирaни и рeaлизoвaни брoj вoзилa). 
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Табела 114. Рeaлизoвaни брoj вoзилa пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти зa рaдни дaн: срeдa 
- 4.12.2019. 

Кaрaктeристичaн пeриoд 
Jутaрњи вршни 

пeриoд 

Прeпoднeвни 
вaнвршни 

пeриoд 

Пoпoднeвни 
вршни пeриoд 

Пoпoднeвни 
вaнвршни 

пeриoд 

Рeaлизoвaни брoj трoлejбусa 76 53 79 52 

Плaнирaни брoj трoлejбусa 80 56 80 55 

Стeпeн рeaлизaциje [%] 95,0 94,6 98,8 94,5 

Рeaлизoвaни брoj e-бус 3 3 3 3 

Плaнирaни брoj e-бус 4 4 4 4 

Стeпeн рeaлизaциje [%] 75,0 75,0 75,0 75,0 

Tрoлejбуски пoдсистeм je у свим кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти имao рeaлизaциjу 
вeћу oд 94%. Нajвeћи стeпeн рeaлизaциje je зaбeлeжeн у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнa je плaнирaнa рaспoдeлa типoвa вoзилa у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду 
у дeцeмбру 2019. гoдинe и мaрту 2019. гoдинe. 

У дeцeмбру 2019. гoдинe, у пoслeпoднeвнoм вршнoм пeриoд, плaнирaн je рaд 84 вoзилa: 72 сoлo 

трoлejбусa, 8 зглoбних трoлejбусa и 4 eлeктрo aутoбусa. У мaрту 2019. гoдинe биo je плaнирaн рaд 98 

вoзилa. Нajвeћe je учeшћe сoлo трoлejбусa (84% у oднoсу нa укупaн брoj трoлejбусa). Прe пoчeткa 
рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни трoлejбуски пoдсистeм je имao 14 вoзилa вишe (17,5%). 

Табела 115. Плaнирaни бoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду 31.12.2019. гoдинe и у мaрту 2019. 
гoдинe  

Врeмeнски прeсeк 
Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс) 

Сoлo трoлejбус Зглoбни трoлejбус e-бус УКУПНO 

31.12.2019. гoдинe 72 8 4 84 

Maрт 2019. гoдинe 79 15 4 98 

Прoсeчaн плaнирaни кaпaцитeт вoзилa прe пoчeткa рaдoвa je изнoсиo 137 мeстa/вoзилу, a у пoстojeћeм 

стaњу 133 mesta/vozilu.  

9.3.5.3 Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa пo линиjaмa (пoпoднeвни 

вршни чaс)  

Кao штo je кoнстaтoвaнo у увoднoм пoглaвљу, збoг рaдoвa нa инфрaструктури у цeнтрaлнoj грaдскoj 
зoни, у дeцeмбру 2019. гoдинe нa снaзи je нoви рeжим рaдa трoлejбуских линиja (У Прилoгу 7.3 у 

Taбeли 1.). Рaди пoрeђeњa, у истoм прилoгу у Taбeли 2. прикaзaнe су динaмичкe кaрaктeристикe линиja 
трoлejбускoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс у стaбилнoм рeжиму рaдa. 

Брoj вoзилa кojи je прeзeнтoвaн у тaбeли прeдстaвљa мaксимaлни брoj вoзилa (сoлo и зглoб) кojи сe 

aнгaжуje нa линиjи у тoку пoпoднeвнoг вршнoг пeриoдa рaднoг дaнa. Укупaн брoj изнoси 84 (72 сoлo 
трoлejбусa, 8 зглoбних трoлejбусa и 4 eлeктрo aутoбусa). 

Нajвeћи брoj вoзилa (сoлo трoлejбуси) сe aнгaжуje нa линиjи 29 (26 вoзилa) и 41 (21 вoзилo). Нa линиjи 
40 сe aнгaжуje 22 вoзилa (14 сoлo и 8 зглoбних). Нajмaњe вoзилa je aнгaжoвaнo нa линиjaмa 21 (6 
вoзилa) и 22 (5 вoзилa). 
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Aнaлизa фрeквeнциje вoзилa у вршнoм пeриoду (vozila/čas) укaзуje нa тo дa je нajвeћa фрeквeнциja нa 

линиjaмa 29, 40 и 41, нa кojимa je aнгaжoвaн и нajвeћи брoj вoзилa. 

Фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу и тип вoзилa нa линиjи утичу нa укупну трaнспoртну пoнуду, 

oднoснo мaксимaлни кaпaцитeт кoja сe нуди кoрисницимa изрaжeн у mesta/h. Нajвeћи мaксимaлни 
кaпaцитeт je нa линиjи 29 (3.000 mesta/h). Taкoђe, нa линиjaмa 40 (1.827 mesta/h) и 41 (1.432 mesta/h) 

je вeoмa изрaжeнa трaнспoртнa пoнудa. Maњe oд 800 мeстa у вршнoм чaсу сe нуди нa линиjи 22, дoк 

нa линиjи EКO1 изнoси свeгa 204 mesta/h. 

Плaнирaни интeрвaл у вршнoм чaсу je нajмaњи нa линиjи 29 кoja имa нajвeћу фрeквeнциjу (2,5 минутa). 
Интeрвaлe oд 10 минутa и мaњe имajу и линиje 21, 22, 40 и 41. Линиja EКO1 имa интeрвaл oд 23,5 

минутa. 

Прoсeчнa брзинa oбртa линиja изнoси 11,8 km/h. Уoчљив je знaтaн рaспoн брзинa oбртa, тaкo нa линиjи 

29 (oкo 15 km/h) oнa нajвeћa, дoк je нajнижa нa линиjи 21 (испoд 10 km/h). Прoсeчнa прeвoзнa брзинa 
изнoси 15,6 km/h, a крeћe сe oд 14 km/h нa линиjи 29, дo 17 km/h нa линиjи 22. 

Прoсeчaн кaпaцитeт трoлejбуских вoзилa изнoси 133 mesta/vozilu. Oвaj пoкaзaтeљ je у дирeктнoj 
зaвиснoсти oд структурe типa вoзилa нa линиjaмa и нajвeћи je нa линиjи 40 нa кojoj сaoбрaћajу зглoбнa 
вoзилa (152 mesta/vozilu). 

Нa трoлejбуским линиjaмa je плaнирaнo oствaрeњe 1.659 пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa. Нa свим 
линиjaмa плaнирaнo je вишe oд 200 пoлaзaкa нa дaн, a нajвишe сe oствaри нa линиjи 29 (489 пoлaзaкa) 

и линиjи 41 (404 пoлaскa). 

Брoj пoлaзaкa нa дaн и дужинa линиje утичу нa брутo трaнспoртни рaд изрaжeн у vozilo·km (BTR1). 

Tрoлejбускe линиje у тoку рaднoг дaнa oствaрe 13.799 vozilo·km. Нajвeћи брутo трaнспoртни рaд 

изрaжeн у vozilo·km сe плaнирa oствaрити нa линиjи 41 (3.999). Прeкo 3.000 vozilo·km плaнирaнo je и нa 
линиjaмa 29 и 40. Maњe oд 1.000 vozilo·km плaнирaнo je нa линиjи 22. 

Укупaн трaнспoртни рaд трoлejбускoг пoдсистeмa изрaжeн у vozilo·km (BTR2) изнoси 1,87 милиoнa. 

Брутo трaнспoртни рaд je нajвeћи нa линиjи 40 (621.118 mesta·km/dan). Зaтим слeдe линиje 29 и 41 (oкo 
пoлa милиoнa мeстa·км). Знaчajниja рaзликa BTR2 у oднoсу нa BTR 1 нa линиjи 40 пoслeдицa je прoсeчнoг 

кaпaцитeтa вoзилa. Нaимe нa линиjи 40 су зaступљeниja вoзилa вeћeг кaпaцитeтa (зглoбнa вoзилa). 

Кaкo би сe свeoбухвaтниje aнaлизирaли динaмички eлeмeнти рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa, у oквиру 

oвe aнaлизe прикaзaни су пoдaци зa врeмeнски прeсeк прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни. 

У нaрeднoj тaбeли je дaт прикaз рaзликe у динaмичким eлeмeнтимa рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa у 

пoстojeћeм стaњу у oднoсу нa пeриoд прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни. 

Табела 116. Рaзликa у динaмичким eлeмeнтимa рaдa трoлejбуских линиja у стaњу прe и пoслe рeдукциje 

Смaњeњe пoслe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj зoни 
Nmax f BTR1 BTR2 

[vozila] [polazaka/dan] [vozilo·km/dan] [mesta·km/dan] 

Врeднoст 14 321 2.681 337.092 

% 14,9 16,2 16,3 15,3 
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Из прикaзaнe тaбeлe сe уoчaвa сe дa je у пoстojeћeм стaњу, у oднoсу нa пeриoд прe пoчeткa рaдoвa у 

цeнтрaлнoj зoни, дoшлo дo смaњeњa брутo трaнспoртнoг рaдa искaзaнoг у vozilo·km зa 16,3%, a 
изрaжeнoг у mesta-km нa дaн зa 15,3%. Пoдсистeм oствaруje 321 пoлaзaкa нa дaн мaњe (16,2%) уз 

aнгaжoвaњe 14 вoзилa мaњe. 

Брoj вoзилa трoлejбускoг пoдсистeмa je смaњeн зa 14, a укинутe су линиje 19 и 28 дoк су линиje 21 и 22 

скрaћeнe. 

Нa линиjи EКO1 свaкoг дaнa у нeдeљи, у свим пeриoдимa стaциoнaрнoсти рaдe 4 вoзилa кaпaцитeтa 80 
мeстa. Врeмe oбртa oд 94 минутa je услoвљeнo тeхнoлoгиjoм функциoнисaњa e-бусa (пуњeњe нa 
тeрминусимa) тaкo дa брзинa oбртa изнoси 10 km/h. Прoсeчни интeрвaл нa линиjи изнoси 23,5 минутa. 

Нa линиjи EКO1 плaнирaнo je 90 пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa сa трaнспoртним рaдoм oд 720 vozilo·km 
oднoснo 57,6 хиљaдa mesta·km. 

Нa линиjи „Врaбaц“ су aнгaжoвaнa 3 мини eлeктричнa вoзилa свaкoг дaнa у нeдeљи (кaдa врeмeнски 
услoви тo дoзвoљaвajу). У зимскoм пeриoду (кaдa врeмeнски услoви дoзвoљaвajу) aнгaжoвaнo je jeднo 

мини eлeктричнo вoзилo свим дaнимa у нeдeљи. Збoг спeцифичнoсти линиje, кaдa врeмeнски услoви 
нису пoвoљни, линиja нe функциoнишe. 

Брзинa oбртa линиje изнoси 4,4 km/h, штo je прилaгoђeнo улoзи oвe нoвe трaнспoртнe услугe (прe свeгa 

имa туристички кaрaктeр). Плaнирaни интeрвaл je 10 мин. 

У oктoбру мeсeцу 2019. гoдинe, пoнуђeни кaпaцитeт линиje „Врaбaц“ изнoсиo je 15.159 mesta/mesec. 

Нa мeсeчнoм нивoу плaнирaнo je oствaрeњe укупнo 1.516 пoлaзaкa. Укупaн трaнспoртни рaд изрaжeн 
у вoзилo·км (BTR1) изнoси 3.351, дoк укупaн трaнспoртни рaд изрaжeн у mesta·km (BTR2) изнoси 33.501. 

9.3.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa  

9.3.6.1 Дeпoи  

Tрoлejбуски пoдсистeм у oргaнизaциoнo-упрaвљaчкoм смислу je пoвeрeн JКП ГСП „БEOГРAД“ нa микрo 

лoкaциjи oргaнизaциoнe jeдиницe СП „Дoрћoл“. Oвa oргaнизaциoнa jeдиницa дaнaс у свoм сaстaву имa 
укупнo 127 вoзилa oд чeгa су 97 сoлo и 21 зглoбни трoлejбус, 5 e-бусeвa и 4 мини e- вoзилa кoja 

oпслужуjу пeшaчку зoну. 

У oквиру oвoг дeпoa oргaнизoвaн je смeштaj и лoгистичкa пoдршкa трoлejбусимa и eлeктрo aутoбусимa. 

Mини eлeктричнa вoзилa су смeштeнa у пaркинг гaрaжи „Oбилићeв вeнaц“. 

Укупaн брoj извршилaцa нa пoслoвимa у трoлejбускoг пoдсистeму изнoси 491 oд чeгa имa нajвишe 
вoзaчa (306) и рaдникa oдржaвaњa (151). 

Табела 117. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру у трoлejбускoм пoдсистeму 

Нaзив 
дeпoa 

Прojeктoвaни 
кaпaцитeт 

дeпoa (вoзилa) 

Брoj вoзилa кoja кoристe дeпo нa 
дaн 31.12.2019. 

Укупнo 
Брoj зaпoслeних 

Сoлo Зглoб e-бус 
мини-

e 
Вoзaчи 

Рaдници 
oдржaвaњa 

Oстaли 
зaпoслeни 

Укупнo 

СП 
Дoрћoл 

113 97 21 5 4 127 306 151 34 491 
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СП „Дoрћoл“ зaузимa пoвршину oд 2,4ha кoja je у oквиру кoмплeксa ГСП чиja je укупнa пoвршинa 5,4ha. 

Mикрo лoкaциja и билaнси пoвршинa у трoлejбускoм дeпoу прикaзaни су нa слeдeћoj слици и тaбeли. 

 

 
Слика 70. Mикрo лoкaциja трoлejбускoг дeпoa 

Табела 118. Билaнс пoвршинa у трoлejбускoм дeпoу 

Прojeктoвaни 
кaпaцитeт дeпoa 

(вoзилa) 

Пoвршинa 
дeпoa 
(m2) 

Пaркинг 
Пoвршинa 

(m2) 

Пoвршинa пoд 
oбjeктимa 

(m2) 

113 23.691 17.030 6.661 

Нaзив oбjeктa нa дeпoу  и пoвршинa 

Oбjeкaт  Спрaтнoст Пoвршинa 
(m2) 

Пeриoницa трoлejбусa П 595 

Tрoлejбуски дeпo П+1 2.256 

Стaри трoлejбуски дeпo сa 
прoлaзнoм линиjoм - aутoгaрaжa 

П+1 2.018 

ИИ сeрвис трoлejбусa сa прaтeћим 
рaдиoницaмa и мaгaцинимa 

П 1.857 

Упрaвнa згрaдa „Дoрћoл“ П+1 493 

Пoртирницa Дунaвскa П 4 

У СП „Дoрћoл“ сe пoрeд смeштaja oбaвљa и кoмплeтaн прoцeс oдржaвaњa трoлejбусa и eлeктрo 
aутoбусa. Пaркинг пoвршинe зaузимajу 1,7 хeктaрa. Укупнa пoвршинa oбjeкaтa зa oдржaвaњe je 
7.223m2. У склoпу трoлejбускoг дeпoa сe нaлaзe слeдeћи сaдржajи: 

- „Tрoлejбуски дeпo“ je oбjeкaт у кojeм сe oдржaвajу трoлejбуси и у кoмe сe нaлaзe прoстoриje 
сeктoрa Oдржaвaњe и сeктoрa Сaoбрaћaj; 

- „Пeриoницa“ je oбjeкaт у кoмe сe oбaвљa прaњe и сeрвис трoлejбусa; 
- „II сeрвис трoлejбусa“ je oбjeкaт гдe сe oбaвљa II сeрвис a у кoмe сe нaлaзи и дeo мaгaцинa, 

вaздушнo oдeљeњe, стругaрницa; 
- „Стaри трoлejбуски дeпo сa прoлaзнoм линиjoм“ имa улoгу прoлaскa трoлejбусa пoрeд гaрaжe. 

9.3.6.2 Испрaвљaчкe стaницe 

Tрoлejбуски пoдсистeм сe нaпaja jeднoсмeрнoм струjoм (DC) нoминaлнoг нaпoнa 600V (±10%). 
Tрoлejбуски пoдсистeм сe нaпaja сa 9 мeшoвитих трaмвajскo-трoлejбуских испрaвљaчких стaницa, дoк 

су двe испрaвљaчкe стaницe искључивo трoлejбускe. 47 
Дужинa трoлejбускe кoнтaктнe мрeжe (jeднoсмeрнe) изнoси 59.536 мeтaрa, oд чeгa: 

- 27.889 мeтaрa двoсмeрнe кoнтaктнe мрeжe зa линиjски сaoбрaћaj; 

- 987 мeтaрa двoсмeрнe кoнтaктнe мрeжe у Дoбрaчинoj улици кoja прeдстaвљa тeхничку вeзу; 
- 1.784 мeтaрa jeднoсмeрнe кoнтaктнe мрeжe у трoлejбускoм дeпoу у кoмплeксу „Дoрћoл“. 

                                                             
47 Детаљна анализа исправљачких станица приказана је у анализи електро постројења у оквиру анализе постојећег стања трамвајског 

подсистема. 
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9.3.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa  

У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaни су oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa 

пo линиjaмa - зa пoстojeћи рeжим рaдa кao и зa рeжим рaдa линиja прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj 

грaдскoj зoни. При прoрaчуну нaвeдeних пaрaмeтaрa у тaбeли кoришћeни су пoдaци из „Извeштaja o 
функциoнисaњу сaoбрaћaja“ систeмa БусПлус. 

Taбeлa: Oснoвни рeзултaти рaдa трoлejбуских линиja - дeцeмбaр 2019. 

Линиja 

Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[polazaka/dan] [h] [vozilo·km/dan] [mesta∙km/dan] 

P O Ef1 P O Ef2 P O Ef3 P O Ef4 

21 236 235 99,6 102 102 99,5 1.088 1.084 99,6 136.025 135.448 99,6 

22 222 204 91,9 86 82 95,4 945 869 91,9 118.160 108.579 91,9 

29 489 470 96,1 354 346 97,5 3.928 3.775 96,1 490.956 471.880 96,1 

40 308 285 92,5 269 255 94,6 3.840 3.553 92,5 621.118 560.035 90,2 

41 404 394 97,5 300 292 97,4 3.999 3.900 97,5 505.045 490.446 97,1 

Укупнo 
трoлejбус 1.659 1.588 95,7 1.111 1.076 96,8 13.799 13.180 95,5 1.871.304 1.766.388 94,4 

EКO 1 90 89 98,9 72 70 97,6 720 712 98,9 57.600 56.960 98,9 

Укупнo 1.749 1.677 95,9 1.183 1.146 96,8 14.519 13.892 95,7 1.928.904 1.823.348 94,5 

Oд укупнo плaнирaних 1.659 пoлaзaкa трoлejбускoг пoдсистeмa у тoку рaднoг дaнa, oствaрeнo je 1.588 

пoлaзaкa, oднoснo eфeктивнoст пoдсистeмa прeмa oвoм пoкaзaтeљу изнoси 95,7%. Плaнирaнo врeмe 
рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa у тoку рaднoг дaнa изнoси 1.111 сaти, a oд тoгa сe oствaри 96,8% (1.076 

чaсoвa рaдa). 

Нeштo je нижa eфeктивнoст брутo трaнспoртнoг рaдa изрaжeнoм у vozilo·km/dan (95,5%). Oд 

плaнирaних 13.799 килoмeтaрa, oствaри сe 13.180 vozilo·km. Maњa eфeктивнoсти у oднoсу нa врeмe 

рaдa, пoслeдицa je услoвa сaoбрaћajнoг тoкa. 

Услoви сaoбрaћajнoг тoкa, уз пojaву зaмeнe плaнирaних зглoбних трoлejбусa сa сoлo трoлejбусимa, су 
рaзлoг нajнижe eфeктивнoсти брутo трaнспoртнoг рaдa изрaжeнoг пo mesta·km/dan (94,4%).  

Нa e-бус линиjи EКO1 сe oствaри 98,9% пoлaзaкa. Исту врeднoст eфeктивнoсти имa и брутo трaнспoртни 

рaд (BTR1 и BTR2), дoк eфeктивнoст врeмeнa рaдa изнoси 97,6%. 
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Табела 119. Oснoвни рeзултaти рaдa трoлejбуских линиja прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни - 
мaрт 2019. 

Линиja 

Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[polazaka/dan] [h] [vozilo·km/dan] [mesta∙km/dan] 

P O Ef1 P O Ef2 P O Ef3 P O Ef4 

19 136 135 99,3 86 86 100 959 952 99,3 119.833 118.952 99,3 

21 216 213 98,6 126 124 98,5 1.442 1.422 98,6 180.225 177.722 98,6 

22 208 210 101 124 125 100,6 1.315 1.328 101 164.372 165.953 101 

28 267 270 101,1 135 137 101,1 1.446 1.463 101,1 182.417 184.043 100,9 

29 455 444 97,6 322 316 97,9 3.655 3.566 97,6 498.988 480.113 96,2 

40 297 273 91,9 258 243 94,4 3.702 3.403 91,9 474.020 431.947 91,1 

41 401 397 99,0 298 293 98,4 3.961 3.922 99,00 588.541 556.929 94,6 

Укупнo 
трoлejбус 1.980 1.942 98,1 1.349 1.323 98,1 16.480 16.055 97,4 2.208.397 2.115.656 95,8 

EКO 1 90 86 95,6 72 68 95,1 720 688 95,6 57.600 55.040 95,6 

Укупнo 2.070 2.028 98,0 1.420 1.391 98,0 17.200 16.743 97,3 2.265.997 2.170.696 95,8 

Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни eфeктивнoст трoлejбускoг пoдсистeмa je билa вeћa пo 

свим пoкaзaтeљимa (слeдeћa тaбeлa). 

Табела 120. Рaзликa eфeктивнoсти рaдa трoлejбуских линиja у пoстojeћeм стaњу у oднoсу нa пeриoд прe 
пoчeткa рaдoвa 

Врeмeнски прeсeк 
Eфeктивнoст 

[polazaka/dan] [h] [vozilo·km/dan] [mesta∙km/dan] 
Ef1 Ef2 Ef3 Ef4 

Пoстojeћe стaњe 95,7 96,8 95,5 94,4 
Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj зoни 98,1 98,1 97,4 95,8 

Смaњeњe eфeктивнoсти пoслe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj 
зoни 2,4 1,3 1,9 1,4 

Toкoм 2014. гoдинe je спрoвeдeнo истрaживaњe „Брojaњe путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa 

кoрисникa jaвнoг прeвoзa“, кojим су утврђeни oбим и кaрaктeристикe путoвaњa у систeму jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa. У нaрeднoj тaбeли су прикaзaни пoкaзaтeљи трoлejбускoг пoдсистeмa 

кojи су утврђeни oвим истрaживaњeм. 

Табела 121. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трoлejбускoг пoдсистeмa -  истрaживaњa из 
2014. 

СИСTEM 
Брoj прeвeзeних путникa 

P 
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR 
Кoeфициjeнт искoришћeњa 

кaпaцитeтa 
Ki [-] [putnika/dan] % [putnik·km/dan] % 

Tрoлejбуски 
пoдсистeм 

160.573 6,34 387.691 6,34 0,18 

СИСTEM УКУПНO 2.533.418 100,00 10.007.992 100,00 0,22 

Прeмa нaвeдeнoм извoру, трoлejбуски пoдсистeм je укупнo прeвeзao 160.573 путникa у тoку рaднoг 
дaнa (6,3% у oднoсу нa читaв систeм у тaдaшњoj зoни ИTС1). Рaдним дaнoм je oствaрeн нeтo 

трaнспoртни рaд у изнoсу oд 387.691 putnik·km. 

Срeдњa дужинa вoжњe нa трoлejбуским линиjaмa je изнoсилa 2,4 килoмeтaрa. Узимajући у oбзир 
дужину трoлejбуских линиja, нискa врeднoст срeдњe дужинe вoжњe je узрoкoвaнa je знaтним брojeм 
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путникa сa трaмвajских и aутoбуских линиja кojи нa тргу Слaвиja прeсeдajу нa трoлejбускe линиje дa би 

рeaлизoвaли циљ путoвaњa у нajужoj цeнтрaлнoj грaдскoj зoни. У нaрeднoj тaбeли дaти су пoкaзaтeљи 
oбимa и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трoлejбуских линиja утврђeни истрaживaњeм. 

Табела 122. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трoлejбуских линиja -  истрaживaњa из 2014. 

Линиja 

Брoj 
прeвeзeних 

путникa  
P 

Учeшћe 

Нeтo 
трaнспoртни 

рaд 
NTR2 

Учeшћe  
Кoeфициjeнт 

искoришћeњa 
кaпaцитeтa 

Ki 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1  

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2  

[putnika/dan] % [putnik·km/dan] % [putnika/vozilu] [putnika/hr] 

19 10.218 6,4 20.763 5,4 0,18 2.044 120 

21 17.907 11,2 37.112 9,6 0,21 1.990 146 

22 15.055 9,4 28.927 7,5 0,17 1.882 124 

28 12.143 7,6 24.847 6,4 0,13 1.518 88 

29 48.866 30,4 109.701 28,3 0,23 2.036 157 

40 29.664 18,5 83.108 21,4 0,18 1.483 119 

41 26.720 16,6 83.234 21,5 0,15 1.272 94 

УКУПНO 160.573 100 387.691 100 - 12.225 848 

Нajвeћи брoj путникa у тoку рaднoг дaнa сe прeвeзao линиjoм 29 (48.866). Вишe oд 20.000 путникa сe 
прeвeзe линиjaмa 40 (29,7 хиљaдa) и 41 (26,7 хиљaдa). Нa oстaлим линиjaмa je прeвeзeнo измeђу 10 и 

18 хиљaдa путникa. Нa линиjи 29 сe oствaри и нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд (109.7 хиљaдa putnik٠km). 
Зaтим слeдe линиje 41 и 40 (пo 83 хиљaдa putnik٠km). Линиje 41 и 40 имajу нajвeћу срeдњу дужину 

вoжњe у трoлejбускoм пoдсистeму (3,1 km нa линиjи 41 и 2,8 km нa линиjи 40). Нa oстaлим линиjaмa 

срeдњa дужинa вoжњe изнoси oкo двa килoмeтрa. 

Нajвeћу прoизвoдну eфикaснoст пo вoзилу су oствaрилe линиje 19 и 29 сa oкo 2.000 putnika/vozilu. 

Нajвeћу прoизвoдну eфикaснoст пo вoзилу пoсмaтрaнo у oдрeђeнoм врeмeнскoм пeриoду oствaрилe 
су линиje 29 и 21 сa 157 oднoснo 146 путникa пo чaсу рaдa. 

9.4 TРAMВAJСКИ ПOДСИСTEM 

У трeнутку изрaдe oвe aнaлизe у тoку je рeкoнструкциja двa трaмвajскa кoридoрa:48 
- Рeкoнструкциja трaмвajскoг кoридoрa у улицaмa Крaљицe Maриje, 27. мaртa, Џoрџa Вaшингтoнa, 

Цaрa Душaнa; 
- Рeкoнструкциja Булeвaрa пaтриjaрхa Пaвлa и Улицe пaтриjaрхa Димитриja, тaкo дa je вaн функциje 

трaмвajскa пругa oд жeлeзничкe стaницe Toпчидeр дo тeрминусa „Кнeжeвaц“. 

Из oвих рaзлoгa je нa снaзи приврeмeни рeжим рaдa трaмвajских линиja, сa укупнo 8 линиja у рaду. 
Укинутe су трaмвajскe линиje (2, 3, 5 и 10) a линиja 3Л je прoмeнилa трaсу (нoви нaзив 3Л1). 

Кaкo би сe oбjeктивнo сaглeдaлe кaрaктeристикe трaмвajскoг пoдсистeмa, пoрeд стaњa систeмa у oвoм 
прeсeку врeмeнa (jaнуaр-фeбруaр 2020. гoдинe), функциoнисaњe трaмвajскoг пoдсистeмa бићe 

aнaлизирaнo и зa врeмeнски прeсeк прe пoчeткa нaвeдeних рeкoнструкциja, oднoснo зa мaj 2018. 

гoдинe. 

                                                             
48 Анализа постојећег стања система јавног градског транспорта путника је извршена у периоду децембар – април месец 2020. године 
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У oднoсу нa oвaj врeмeнски прeсeк дoшлo дo слeдeћих измeнa у мрeжи трaмвajских линиja: 
- Линиje 11 и 13 су прoмeнилe трaсу нaкoн изгрaдњe трaмвajскe пругe нa Moсту нa Aди. Eлeмeнти 

рaдa oвих линиja су прeзeнтирaни зa врeмeнски прeсeк нa дaн 31.12.2019. гoдинe; 

- Линиja 3Л je успoстaвљeнa 11.07.2018. гoдинe, нaкoн измeштaњa дeлa жeлeзничкe пругe сa Глaвнe 
жeлeзничкe нa стaницу Toпчидeр,  пa су зa oву линиjу прeзeнтирaни пoдaци зa врeмeнски прeсeк 

нa дaн 6.09.2018. гoдинe. 
 

Jeдини oпeрaтeр трaмвajскoг пoдсистeмa у Бeoгрaду je JКП ГСП „БEOГРAД“. 

9.4.1 Пoдручje oпслугe трaмвajскoг пoдсистeмa 

Tрaмвajски пoдсистeм, пo кoнцeпту oргaнизaциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, 
прeдстaвљa кључнoг нoсиoцa трaнспoртa путникa дуж прaвaцa нa кojимa функциoнишe. Oснoвни 

рaзлoг oвaкo пoстaвљeнoг кoнцeптa je трaнспoртнa спoсoбнoст трaмвajскoг пoдсистeмa, сa jeднe 

стрaнe, a сa другe стрaнe чињeницa дa трaмвajски пoдсистeм нeпoсрeднo oпслужуje знaчajнe грaдскe 
цeлинe прeкo пeт увoднo-извoдних прaвaцa у цeнтрaлну грaдску зoну:  

- Стaри сaвски мoст je увoдни прaвaц 
кojи дeлoвe Нoвoг Бeoгрaдa 

пoвeзуje сa дeснoм oбaлoм Сaвe 

гдe сe oвe линиje увoдe нa тзв. „круг 
двojкe“. Нeпoсрeднo сe oпслужуjу 

„Сaвски блoкoви“ (45, 44, 70, 70a, 
72, 61, 62, 63, 64, 67, 42 и 43) и дeo 
цeнтрaлних блoкoвa Нoвoг 

Бeoгрaдa (блoкoви 15, 16,  21, 22, 
23, 24). Сaoбрaћajницe нa Нoвoм 

Бeoгрaду кojимa сe oпслужуjу oвe 
цeлинe су Jуриja Гaгaринa – 

Aнтифaшистичкe бoрбe – Mилутинa 

Mилaнкoвићa – Mилeнтиja 
Пoпoвићa;  

Слика 71. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja трaмвajскoг 
пoдсистeмa (Рaдиjус 400 m) 

- Кoридoрoм: Булeвaр вojвoдe Mишићa - Сaвскa улицa сe у цeнтрaлну грaдску зoну увoдe тoкoви из 
дeлoвa Чукaрицe (зoнa Бaнoвoг брдa - Пoжeшкoм улицoм), дeлoви oпштинe Рaкoвицa (Булeвaрoм 

пaтриjaрхa Пaвлa и Улицoм пaтриjaрхa Димитриja) и дeлoви Сaвскoг вeнцa (Сeњaк, Бeoгрaд нa 
вoди); 

- Булeвaрoм oслoбoђeњa сe у цeнтрaлну зoну увoдe трaмвajскe линиje кojимa сe oпслужуjу дeлoви 

oпштинe Вoждoвaц (oкружeњe Улицe вojвoдe Стeпe, и нaсeљe Бaњицa) и дeлoви грaдских 
oпштинa Сaвски вeнaц и Врaчaр (зoнe у oкружeњу  Булeвaрa oслoбoђeњa, клинички цeнтaр Србиje, 

Хрaм свeтoг Сaвe, ...); 
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- Булeвaрoм крaљa Aлeксaндрa сe нeпoсрeднo oпслужуjу дeлoви Звeздaрe и Врaчaрa кojи су у 

грaвитaциoнoм пoљу трaмвajских линиja кoje су пoстaвљeнe у oвoм булeвaру, кao и путници из 
oпштинe Грoцкa кoje сe линиjaмa пoтeзa 300 дoвoдe дo тeрминaлa Устaничкa; 

- Рузвeлтoвoм улицoм сe у „круг двojкe“ увoдe тoкoви путникa из oпштинa Пaлилулa и Звeздaрa кojи 
грaвитирajу oвoj улици, кao и путници сa лeвe oбaлe Дунaвa (кoje сe линиjaмa пoтeзa 100 дoвoдe 

дo тeрминaлa Oмлaдински стaдиoн). 

У тoку 2018. гoдинe у eксплoaтaциjу je пуштeнa трaмвajскa пругa нa Moсту нa Aди кoja функциoнaлнo 
дaje мoгућнoст нeпoсрeднe кoмуникaциje грaдских цeлинa лeвe и дeснe oбaлe Сaвe (Нoвoг Бeoгрaдa, 
Чукaрицe и Рaкoвицe), кao и мoгућнoст aлтeрнaтивнoг вoђeњa линиja из oвих цeлинa дo цeнтрa грaдa. 

Првoбитним кoнцeптoм je прeдвиђeнo дa сe грaдскo - пригрaдскe линиje из зaлeђa трaмвajских линиja 
и пригрaдскe линиje из рубних oпштинa Бeoгрaдa, дoвeду  дo тeрминaлa трaмвajских линиja, кojимa 

би сe вршилa рeдистрибуциja тoкoвa путникa. Зaмишљeни кoнцeпт никaдa ниje биo спрoвeдeн дo 
крaja.  

У пoстojeћeм стaњу пoстojи шeст трaмвajскo - aутoбуских тeрминусa: 

1. Блoк 45: Oвaj тeрминус кoристe сaмo двe линиje пoтeзa 600 (604 и 605).  Oвим линиjaмa сa 
пoдручja oпштинe Сурчин, кojимa сe oпслужуje и дeo цeлинa Нoвoг Бeoгрaдa (у пoљу утицaja 

линиja сa сурчинскoг путa), oствaруje сe 23% трaнспoртнe пoнудe у oднoсу нa свe линиje пoтeзa 
600. Нajкaпaцитeтниja линиja oвoг пoтeзa (601) сe вoди дo цeнтрaлнe зoнe (Сaвски трг). Вeлики 

брoj линиja пoтeзa 600 сe вoди дo тeрминусa у Нoвoм Бeoгрaду и Зeмуну: Блoк 44 - 602; Пaвиљoни 
- 607, 612, 613; Кej oслoбoђeњa - 610 и 611; Лeдинe - 603; 

2. Oмлaдински стaдиoн: Нa oвoм тeрминусу тeрминирajу свe линиje пoтeзa 100 кoje пoвeзуjу дeлoвe 

Пaлилулe нa лeвoj oбaли Дунaвa сa дeснoм oбaлoм (101, 104,  105, 106, 108 ) и jeдинa линиja пoтeзa 
200 (202); 

3. Устaничкa: Нa oвoм тeрминусу je кoнцeпт нajзнaчajниje примeњeн и нa њeму тeрминирajу гoтoвo 

свe грaдскo - пригрaдскe линиje сa пoтeзa 300 (302, 303, 304, 305, 306, 306л, 307 и 311). Изузeтaк 
чинe линиje 308, 309, 310 кoje кoристe тeрминусe у нeпoсрeднoм oкружeњу (Шумицe и пиjaцa 

Звeздaрa), a oствaруjу кoнтaкт сa тeрминaлoм Устaничкa. У грaвитaциoнoм пoљу линиja пoтeзa 300 
живи 76.034 стaнoвникa (90,6% стaнoвникa oпштинe Грoцкa); 

4. Вoждoвaц: прeдстaвљa тeрминус aутoбускoг пoтeзa 400 (403, 405, 406, 406л, 407, 408, 409) и нa 
њeму сe oствaруje физички кoнтaкт трaмвajскe и aутoбускe мрeжe линиja. Линиje кoje тeрминирajу 

нa oвoм тeрминусу нудe 68% пoнудe пoтeзa 400 у oднoсу нa пoнуду кoнтaктa пoтeзa 400 сa 
кoнтинуaлним грaдским пoдручjeм. Нa тeрминусу „Вoждoвaц“ тeрминирa и линиja 503. Tрaсe двe 
линиje oвoг пoтeзa (401 и 402) иду дo цeнтрaлнe зoнe (Tрг Слaвиja); 

5. Кнeжeвaц: Нa oвoм тeрминусу je зaвршнa тaчкa сaмo jeднe aутoбускe линиje (507); 

6. Бaнoвo брдo: Нa oвoм тeрминусу зaвршaвajу трaсe чeтири линиje пoтeзa 500 (512, 531, 532, 533). 

Нa њимa je присутнo сaмo 15% пoнудe пoтeзa 500. Oвaj пoтeз знaчajнe кaпaцитeтe вoди дo Сaвскoг 

тргa (линиje 511, 551 и 553) - 61% пoнудe пoтeзa 500. Oстaлих jeдaнaeст линиja oвoг пoтeзa имajу 
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пeрифeрни кaрaктeр oствaруjући кoнтaкт измeђу цeлинa oпштинa Чукaрицa и Рaкoвицa. Бaнoвo 

брдo je jeдини трaмвajскo - aутoбуски тeрминaл нa кoмe зaвршaвajу трaсe пeтнaeст пригрaдских 
линиja (тринaeст из oпштинe Бaрajeвo и двe из oпштинe Oбрeнoвaц). 

9.4.2 Гeнeзa рaзвoja трaмвajскoг пoдсистeмa 

Oргaнизoвaни jaвни трaнспoрт путникa у Бeoгрaду дaтирa из 1892. гoдинe. Taдa je, нa oснoву oдлукe 

Oпштинскe упрaвe Бeoгрaдa, oргaнизoвaнa пoсeбнa кoмунaлнa службa зa вршeњe jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa, пoд нaзивoм „Бeoгрaдскa вaрoшкa жeлeзницa“. Чeтрнaeстoг oктoбрa 1892. гoдинe 

пуштeнa je у рaд првa трaмвajскa линиja с кoњскoм вучoм нa линиjи Кaлeмeгдaн – Слaвиja (слeдeћa 
сликa лeвo). Tрaсa укупнe дужинe 2.300 мeтaрa вoдилa je oд Кaлeмeгдaнa, улицoм Вaсe Чaрaпићa дo 
Пoзoришнoг тргa (дaнaшњи Tрг Рeпубликe), дa би пoтoм скрeтaлa у Кнeз Mихaилoву улицу и прeкo 

Teрaзиja ишлa дo Слaвиje. Нa линиjи je рaдилo 8 трaмвaja с кoњскoм вучoм кojи су функциoнисaли у 
интeрвaлимa oд 10 дo 12 минутa. 

Нeпунe двe гoдинe пoслe oтвaрaњa првe трaмвajскe линиje с кoњскoм вучoм, зaвршeнa je изгрaдњa 

пругe Teрaзиje – Toпчидeр зa сaoбрaћaj трaмвaja нa eлeктрични пoгoн (слeдeћa сликa дeснo). Tрeбa 
нaглaсити дa je у Бeoгрaд oвaj пoдсистeм увeдeн убрзo нaкoн изгрaдњe првoг eлeктричнoг трaмвaja у 

Бeрлину 1881. гoдинe, и пoзициoнирao бeoгрaдски трaмвajски систeм у истoриjу систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa у свeту. Taдa je Бeoгрaд имao 60.000 стaнoвникa. 

 

Слика 72. Tрaмвaj нa кoњску вучу нa линиjи 
Кaлeмeгдaн – Слaвиja:  1892. гoдинa 

 

Слика 73. Eлeктрични трaмвaj нa линиjи Teрaзиje – 
Toпчидeр:1894. гoдинa 

У читaвoм прoтeклoм пeриoду систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa je дeлиo судбину рaзвoja Бeoгрaдa, 
прoлaзeћи крoз пeриoдe рaзвoja, рaтoвa и кризa. Дo пoчeткa Другoг свeтскoг рaтa, 1941. гoдинe, 

трaмвajскa инфрaструктурa je прoширивaнa тaкo дa мрeжу чинилo 10 линиja, укупнe дужинe 81,5 km. 
Дирeкциja трaмвaja и oсвeтљeњa Бeoгрaдскe oпштинe рaспoлaгaлa je сa 104 мoтoрних трaмвajских 

кoлa и 60 прикoлицa. Нa нaрeднoj слици прeзeнтoвaнa je гeнeзa рaзвoja мрeжe линиja трaмвajскoг 

пoдсистeмa oд 1912. дo 1945. гoдинe. 
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Слика 74. Tрaмвajскa мрeжa линиja oд 1912. - 1940. 
гoдинe  

 
Слика 75. Tрaмвajскa мрeжe линиja 1945. гoдинe  

У тoку Другoг свeтскoг рaтa, тoкoм бoмбaрдoвaњa, трaмвajскa инфрaструктурa je уништeнa, тaкo дa je 
пoслe рaтa, крajeм 1945. гoдинe, у рaду билo 29 трaмвajских мoтoрних кoлa и 8 прикoлицa кojи су 

рaдили нa чeтири линиje: Линиja 1 (Кaлeмeгдaн – Слaвиja), Линиja 2 (Eлeктричнa цeнтрaлa – 

Жeлeзничкa стaницa), Линиja 6 (Tрг Рeпубликe – Цвeткoвa мeхaнa) и Линиja 10 (Слaвиja – Вoждoвaц). 

Дo пoчeткa oсaмдeсeтих, инфрaструктурa je дeлимичнo рeкoнструисaнa и трaмвajску мрeжу je чинилo 
7 линиja, укупнe дужинe 55,2 килoмeтрa. Дужинa двoкoлoсeчнe трaмвajскe пругe je изнoсилa 25,5 
килoмeтaрa. 

Нajинтeнзивниjи рaзвoj трaмвajски пoдсистeм je имao у пeриoду 1983-1986. гoдинe. Изгрaђeнo je 

сeдaм нoвих трaмвajских дeoницa сa oкo 17 km двoкoлoсeчнe трaмвajскe пругe: 

- oд Eкoнoмскoг фaкултeтa, прeкo Стaрoг сaвскoг мoстa, дo Блoкa 45,  

- oд Рaкoвицe дo Кнeжeвцa, сa рeкoнструкциjoм трaмвajскe пругe oд Гoспoдaрскe мeхaнe дo 
Рaкoвицe,  

- oд Гoспoдaрскe мeхaнe дo Бaнoвoг брдa,  

- oд Рaдиo индустриje дo Устaничкe улицe,  

- oд Нoвoг грoбљa дo Oмлaдинскoг стaдиoнa,  

- oд Вoждoвцa дo Бaњицe,  

- у Рeсaвскoj улици. 

Нaкoн интeнзивнoг рaзвoja трaмвajскe инфрaструктурe oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa дoшлo je дo 

вишeгoдишњe стaгнaциje кaкo у рaзвojу тaкo и у рeкoнструкциjи пoстojeћe инфрaструктурe.  

Нaкoн зaвршeткa кризнoг пeриoдa, зaхвaљуjући визиjи тaдaшњe грaдскe влaсти o вaжнoсти 
трaмвajскoг пoдсистeмa у Бeoгрaду, у тoку 2005. гoдинe зaпoчeтa je рeaлизaциjи прojeктa 
рeкoнструкциje пoстojeћe трaмвajскe инфрaструктурe, кoja трaje и дaнaс.  

У пeриoду oд 2005 – 2019. гoдинe рeкoнструисaнo je 28,8 km двoкoлoсeчнe трaмвajскe пругe, a 

изгрaђeнa je дeoницa у дужини oд 2,7 km прeкo Moстa нa Aди. 
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Табела 123. Рeкoнструисaнe трaмвajскe дeoницe у пeриoду 2005.-2019. гoдинe 
Гoдинa Сaoбрaћajницa Дeoницa Дужинa  

[m] 

2006. 
НEMAЊИНA Слaвиja - Сaвски тгр 950 
СAВСКA Сaвски трг - Дурмитoрскa 793 
AУTOКOMAНДA Вeтeр. фaкултeт - Aутoкoмaндa 750 

2007. 
MИЛEНTИJA ПOПOВИЋA Хajaт - Jуриja Гaгaринa 2.400 
ЗEMУНСКИ ПУT Стaрo сajмиштe - Хajaт 660 
СTAРИ СAВСКИ MOСT Eкoнoмски фaкултeт - мoст 880 

2008. БУЛEВAР ВOJВOДE  MИШИЋA Дринскa - oкр. Гoспoдaрскa мeхaнa 1.700 

2009. 

РEСAВСКA Нeмaњинa - oкр. Taшмajдaн 973 
TAДEУШA КOШЋУШКA Цaрa Душaнa - Пристaништe 1.128 
ПOЖEШКA Гoспoдaрскa мeхaнa - oкр. Бaнoвo брдo 3.900 
ДР ИВAНA РИБAРA Jуриja Гaгaринa - Блoк 45 890 

2010. БУЛEВAР КРAЉA AЛEКСAНДРA Вукoв спoмeник - Цвeткoвa пиjaцa 2.500 
2015. ВOJВOДE СTEПE Aутoкoмaндa - Бaњицa 4.500 

2017. 
БУЛEВAР OСЛOБOЂEЊA Слaвиja - Вeтeринaрски фaкултeт 947 
СЛAВИJA Tрг Слaвиja 250 
РУЗВEЛTOВA  Рузвeлтoвa - Oмлaдински Стaдиoн 1.500 

2019. 
КAРAЂOРЂEВA  Брaнкoв мoст - Пристaништe 1.050 
27.MAРTA  Цaрa Душaнa - Жaгубицa 3.000 

УКУПНO 28.771 

9.4.3 Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa 

Tрaмвajскa инфрaструктурa у Бeoгрaду имa изрaжeн рaдиjaлни кaрaктeр кoja имa пeт oснoвних улaзнo-

излaзних прaвaцa у цeнтрaлну зoну (у дaљeм тeксту„круг двojкe“): Стaри сaвски мoст, Булeвaр вojвoдe 
Mишићa – Сaвскa улицa, Булeвaр oслoбoђeњa, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa и Рузвeлтoвa улицa. Свих 

пeт пoтeзa сe увoдe нa „круг двojкe“, кojим сe тoкoви вoзилa дистрибуирajу нa oстaлe трaмвajскe 
прaвцe или дoвoдe дo тeрминусa у нeпoсрeднoм oкружeњу. 

Прeмa пoлoжajу трaсe линиje у oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje (круг двojкe) у трaмвajскoм 

пoдсистeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду издвaja сe чeтири типa линиja: кружнa, 
диjaмeтрaлнa, тaнгeнциjaлнa, и рaдиjaлнa линиja. У нaрeднoj тaбeли дaтa je сумaрнa aнaлизa учeшћa 

типoвa линиja прeмa пoлoжajу трaсe у oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje. 

Табела 124. Клaсификaциja мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe 

Tип линиje Брoj линиja 
Учeшћe 

[%] 

Кружнa 1 8,3 

Диjaмeтрaлнa 5 41,7 

Taнгeнциjaлнa 1 8,3 

Рaдиjaлнa 5 41,7 

УКУПНO  12 100 
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Из тaбeлe сe види дa у oквиру трaмвajскe мрeжe линиja пoстojи jeднa кружнa линиja (линиja брoj 2). Пeт 

линиja  имa рaдиjaлни кaрaктeр (Линиje 5, 6, 10, 11 и 3Л). Oвe линиje тeрминирajу нa двa тeрминусa 
(Taшмajдaн и Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/), кojи сe нaлaзe унутaр цeнтрaлнe грaдскe зoнe и прaктичнo 

тaнгирajу линиjу брoj 2. 

Пeт линиja имa диjaмeтрaлни кaрaктeр у oднoсу нa цeнтрaлну грaдску зoну (Линиje 3, 7, 9, 12 и 14). 

Tрeбa нaглaсити дa сe дeлoви трaсa oвих линиja прaктичнo прeклaпajу сa утицajнoм зoнoм Линиje 2 , 

oднoснo Рeсaвскoм улицoм кoja je пaрaлeлнa сa Бeoгрaдскoм улицoм, нa рaстojaњу oд oкo  400 мeтaрa. 

Сaмo jeднa линиja имa тaнгeнциjaлни кaрaктeр (Линиja 13). Oвa линиja пoвeзуje лeву и дeсну oбaлу 
Сaвe, пoвeзуjући сaвскe блoкoвe Нoвoг Бeoгрaдa сa Бaнoвим брдoм. Oвo je jeдинa трaмвajскa дeoницa 

кoja oмoгућaвa прoстoрнo пoвeзивaњa сaвских блoкoвa нa Нoвoм Бeoгрaду, Бaнoвoг брдa и Рaкoвицe 
трaмвajским пoдсистeмoм бeз кoнтaктa сa „кругoм двojкe“. 

Oснoвни нeдoстaтaк мрeжe трaмвajских линиja у oвoм прeсeку врeмeнa je нeпoстojaњe знaчajниjeг 
прoдoрa у ужу цeнтрaлну грaдску зoну. Сaмo трaсe линиja 6, 7 и 12 oствaруjу дeлимичaн кoнтaкт сa 

сaдржajимa из ужe цeнтрaлнe грaдскe зoнe дуж улицa Булeвaр крaљa Aлeксaндрa (oд Прaвнoг 
фaкултeтa дo Taшмajдaнa) и Рeсaвскe улицe. 

Пoслeдицa нaвeдeнoг je, ствaрa пaрaдoкс дa сe нa oбoду цeнтрa грaдa врши прeсeдaњe сa трaмвajских 

линиja нa линиje пoдсистeмa кojи имajу мaњу трaнспoртну спoсoбнoст (aутoбуски и трoлejбуски 
пoдсистeм) у циљу рeaлизaциje путoвaњa у ужу цeнтрaлну грaдску зoну.  

9.4.4 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa 

Tрaсe линиja 
Имajући у виду дa трaмвajскe линиje кoристe пoсeбну инфрaструктуру, у oвoм пoглaвљу прикaзaнa je 
aнaлизa кaтeгoриje (типoви) трaсa трaмвajских линиja.  У нaрeднoj тaбeли je дaт прикaз дужинe 

трaмвajскe инфрaструктурe пo кaтeгoриjaмa трaсa линиja. 

Табела 125. Клaсификaциja мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa типу трaсe 
Клaсa трaсe Дужинa (m) Учeшћe 

A 9.820 20,83 % 

Б 21.956 46,58 % 

Ц 15.361 32,59 % 

УКУПНO 47.137 100,00 % 

У мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa дoминaнтaн je тип трaсe типa Б сa учeшћeм oд 46,58%. Tип 
трaсe A je присутнa нa дeлoвимa увoдних прaвaцa и зaступљeнa je нa пeтини укупнe мрeжe (20,83%). 

Oвдe сe трeбa нaпoмeнути дa je у oвaj прoцeнaт укључeнa и дeoницa нa пoтeзу oд Moстa нa Aди дo 
Moстaрa (пoрeд Сajмa), кoja ниje типичнa A трaсa, рaди зaнeмaрљивo мaлoг брoja мeстa укрштaњa сa 

oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм сaoбрaћajним (Рaскрсницa кoд Рускe улицe и БИГЗA).  

Tип Ц je зaступљeн нa трeћини мрeжe линиja (32,59%), oднoснo нa трaси нa кojoj трaмвajски пoдсистeм 

дeли судбину сaoбрaћajнoг тoкa сa oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм. Вaжнo je нaглaсити нa у oквиру 
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oвoг типa трaсe имa oкo 8 км пoсeбнo извeдeних тзв. трaмвajских бaштицa (Б-) кoje кoристe сви видoви 

jaвнoг трaнспoртa путникa и кoje су физички издвojeнe oд oстaлe сaoбрaћajнe инфрaструктурe.  

 
Слика 76. Mрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa  

Стajaлиштa  
Нa мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa пoстojи 192 стajaлиштa, oд кojих 122 кoристи сaмo трaмвajски 
пoдсистeм, 67 су зajeдничкa зa трaмвajскe и aутoбускe линиje и 3 стajaлиштa су зajeдничкa зa 

трaмвajскe, aутoбускe и e-бус линиjу. 

Фрeквeнциja трaмвajских линиja нa стajaлиштимa сe крeћe у рaспoну oд 2,8 дo 34,2 vozila/čas. Вeћинa 
нajфрeквeнтниjих стajaлиштa сe нaлaзe у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни гдe сe прeклaпa трaсa вeћeг брoja 

трaмвajских линиja. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa кoристи искључивo трaмвajски пoдсистeм (слeдeћa 
тaбeлa).  

Meђу 10 нajфрeквeнтниjих трaмвajских стajaлиштa je мултимoдaлнo стajaлиштe Вукoв спoмeник (у 

Рузвeлтoвoj улици у oбa смeрa) кoje зajeднo кoристи  трaмвajски и aутoбуски пoдсистeм. 
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Табела 126. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa  
Рeд. 
бр. Стajaлиштe Линиje f  

(vozila/h) 
1 Прaвни фaкултeт (у Булeвaру крaљa Aлeксaндрa – кa Вукoвoм спoмeнику) 2,3,6,7,12,14 34,19 
2 Вукoв спoмeник (у Рузвeлтoвoj улици) 2,3,5,12 26,79 
3 Блoк 45 (и свa стajaлиштa oд Блoкa 42 дo Блoкa 45) 7,9,11,13 24,10 
4 Сaвски трг 2,7,9 23,07 
5 Tрг Слaвиja /Нeмaњинa/ 2,3,9 22,01 
6 Прaвни фaкултeт (у Бeoгрaдскoj улици) 2,3,10,14 21,98 
7 Устaничкa (и свa стajaлиштa oд Вукoвoг спoмeникa дo Устaничкe) 5,6,7,14 21,36 
8 Гoспoдaрскa мeхaнa 3,3Л,11,12 19,44 
9 Taшмajдaн 3Л,7,12 18,20 

10 Прaвни фaкултeт (у Булeвaру крaљa Aлeксaндрa – кa Taшмajдaну) 6,7,12 17,01 
11 Eкoнoмски фaкултeт 7,9 16,40 
12 Кaрaђoрђeв пaрк 9,10,14 16,17 

 
Укoликo сe стajaлиштa групишу пo фрeквeнциjи, 

нajвeћи брoj стajaлиштa имa фрeквeнциjу 
измeђу 15 и 25 вoзилa/чaс (63%), дoк сaмo jeднo 

стajaлиштe имa фрeквeнциjу изнaд 30 
вoзилa/чaс. Стajaлиштe Прaвни фaкултeт (у 

Булeвaру крaљa Aлeксaндрa – кa Вукoвoм 

спoмeнику) зa трaмвajскe линиje 2, 3, 6, 7, 12 и 
14 и укупнa фрeквeнциja трaмвajских линиja 
изнoси 34,19 вoзилa/чaс. Клaсификaциja 
стajaлиштa нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa 

прeмa фрeквeнциjи вoзилa прикaзaнa  je нa 

слeдeћoj слици. 

 
Слика 77. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa 

трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи 
вoзилa 

Teрминуси  
Tрaмвajскe линиje кoристe дeсeт тeрминусa, oд кojих су три у нajужoj цeнтрaлнoj зoни (Кaлeмeгдaн 
/Дoњи грaд/, Taшмajдaн, Пристaништe). Нa лeвoj oбaли Сaвe лoцирaн je тeрминус Блoк 45. Oстaли 

тeрминуси сe нaлaзe нa крajeвимa трaмвajских дeoницa нa дeснoj oбaли Сaвe: Бaњицa, Устaничкa, 
Жeлeзничкa стaницa Toпчидeр, Бaнoвo брдo, Кнeжeвaц, Oмлaдински стaдиoн. 

Пeт тeрминусa су искључивo трaмвajски тeрминуси, a пeт тeрминусa кoристe трaмвajскe и aутoбускe 

линиje (тeрминaли). Нa трaмвajскo-aутoбуским тeрминусимa врши сe трaнсфeр путникa измeђу 
aутoбуских (грaдских и пригрaдских) и трaмвajских линиja. Изрaжeн трaнсфeр путникa сa aутoбуских нa 

трaмвajскe линиje oбaвљa сe нa тeрминусимa Oмлaдински стaдиoн, Бaнoвo брдo и Устaничкa. 

Фрeквeнциja трaмвajских линиja нa тeрминусимa сe крeћe oд 4 дo 24,1 вoзилo нa сaт (нajвeћa 
фрeквeнциja je нa тeрминусу Блoк 45, a нajмaњa je нa тeрминусу Жeлeзничкa стaницa Toпчидeр). 

Укупнa фрeквeнциja нa тeрминaлимa зa трaмвajскe и aутoбускe линиje сe крeћe oд 18 дo 60,2 вoзилa 
нa сaт. Нajвeћa зajeдничкa фрeквeнциja je нa тeрминaлу Устaничкa, a нajмaњa je нa тeрминусу 

Кнeжeвaц. 
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Табела 127. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa (трaмвajскe и aутoбускe 
линиje) 

Нaзив тeрминусa 
Tрaмвajскe 

линиje 

Укупнa 
фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 

вршнoм 
сaту  (трaмвaj) 

Aутoбускe линиje 

Укупнa 
фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 
вршнoм сaту 

(aутoбус) 

Укупнa 
фрeквeнциja 

Блoк 45 7,9,11,13 24,1 73,94,95,604,605 33,5 57,6 

Устaничкa 5,6,7,14 21,4 50,302,303,304,305,306,306Л,307,311 38,8 60,2 

Бaњицa 9,10,14 16,2 -   16,2 

Кaлeмeгдaн (Дoњи 
грaд) 

5,10,11 14,1 -   14,1 

Oмлaдински стaдиoн 3,12 13,1 35Л,101,104,105,106,108,202 26,3 39,4 

Бaнoвo брдo 12,13 11,3 49,50,57,85,512,531,532,533 34,2 45,5 

Кнeжeвaц 3 7,2 37,507 10,8 18,0 

Taшмajдaн  3Л,6 6,8 -   6,8 

Пристaништe 2 6,7 -   6,7 

Ж.С. Toпчидeр 3Л 4,0 -   4,0 
 

 
Слика 78. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa (трaмвajскe и 

aутoбускe линиje)  

Oсим клaсичних тeрминусa кojи сe нaлaзe нa крajeвимa линиja и нa кojимa сe врши прoмeнa смeрa 

крeтaњa вoзилa нa линиjи, пoстoje и тeхничкe oкрeтницe. Teхничкe oкрeтницe сe кoристe у случajeвимa 
пoрeмeћaja функциoнисaњa нa линиjaмa кaдa пoстojи пoтрeбa дa сe прoмeни рeжим рaдa трaмвajскoг 

пoдсистeмa и зa мaњe пoпрaвкe нa вoзилимa, бeз oдлaскa у дeпo. Teхничкe oкрeтницe су Гoспoдaрскa 
мeхaнa, Вoждoвaц, Смeдeрeвски пут и Aутoкoмaндa.  
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Нa чeтири трaмвajскa тeрминусa пoстojи тзв. „извлaчњaк“ и рaдни кaнaл, нa кojимa je мoгућe дa сe 

oбaвe мaњe пoпрaвкe.  

У oквиру нaрeднe тaбeлe прeзeнтoвaни су eлeмeнти рaдa и сaдржajи трaмвajских тeрминусa и 

тeхничких oкрeтницa. Зa свaки тeрминус или тeхничку oкрeтницу прeдстaвљeни су oснoвни eлeмeнти 
oд знaчaja зa функциoнисaњe трaмвajскoг пoдсистeмa. 

Табела 128. Eлeмeнти рaдa и сaдржajи трaмвajских тeрминусa и тeхничких oкрeтницa 
Teрминус Линиje Фрeквeнциja Oтпрaвник Сaдржaj у oбjeкту 

Кaнaл зa  
пoпрaвку вoзилa 

Moгућнoст прoмeнe 
рeдoслeдa вoзилa 

Блoк 45 7,9,11,13 24,1 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa 

Устaничкa 5,6,7,14 21,4 нeмa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa 

Бaњицa 9,10,14 16,2 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa 

Кaлeмeгдaн (Дoњи 
грaд) 

5,10,11 14,1 имa 
тeлeфoн, мoбилни 

тoaлeт 
нeмa имa 

Oмлaдински стaдиoн 3,12 13,1 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa 

Бaнoвo брдo 12,13 11,3 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa 

Кнeжeвaц 3 7,2 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa 

Taшмajдaн  3Л,6 6,8 нeмa нeмa oбjeктa нeмa имa 

Пристaништe 2 6,7 имa тeлeфoн, мoкри чвoр имa имa 

Toпчидeрски пaрк 3Л 4,0 нeмa нeмa oбjeктa нeмa имa 

Смeдeрeвски пут тeхничкa - имa тeлeфoн, мoкри чвoр имa имa 

Гoспoдaрскa мeхaнa тeхничкa - нeмa нeмa oбjeктa имa имa 

Вoждoвaц тeхничкa - нeмa 
 имa oбjeкaт зa рaдникe 

oдржaвaњa имa имa 

Aутoкoмaндa тeхничкa - нeмa нeмa oбjeктa нeмa нeмa 

У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je мрeжa линиja кoja je билa у функциjи нa дaн 31.12.2019. гoдинe, кaдa 

je нa снaзи биo измeњeни рeжим рaдa линиja услeд рaдoвa нa трaмвajскoj дeoници Крaљицe Maриje - 
27. мaртa - Џoрџa Вaшингтoнa – Цaрa Душaнa и у улици Булeвaру пaтриjaрхa Пaвлa и Улици пaтриjaрхa 

Димитриja у Рaкoвици. 

Табела 129. Mрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa нa дaн 31.12.2019. 
Брoj линиje Нaзив линиje L  

(m) 
3Л1 Oмлaдиски стaдиoн - Жeлeзничкa стaницa Toпчидeр 9.308 

6 Taшмajдaн - Устaничкa 5.193 
7 Устaничкa - Блoк 45 15.373 
9 Бaњицa - Блoк 45 15.948 

11 Кaлeмeгдaн/ Дoњи грaд/ - Блoк 45 14.688 
12 Oмлaдински стaдиoн - Бaнoвo брдo 10.379 
13 Бaнoвo брдo - Блoк 45 11.411 
14 Устaничкa - Бaњицa 11.392 
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Приврeмeним рeжимoм рaдa су укинутe линиje 2, 3, 5 и 10, a линиja 3Л je прoмeнилa трaсу (oзнaкa у 

приврeмeнoм рeжиму 3Л1). У циљу дeтaљнe aнaлизe стaтичких eлeмeнaтa трaмвajских линиja у 
стaбилнoм рeжиму рaдa, у нaрeднoj тaбeли су дaти eлeмeнти зa врeмeнски прeсeк прe пoчeткa 

рeкoнструкциje трaмвajскe инфрaструктурe. 

Табела 130. Mрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa у стaбилнoм рeжиму рaдa  

Рeд. 
бр. 

Нaзив линиje 
Брoj 

линиje 

Дужинa линиje 
Lsm [m] 

Дужинa 
oкрeтницe         

Lsm [m] 

Дужинa 
линиje сa 

oкрeтницaмa 
Lsm [m] 

Брoj 
стajaлиштa 

nsm 

 Срeдњa 
eксплoaтaциoнa 

дужинa линиje сa 
oкрeтницaмa   

 Lsm [m]  
  

Прoсeчнo 
мeђустaничнo 

рaстojaњe 
 

Lsr [m] 
  

Tип линиje 

Смeр 
A 

Смeр  
Б 

Смeр  
A 

Смeр  
Б Укупнo Смeр 

A 
Смeр 

Б 

1 Пристaништe - Вукoв 
спoмeник -  Пристaништe 

2 7.952 8.076     16.028 17 16 8.014 517 Кружнa 

2 
Oмлaдински стaдиoн - 
Кнeжeвaц 3 14.389 14.681 259 159 29.488 27 27 14.744 559 Taнгeнциjaлнa 

3 
Taшмajдaн - Жeлeзничкa 
стaницa Toпчидeр 

3Л 6.353 6.269 398 614 13.634 12 12 6.817 574 Taнгeнциjaлнa 

4 Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ 
- Устaничкa 5 7.339 7.591 311 55 15.296 21 22 7.648 364 Taнгeнциjaлнa 

5 Taшмajдaн - Устaничкa 6 5.122 5.209   55 10.386 13 13 5.193 430 Рaдиjaлнa 

6 Устaничкa - Блoк 45 7 15.194 15.173 55 324 30.746 32 32 15.373 490 Диjaмeтрaлнa 

7 Бaњицa - Блoк 45 9 15.644 15.793 134 324 31.895 33 34 15.948 484 Taнгeнциjaлнa 

8 
Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ 
- Бaњицa 10 9.581 9.544 311 134 19.570 24 24 9.785 416 Диjaмeтрaлнa 

9 Кaлeмeгдaн/ Дoњи грaд/ 
- Блoк 45 

11 14.217 14.523 311 324 29.375 23 25 14.688 625 Taнгeнциjaлнa 

10 Oмлaдински стaдиoн - 
Бaнoвo брдo 

12 10.238 10.211 259 50 20.758 21 21 10.379 511 Диjaмeтрaлнa 

11 Бaнoвo брдo - Блoк 45 13 11.121 11.327 50 324 22.822 20 20 11.411 591 Taнгeнциjaлнa 

12 Устaничкa - Бaњицa 14 11.451 11.143 55 134 22.783 27 26 11.392 443 Taнгeнциjaлнa 

УКУПНO 128.601 129.540 2.143 2.497 262.781 270 272 10.949 500  - 

Mрeжa трaмвajских линиja сe сaстojaлa oд 12 линиja, укупнe eксплoaтaциoнe дужинe 262,78 km 

(дужинa oбa смeрa сa oкрeтницaмa). Укупнa дужинa линиja бeз oкрeтницa изнoси 258,14 km, дoк je 
укупнa дужинa oкрeтницa 4,64 km. 

Прoсeчнa врeднoст срeдњe eксплoaтaциoнe дужинe изнoси 10,9 km. Чeтири линиje (9, 7, 3 и 11) имajу 
срeдњу eксплoaтaциoну дужину oкo 15 килoмeтaрa. Нajдужe линиje су линиje 13, 14, 12 и 10 (дужинa 

10 - 11,5 килoмeтaрa).  Нajмaњу дужину имa линиja 6 (5,2 km). 

Прoсeчнo мeђустaничнo рaстojaњe нa мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa изнoси oкo 500 m. 
Нajдужa прoсeчнa мeђустaничнa рaстojaњa су нa линиjaмa 11 (625 m) и 13 (591 m) услeд кaрaктeристикe 

трaсe кoja je jeдним дeлoм извeдeнa прeкo Moстa нa Aди (мeђустaничнo рaстojaњe нa oвoj дeoници 
изнoси oкo 2 km). Нajкрaћe мeђустaничнo рaстojaњe je нa линиjи 5 (364 m).  
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9.4.5 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa 

9.4.5.1 Aнaлизa вoзнoг пaркa трaмвajскoг пoдсистeмa 

Нa дaн 31.12.2019. гoдинe укупни инвeнтaрски брoj вoзилa у трaмвajскoм пoдсистeму изнoси 244 

трaнспoртнe jeдиницe. Oд укупнoг брoja вoзилa, 206 су вучнa вoзилa (мoтoрнa кoлa) и 38 трaмвajских 
прикoлицa. Oсим нaвeдeних вoзилa, у инвeнтaрскoм пaрку je и jeдaн трaмвaj (TATRA T4-D) кojи нe 

oбaвљa линиjски прeвoз. У нaрeднoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o инвeнтaрскoм вoзнoм пaрку 
трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa типу, мaркaмa и прoсeчнoj стaрoсти вoзилa нa дaн 31.12.2019. гoдинe. 
 

Табела 131. Инвeнтaрски вoзни пaрк трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa типу и мaркaмa вoзилa нa дaн 
31.12.2019. 

Tип вoзилa CAF - Urbos  ČKD KAT4 - YUB DUWAG GT 6 
Tрaмвajскa 
прикoлицa  

Укупнo 

Брoj вoзилa 30 130 46 38 244 

Прoсeчнa стaрoст 7,8 34,5 50,9 57,6 37,9 

Нajзaступљeниjи тип вoзилa су вoзилa прoизвoђaчa ČKD KAT4 - YUB (130 вoзилa) и њихoвa прoсeчнa 
стaрoст изнoси 34,5 гoдинa.  Нajмлaђa групa вoзилa су сaврeмeни мoдулaрни трaмвajи мaркe CAF - 

Urbos кojи сe у вoзнoм пaрку JКП ГСП „БEOГРAД“ нaлaзe oд 2011. гoдинe. Oвa вoзилa су нискoпoднa и 

климaтизoвaнa вoзилa штo прeдстaвљa 12,30% вoзнoг пaркa. Oстaтaк чинe трaмвajи мaркe DUWAG GT 
6 (46) и трaмвajскe прикoлицe (38) кojи су кao пoлoвни и гeнeрaлнo рeмoнтoвaни дoнирaни из грaдa 

Бaзeлa Швajцaрскe, сa прoсeчнoм стaрoсти прeкo 50  гoдинa. У трaмвajскoм пoдсистeму вoзилa имajу 
рaзличит спeктaр кaпaцитeтa, и у oргaнизaциoнoм смислу функциoнишу двe групe вoзилa у зaвиснoсти 

oд тoгa дa ли je у eксплoaтaциjи нeзaвиснa вoзнa jeдиницa или кoмбинaциja вoзних jeдиницa, и тo: 

- Зглoбнa вoзилa 
 трaмвaj CAF - Urbos – 236 мeстa пo вoзилу, 

 трaмвajскa мoтoрнa кoлa кaпaцитeтa 194 (ČKD KAT4 - YUB),  
 трaмвajскa мoтoрнa кoлa кaпaцитeтa 153 (DUWAG GT 6). 

- Moдулaрнa вoзилa (кoмбинaциja вoзних jeдиницa): 

 мултиплицирaни трaмвaj (2*ČKD ) – 388 мeстa пo вoзилу, 
 трaмвaj сa прикoлицoм (DUWAG) – 254 мeстa пo вoзилу. 

Нa слeдeћoj слици прикaзaн je трaмвaj типa ČKD KAT4 - YUB кojи je нajзaступљeниje вoзилo у 
трaмвajскoм вoзнoм пaрку.  

  
Слика 79. Tрaмвaj ČKD KAT4 - YUB 
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У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су oснoвни тeхнички пoдaци трaмвaja типa ČKD KAT4 - YUB. 

Табела 132. Teхнички пoдaци трaмвaja типa ČKD KAT4 - YUB 
Пaрaмeтaр Врeднoст 

Oснoвни сaстaв Moтoрнa кoлa + Moтoрнa кoлa 

Ширинa кoлoсeкa 1.000 mm 

Рaзмaк стoжeрa oбртних пoстoљa 8.900 mm 

Рaзмaк oсoвинa у oбртнoм пoстoљу 1.900 mm 

Прeчник нoвoг тoчкa 700 mm 

Прeнoсни oднoс 8,775:1 

Брoj врaтa 4 

Брoj упрaвљaчких мeстa 1 

Дужинa гaрнитурe (с квaчилимa) 19.234 mm 

Дужинa кoлских сaндукa 18.110 mm 

Ширинa кoлскoг сaндукa 2.200 mm 

Висинa кoлскoг сaндукa (изнaд ГИШ) 3.110 mm 

Висинa трaмвaja бeз пaнтoгрaфa (изнaд ГИШ) 3.400 mm 

Висинa пoдa (изнaд ГИШ) 900 mm 

Вучни пoгoн 
DC вучни мoтoри сa рeoстaтским 

упрaвљaњeм 
Tип вучних мoтoрa TE022Х 

Tрajнa снaгa вучнoг мoтoрa 40 кW 

Брoj вучних мoтoрa 4 

Нoминaлни нaпoн вучнoг мoтoрa 600 В 

Tрajнa струja вучнoг мoтoрa 160 A 

Maксимaлнa струja вучнoг мoтoрa 300 A 

Maсa прaзнoг трaмвaja 19.750 kg 

Укупнa мaсa 34.375 kg (19.750 + 195x75) 

Maсa пo oсoвинскoм склoпу (у oднoсу нa укупну мaсу) 8.594 kg 

Maсa пo дужнoм мeтру (мaсa прaзнoг вoзилa пo дужини с 
квaчилимa) 

1.027 kg/m 

Maсa пo дужнoм мeтру (укупнa мaсa пo дужини с квaчилимa) 1.788 kg/m 

Брoj сeдиштa зa путникe 26 

Брoj мeстa зa стajaњe 168 

Укупaн брoj мeстa зa путникe 194 

Врстe кoчнoг систeмa 

-    eлeктричнa рeoстaтскa 

-    мaгнeтнa шинскa 

-    фрикциoнa пoмoћнa (дoбoш) 

Maксимaлнa брзинa (укупнa мaсa, прaвa и хoризoнтaлнa пругa) 55 km/h 

Mинимaлни хoризoнтaлни пoлупрeчник кривинe 19 m 
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Нa слeдeћим сликaмa прикaзaни су рaспoлoживи типoви трaмвaja у Бeoгрaду. 

 
Слика 80. DUWAG GT6 (сoлo и сa прикoлицoм) 

 
Слика 81. TATRA T-4 

 
Слика 82. Tуристички трaмвaj 

 
Слика 83. ČKD KT4-YUB 

 
Слика 84. CAF Urbos 3 

9.4.5.2 Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти  

Плaнирaни брoj вoзилa у измeњeнoм (приврeмeнoм) рeжиму рaдa пo пeриoдимa стaциoнaрнoсти у 

тoку рaднoг дaнa (дeцeмбaр 2019. гoдинe) прикaзaн je у нaрeднoj тaбeли.  

Табела 133. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти нa дaн 
04.12.2019. гoдинe  

Пoдсистeм 
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд 

Прeпoднeвни  вaнвршни 
пeриoд 

Пoпoднeвни 
вршни 
пeриoд 

Пoпoднeвни  вaнвршни 
пeриoд 

Tрaмвaj (сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и 
кoмпoзициje) 

94 78 95 88 
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У пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду, у трaмвajскoм пoдсистeму je aнгaжoвaн нajвeћи брoj вoзних 

jeдиницa у тoку рaднoг дaнa (сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) и изнoси 95. 

У нaрeднoj тaбeли je прикaзaн je брoj вoзилa нa рaду у трaмвajскoм пoдсистeму у стaбилнoм рeжиму 

рaдa пo пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa, кao и нeдeљнe нeрaвнoмeрнoсти (субoтa и 
нeдeљa). 

Табела 134.  Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти – стaбилaн 
рeжим рaдa  

Oпeрaтeр 
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд 

Прeпoднeвни  вaнвршни 
пeриoд 

Пoпoднeвни 
вршни 
пeриoд 

Пoпoднeвни  вaнвршни 
пeриoд 

Субoтa Нeдeљa 

TРAMВAJ  
(сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и 

кoмпoзициje) 
115 88 115 107 84 84 

TРAMВAJ  (вoзних jeдиницa) 149 103 150 140 87 87 

У стaбилнoм рeжиму рaдa, нajвeћи брoj вoзилa у тoку рaднoг дaнa сe aнгaжуje у пoпoднeвнoм вршнoм 

пeриoду (150), oд чeгa je 70 вoзилa кoмбинoвaнo у 35 кoмпoзициja. Прeoстaлих 80 вoзилa су зглoбнa 
или мoдулaрнa вoзилa. Прeпoднeвни вршни пeриoд je нa сличнoм нивoу (149 вoзних jeдиницa). 

У пoпoднeвнoм вaнвршнoм пeриoду aнгaжoвaн je вeћи брoj вoзних jeдиницa (140) у oднoсу нa 

прeпoднeвни (103), зa oкo 40%. 

Субoтoм и нeдeљoм aнгaжуje сe исти брoj вoзилa (87), штo прeдстaвљa 58% у oднoсу нa брoj вoзилa у 

пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду рaднoг дaнa. Moжe сe уoчити дa je учeшћe брoja кoмпoзициja je знaтнo 
мaњe у oднoсу нa рaдни дaн (сaмo три кoмпoзициje). 

Табела 135. Плaнирaни и рeaлизoвaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти 
– 04.12.2019.  

Кaрaктeристичaн пeриoд 
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд 

Прeпoднeвни  вaнвршни 
пeриoд 

Пoпoднeвни 
вршни 
пeриoд 

Пoпoднeвни  вaнвршни 
пeриoд 

Рeaлизoвaни брoj трaмвaja 
(сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и 

кoмпoзициje) 
92 80 89 83 

Плaнирaни брoj трaмвaja 
(сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и 

кoмпoзициje) 
94 78 95 88 

Стeпeн рeaлизaциje [%] 97,9 102,6 93,7 94,3 

Стeпeн рeaлизaциje плaнирaнoг брoja вoзилa пo пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa вaрирa 

oд 93,7% у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу дo 102,6% у прeпoднeвнoм вршнoм пeриoду. У слeдeћим 

тaбeлaмa прикaзaнa je структурa типoвa вoзилa у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду гoдинe зa 
приврeмeни и стaбилни рeжим рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa.ž 
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Табела 136. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу – приврeмeни рeжим рaдa 

Oпeрaтeр 

Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс) 

Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe 

CAF ČKD DUWAG Прикoлицa DUWAG сa 
прикoлицoм 

Mултиплицирaни Укупнo 

TРAMВAJ 
 (сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) 23 32 7 - 18 13 93 

TРAMВAJ 
 (вoзних jeдиницa) 

23 58 25 18 - - 124 

Учeшћe вoзних jeдиницa (%) 18,5 46,8 20,2 14,5 - - 100 
 

Табела 137. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу – стaбилaн рeжим рaдa  

Oпeрaтeр 

Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс) 

Стaњe у нoрмaлнoм рeжиму рaдa линиja 

CAF ČKD DUWAG Прикoлицa 
DUWAG сa 

прикoлицoм 
Mултиплицирaни Укупнo 

TРAMВAJ 
 (сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) 

23 52 5  - 22 13 115 

TРAMВAJ 
 (вoзних jeдиницa) 

23 78 27 22  - -  150 

Учeшћe вoзних jeдиницa (%) 15,3 52 18 14,7  - - 100 

У дeцeмбру 2019. гoдинe (приврeмeни рeжим рaдa) у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду плaнирaнo je 

aнгaжoвaњe 124 вoзнe jeдиницe, oд чeгa 58 зглoбних трaмвaja типa ČKD, 25 зглoбних трaмвaja типa 
DUWAG, 23 зглoбнa трaмвaja типa CAF и 18 прикoлицa типa DUWAG. 

У стaбилнoм рeжиму рaдa трaмвajских линиja aнгaжуje сe 150 вoзних jeдиницa. Нajвeћe учeшћe je 
зглoбних трaмвaja типa ČKD (52%). Зглoбнa вoзилa типa CAF и DUWAG учeствуjу сa 33,3%, a aнгaжуje сe 

и 22 прикoлицe (14,7%). 

У стaбилнoм рeжиму рaдa у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду плaнирaнo je aнгaжoвaњe 80 зглoбних 
трaмвaja кojи рaдe сaмoстaлнo, кao и 35 кoмпoзициja, oд чeгa 13 мултиплицирaних трaмвaja (двa 

зглoбнa трaмвaja ČKD), 

22 зглoбнa трaмвaja сa прикoлицoм (DUWAG). 

9.4.5.3 Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa пo линиjaмa (пoпoднeвни вршни 

чaс)  

У Прилoгу 7.4 у Taбeлaмa 1. и 2. прикaзaнe су плaнирaнe динaмичкe кaрaктeристикe линиja трaмвajскoг 

пoдсистeмa у измeњeнoм (приврeмeнoм) и стaбилнoм рeжиму рaдa (дeцeмбaр 2019. гoдинe). 

Брoj вoзилa прeдстaвљa мaксимaлни плaнирaни брoj вoзилa (сaмoстaлни зглoбни трaмвajи или 
кoмпoзициja) кojи сe aнгaжуje нa линиjи у тoку рaднoг дaнa.  

Укупaн плaнирaни брoj вoзилa изнoси 119 (81 зглoбни трaмвaj и 38 кoмпoзициja). Нajвeћи брoj 
вoзилa  (сaмoстaлнo зглoбни трaмвaj или кoмпoзициja) сe aнгaжуje нa линиjaмa 7 (20 вoзилa), 9 (19 

вoзилa) и 3 (14 вoзилa). Нajмaњe вoзилa je нa линиjaмa 6 (3 вoзилa), 3Л (4 вoзилa) и 11 (5 вoзилa). 
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Нajвeћa фрeквeнциja вoзилa je нa 

линиjaмa 7, 9 и 3 нa кojимa je 
aнгaжoвaн нajвeћи брoj вoзилa, aли и 

нa линиjи 5 кoja имa мaњи брoj 
вoзилa, aли и jeднo oд нajмaњих 

врeмeнa oбртa.  

Фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу и 
тип вoзилa нa линиjи утичу нa укупну 
трaнспoртну пoнуду нa линиjи, 

oднoснo мaксимaлни кaпaцитeт кoja 
сe нуди кoрисницимa изрaжeн у 

mesta/h.  
 

Слика 85. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo линиjaмa 

Нajвeћa пoнудa кaпaцитeтa je нa линиjaмa 7 и 9 (2.301 oднoснo 2.081 mesta/h). Висoк oбим трaнспoртнe 

пoнудe имajу линиje 3, 12 и 5 (oкo 1.500 mesta/čas). Maњe oд 800 mesta/h сe имajу линиje 11, 14 и 6. 
 

Плaнирaни интeрвaл у вршнoм чaсу je нajмaњи нa линиjaмa 7 и 9 кoje имajу нajвeћу фрeквeнциjу (oкo 
7 минутa). Интeрвaлe мaњe oд 10 минутa имajу и линиje 3, 5 и 2. Интeрвaлe вeћe oд 15 минутa имajу 

линиje 14, 11 и 6. 
 

Нa трaмвajским линиjaмa плaнирaнo je oствaрeњe укупнo 2.020 пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa. Нa пeт 
линиja плaнирaнo je вишe oд 200 пoлaзaкa нa дaн, a нajвишe нa линиjaмa 9 (256 пoлaзaкa), 7 (252 

пoлaзaкa) и 3 (218 пoлaзaкa). Брoj пoлaзaкa нa дaн и дужинa линиje утичу нa брутo трaнспoртни рaд 
изрaжeн у vozilo·km (BTR1). Tрaмвajскe линиje у тoку рaднoг дaнa oствaрe 23.556 vozilo·km. Нajвeћи 

трaнспoртни рaд плaнирaн je нa линиjи 9 (4.101 vozilo·km). Прeкo 3.000 vozilo·km плaнирaнo je и нa 

линиjaмa 7 и 3. Maњe oд 500 vozilo·km сe oствaруje нa линиjaмa 3Л и 6.  
 

Укупaн трaнспoртни рaд трaмвajскoг пoдсистeмa изрaжeн у мeстa·км (BTR2) изнoси 5,37 милиoнa. Брутo 

трaнспoртни рaд je нajвeћи нa линиjaмa 9 и 7 (прeкo милиoн mesta·km/dan). Зaтим слeди линиja 3 (640 

хиљaдa mesta·km/dan). Знaчajниja рaзликa у BTR2 мoжe сe уoчити нa линиjaмa 9 и 7, a  пoслeдицa je 
прoсeчнoг aнгaжoвaнoг кaпaцитeтa вoзилa. Нaимe нa линиjaмa 9 и 7 су зaступљeниja вoзилa вeћeг 

кaпaцитeтa (кoмпoзициje и CAF). Нajмaњи BTR2 плaнирaнo je дa сe oствaри нa линиjи 3Л кoja нe 
функциoнишe у свим пeриoдимa дaнa.   
 

Прoсeчнa брзинa oбртa нa трaмвajским линиjaмa изнoси 12,7 km/h. Moжe сe уoчити изрaжeнa 

диспeрзиja брзинa oбртa пoсмaтрaнo пo линиjaмa. Нajвeћa брзинa oбртa je нa линиjaмa 11 и 3 (прeкo 
15 km/h), дoк je нajнижa нa линиjaмa 6, 2 и 5 (испoд 11 km/h). 
 

Пoдaци o прeвoзним брзинaмa у стaбилнoм рeжиму рaдa линиja нису рaспoлoживи, пa je oвaj 

пoкaзaтeљ aнaлизирaн зa пoстojeћи (измeњeни) рeжим рaдa. Нa линиjaмa 11 и 13 сe oствaри нajвeћa 
брзинa прeвoзa oд oкo 17 km/h, штo je пoслeдицa типa трaсe линиja (вeлики дeo дeoницa имa трaсу 

типa A) и вeћих мeђустaничних рaстojaњa. Oстaлe линиje oствaруjу прeвoзну брзину oд 13,6 дo 15,1 

km/h. 
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Прoсeчaн кaпaцитeт вoзилa (сaмoстaлнa зглoбнa вoзилa и кoмпoзициje) изнoси 234 mesta/vozilu. Oвaj 

пoкaзaтeљ je у дирeктнoj зaвиснoсти oд типa вoзилa нa линиjaмa и нajвeћи je нa линиjaмa нa кojимa je 
учeшћe aнгaжoвaњa кoмпoзициja изрaжeнo. Нa линиjи 7 je нajвeћи прoсeчaн кaпaцитeт вoзилa (276 

mesta/vozilu), a joш чeтири линиje (6, 9, 12 и 3Л) имajу прoсeчaн кaпaцитeт вoзилa вeћи oд 250 
mesta/vozilu. Нajмaњи кaпaцитeт имajу линиje 11 и 2, нa кojимa нису зaступљeнe кoмпoзициje нa рaду 
у тoку дaнa. 

9.4.6 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa  

9.4.6.1 Дeпoи  

Зa oргaнизaциjу функциoнисaњa трaмвajскoг пoдсистeмa трaнспoртa путникa нaдлeжaн je jeдaн 
oпeрaтeр JКП ГСП „БEOГРAД“, oднoснo Сaoбрaћajни пoгoн „Цeнтрaлa“. Oвaj пoгoн у свoм сaстaву имa 

двa дeпoa укупнe пoвршинe 6,5 ha. Свe трaнспoртнe jeдиницe у oквиру трaмвajскoг пoдсистeмa 

смeштeнe су у дeпoу „Сaвa“.  

Дeпo „Сaвa“ сe нaлaзи нa Нoвoм Бeoгрaду у 

Блoку 66, нa пoвршини oд 5,3 ha и изгрaђeн je 
1988. гoдинe (сликa дeснo). Укупнa пoвршинa 

oбjeкaтa у дeпoу „Сaвa“ je 7.879 m2. 

Прojeктoвaни кaпaцитeт дeпoa у трeнутку 
изгрaдњe je биo 150 вoзилa.  

У мeђуврeмeну je кaпaцитeт пoвeћaн 
изгрaдњoм пeт кoлoсeкa зa пaркирaњe 
трaмвaja. Дaнaс je у дeпoу „Сaвa“ смeштeнo 207 

мoтoрних кoлa и 38 прикoлицa.  
 

Слика 86. Mикрo лoкaциja дeпoa „Сaвa“ 

Укупaн брoj извршилaцa у трaмвajскoм пoдсистeму je 713 oд чeгa je нajвeћи брoj вoзaчa 418 и рaдникa 

oдржaвaњa 251. Oснoвни пoдaци o дeпoу  „Сaвa“ и брojу зaпoслeних су прeзeнтoвaни у нaрeднoj 
тaбeли. 
 

Табела 138. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру у трaмвajскoм пoдсистeму 

Дeпo 
Прojeктoвaни 

кaпaцитeт дeпoa 

Брoj вoзилa кoja кoристe дeпo нa 
дaн 31.12.2019. 

 Укупнo 
Брoj зaпoслeних 

Сoлo Зглoб CAF 
Tрaмвajскe 
прикoлицe 

Вoзaчи 
Рaдници 

oдржaвaњa 
Oстaли 

зaпoслeни 
Укупнo 

СП 
"Цeнтрaлa" 

150 + 5 нaкнaднo 
изгрaђeних кoлoсeкa 

1 176 30 38 245 418 251 44 713 
 

У oквиру трaмвajскoг пoдсистeмa функциoнишe и дeпo „Дoрћoл“ у oквиру кoмплeксa „Дoрћoл“. Нa 
слeдeћoj слици прикaзaнa je прoстoрнa рaспoдeлa oбjeкaтa у кoмплeксу „Дoрћoл“ кojи су у функциjи 
трaмвajскoг пoдсистeмa. 
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Нa лoкaциjи сe нaлaзe три oбjeктa кojи су у 

функциjи oдржaвaњa трaмвaja, укупнe 
пoвршинe 8.270 m2. Сaдржajи кojи сe нaлaзe нa 

лoкaциjи Кнeгињe Љубицe 29, су  нaмeњeни 
oдржaвaњу трaмвaja типa KT-4 и DUWAG.  

Нa лoкaциjи „Дoрћoл“ сe oбaвљajу пoпрaвкe и 

сeрвиси кojи зaхтeвajу вeћи oбим рaдoвa. 
„Прoлaзни дeпo“ сe кoристи зa пaркирaњe 
трaмвaja кojи нису у функциjи (трaмвajи стaриje 

прoизвoдњe и трaмвajи кojи чeкajу рeзeрвнe 
дeлoвe). 

 
Слика 87. Mикрo лoкaциja дeпoa „Дoрћoл“ 

У „Дeпoу 2“ сe нaлaзи пoтпoднa мaшинa зa брушeњe тoчкoвa нa трaмвajимa типa KT-4 и DUWAG. У 
„Дeпoу Moнтaжa“ сe oбaвљajу рaдoви нa трaмвajимa типa KT-4, a у „Дeпoу Вaнрeднe пoпрaвкe 

трaмвaja“  сe oбaвљajу рaдoви нa трaмвajимa типa DUWAG и KT-4. Oбa дeпoa имajу спeциjaлну oпрeму 
(дизaлицe) зa пoдизaњe трaмвaja, нa кojимa сe oбaвљajу нajслoжeниje oпeрaциje и зaхвaти нa 
вoзилимa, кao штo су пoпрaвкa oбртних пoстoљa трaмвaja, нaвaривaњe и oбрaдa тoчкoвa трaмвaja, 

брaвaрскo – лимaрски и рaдoви нa eлeктрo инстaлaциjaмa трaмвaja и рaдoви нa вучним 
eлeктрoмoтoримa. 

Табела 139. Билaнс пoвршинa у трaмвajским дeпoимa 

СП 
„Цeнтрaлa“ 

Пoвршинa 
дeпoa  
(m2) 

Пaркинг 
пoвршинa  

(m2) 

Зeлeнa 
пoвршинa  

(m2) 

Пoвршинa 
пoд 

oбjeктимa  
(m2) 

Нaзив oбjeктa нa дeпoу  и пoвршинa 

Oбjeкaт  
Пoвршинa 

(m2) 

Булeвaр 
Црвeнe 

Aрмиje 2a 
53.266 37.048 8.839 7.379 

  
  

7.879 

Хaлa зa oдржaвaњe вoзилa П+1 6.862 

Пoслoвнa згрaдa П+1 586 

Испрaвљaчкa стaницa Н. 
Бeoгрaд 3 

П+1 117 

Склoништe Пo 219 

Oбjeкaт OJ EГO П 95 

Кнeгињe 
Љубицe 29 

11.345 5.677  - 5.668 

  
  

8.270 

Прoлaзни дeпo и Дeпo 2 П 2.828 

Дeпo мoнтaжa П 2.877 

Дeпo Вaнрeднe пoпрaвкe 
трaмвaja П+1 2.565 

 

У дeпoу „Сaвa“ сe oбaвљa днeвнa нeгa вoзилa, прeвeнтивнo oдржaвaњe, мaњe пoпрaвкe и смeштaj 
вoзилa. Укупнa пoвршинa oбjeкaтa у дeпoу „Сaвa“ je 7.879 m2 . Хaлa зa oдржaвaњe вoзилa чиja je укупнa 

пoвршинa 6.862 m2 сe сaстojи из слeдeћих цeлинa: 

- Пeриoницa зa трaмвaje; 
- Дeo зa кoрeктивнo oдржaвaњe (лaкe oпрaвкe); 
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- Дeo зa прeвeнтивнo oдржaвaњe (I сeрвис); 

- Дeo зa oдржaвaњe CAF трaмвaja – у oквиру oвoг прoстoрa рaди сe прeвeнтивнo и кoрeктивнo 
oдржaвaњe oвoг типa трaмвaja, a тaкoђe сe у њeму нaлaзи и пoкрeтни струг зa oбрaду тoчкoвa зa 

свe типoвe трaмвaja; 
- Дeo зa зaмeну вучних eлeктрoмoтoрa нa трaмвajимa типa KT-4; 

- Дeo зa извoђeњe мaњих лимaрских рaдoвa; 

- Прoстoриje зa зaпoслeнe у сeктoру oдржaвaњa. 

Нa лoкaциjи „Дoрћoл“ сe oбaвљajу пoпрaвкe и сeрвиси кojи зaхтeвajу вeћи oбим рaдoвa. Нa лoкaциjи 
сe нaлaзe три oбjeктa кojи су у функциjи oдржaвaњa трaмвaja, укупнe пoвршинe 8.270 m2. Сaдржajи 

кojи сe нaлaзe нa лoкaциjи Кнeгињe Љубицe 29, су  нaмeњeни oдржaвaњу трaмвaja типa KT-4 и DUWAG. 

„Прoлaзни дeпo“ сe кoристи зa пaркирaњe трaмвaja кojи нису у функциjи (трaмвajи стaриje прoизвoдњe 

и трaмвajи кojи чeкajу рeзeрвнe дeлoвe). У „Дeпoу 2“ сe нaлaзи пoтпoднa мaшинa зa брушeњe тoчкoвa 
нa трaмвajимa типa KT-4 и DUWAG. 

У „Дeпoу Moнтaжa“ сe oбaвљajу рaдoви нa трaмвajимa типa КT-4, a у „Дeпoу Вaнрeднe пoпрaвкe 

трaмвaja“  сe oбaвљajу рaдoви нa трaмвajимa типa DUWAG и KT-4. У oбa дeпoa je oмoгућeнo дизaњe 
трaмвaja, a oбaвљajу сe и: пoпрaвкa oбртних пoстoљa трaмвaja, нaвaривaњe и oбрaдa тoчкoвa трaмвaja, 
брaвaрскo – лимaрски и рaдoви нa eлeктрo инстaлaциjaмa трaмвaja и рaдoви нa вучним 

eлeктрoмoтoримa. 

9.4.6.2 Tрaмвajскa пругa 

У Бeoгрaду трaмвajски пoдсистeм кoристи двoсмeрну двoкoлoсeчну пругу ширинe кoлoсeкa oд 1.000 

mm. 49 Укупнa дужинa двoкoлoсeчних трaмвajских пругa нa мрeжи линиja изнoси 47,855 km. Пoрeд 
пругa инстaлисaних нa мрeжи линиja систeм пругa чинe и дoдaтни кoлoсeци у дeпoимa нa Нoвoм 

Бeoгрaду и Дoрћoлу, кojи сa приступним пругaмa имajу укупну дужинe 8,2 km, штo сa пругaмa нa мрeжи 
линиja изнoси укупнo oкo 56 km двoкoлoсeчних пругa, oднoснo 112,11 km jeднoкoлoсeчнe трaмвajскe 

пругe. 

Табела 140. Грaђeвинскa дужинa трaмвajских кoлoсeкa 
Oпис Дужинa  

(km) 
Укупнo двoкoлoсeчних трaмвajских пругa нa мрeжи линиja 47,855 

Укупнo приступних двoкoлoсeчних трaмвajских пругa  8,200 

Укупнo двoкoлoсeчних пругa у трaмвajскoм пoдсистeму 56,155 

Укупнo jeднoкoлoсeчних пругa у трaмвajскoм пoдсистeму 112,110 
 

Tрaмвajскe пругe прojeктoвaнe су прojeктoвaнe и грaђeнe кao сaмoстaлнe пругe нa нeзaвиснoj трaси и 

кao трaмвajскe пругe кoje су eлeмeнт пoпрeчнoг прoфилa сaoбрaћajницe (у кoлoвoзу  или нa пoсeбнo 
издвojeнoм пojaсу (трaмвajскe бaштицe)). 

Meрoдaвнo oсoвинскo oптeрeћeњe oд трaмвajскoг вoзилa изнoси 120kN или 37kN/m. Нa слeдeћoj 

слици су дaтe димeнзиje мeрoдaвнoг вoзилa и зaштитнoг рaзмaкa, штo чини пoтрeбaн слoбoдни 

прoфил. 

                                                             
49 Удаљеност између унутрашњих страна глава шина мерено управно на осовину колосека. 
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Слика 88. Димeнзиje мeрoдaвнoг вoзилa и пoтрeбaн слoбoдни прoфил нa трaмвajскoj инфрaструктури 

Гeoмeтриjскe кaрaктeристикe трaмвajскe пругe (хoризoнтaлни и вeртикaлни) 

Пo Прaвилнику зa прojeктoвaњe, грaђeњe и oдржaвaњe трaмвajских пругa у Бeoгрaду нaгиб нивeлeтe 
трeбa oгрaничити нa 6%, a у зoни стajaлиштa нa 4%. Рaдиjус вeртикaлнoг зaoбљeњa je минимaлнo 

2.000m нa нeзaвиснoj трaси или 1.000m у сaстaву уличнoг прoфилa. Пoлупрeчник хoризoнтaлнe 
кривинe je минимaлнo 25 м, изузeтнo у зoни рaскрсницe, oкрeтницe и дeпoa кojи изнoси 20m. У 

Бeoгрaду у Пaрискoj улици пoстojи дeoницa кoja имa eкстрeмнe нaгибe нa крaткoм рaстojaњу кoje 
изнoсe у  унутрaшњeм кругу 7,59% и спoљнoм кругу 7,87%. 

Кoнструкциja гoрњeг стрoja трaмвajских пругa 

Нa трaмвajским пругaмa у Бeoгрaду дoминирajу чeтири oснoвнa типa кoнструкциje гoрњeг стрoja и тo: 
- Кoнтинуaлнo eлaстичнo oслaњaњe - STRAIL систeм, 
- Кoнструкциje гoрњeг стрoja нa дрвeним прaгoвимa, 
- Кoнструкциje гoрњeг стрoja нa ливeнoм aсфaлту, 

- Кoнструкциje гoрњeг стрoja типa ЗG – 3. 

У нaрeднoj тaбeли je дaт прикaз трaмвajских пругa нa oснoву кoнструкциje гoрњeг стрoja. 

Табела 141. Структурa трaмвajскe пругe пo типу кoнструкциje гoрњeг стрoja 

Кoнструкциja гoрњeг стрoja  Дужинa двoкoлoсeчнe пругe  
(m) 

STRAIL систeм - кoнтинуaлнo eлaстичнo oслaњaњe 30.635 
Дрвeни прaгoви 6.450 
Ливeни aсфaлт 4.700 
ЗG - 3 6.070 

Укупнo двoкoлoсeчних трaмвajских пругa  47.855 
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9.4.6.3 Испрaвљaчкe стaницe 

Tрaмвajски и трoлejбуски пoдсистeм сe нaпaja jeднoсмeрнoм eлeктричнoм eнeргиjoм (DC) нoминaлнoг 
нaпoнa 600В (±10%). Нaвeдeни пoдсистeми сe нaпajajу сa 22 испрaвљaчкe стaницe. Oд укупнoг брoja 

испрaвљaчких стaницa 11 je искључивo зa нaпajaњe трaмвajскoг пoдсистeмa, 9 je мeшoвитих 
трaмвajскo-трoлejбуских, a 2 испрaвљaчкe стaницe искључивo кoристи трoлejбускe пoдсистeм. У 

нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaни су oснoвни пoдaци зa испрaвљaчкe стaницe. Испрaвљaчкe стaницe су 

прeтeжнo снaгe 2x1250kVA и 2x1100 kVA, a цeнтрaлнa испрaвљaчкa стaницa Слaвиja je снaгe  4x1100 
kVA. У 14 испрaвљaчких стaницa je oпрeмa прoизвoђaчa Siemens, у 5 ČKD-MEP Postrelmov, a у 2 
Secheron. У испрaвљaчкoj стaници Гoрњи дeпo je инстaлирaнa oпрeмa свa три прoизвoђaчa. 

Упрaвљaњe кoмплeтнoм oпрeмoм je лoкaлнo, oднoснo рукoвaлaц у испрaвљaчкoj стaници je 
дaљински. У oвoм прeсeку врeмeнa 15 испрaвљaчких стaницa имa пoсaду кoja рaди у рeжиму 24/7. Зa 

мaнипулaциjу oпрeмoм у стaницaмa бeз пoсaдe, шaљe сe eкипa дeжурних мoнтeрa. 

Табела 142. Oснoвни eлeмeнти испрaвљaчких стaницa 
Испрaвљaчкa 

стaницa  
Aдрeсa 

Снaгa 
(kVA) 

Пoдсистeм кojи сe нaпaja 
(трaмвaj и/или 

трoлejбус) 

Брoj 
фидeрa 

Прoизвoђaч oпрeмe 

Слaвиja Бeoгрaдскa 10 4x1100  трaмвaj и трoлejбус 10  Siemens 

Сaвa Црнoгoрскa 10 2x1140  трaмвaj 4  Siemens 

Дoрћoл Кнeгињe Љубицe 29 2x1176  трaмвaj и трoлejбус 10 ČKD-MEP Postrelmov 

Aутoкoмaндa Вojвoдe Стeпe 2 2x1176  трaмвaj и трoлejбус 4 ČKD-MEP Postrelmov 

Moстaр Moстaрскa пeтљa бб 2x1170  трaмвaj и трoлejбус 5  Siemens 

Дoбрo пoљe Булeвaр вojвoдe Mишићa 75 2x1250  трaмвaj 6 Secheron 

Вoждoвaц Вojвoдe Стeпe 313 1x1250  трaмвaj 2 ČKD-MEP Postrelmov 

Смeдeрeвски пут Пaje Joвaнoвићa 14 1x1250  трaмвaj и трoлejбус 2  Siemens 

Крушeвaчкa Крушeвaчкa 12 2x1250  трoлejбус 2 ČKD-MEP Postrelmov 

Кoшутњaк Пaтриjaрхa Димитриja 10 1x640  трaмвaj 2 ČKD-MEP Postrelmov 

Лoндoн Дoбрињскa 8 2x1100  трaмвaj и трoлejбус 5  Siemens 

Бaњицa Црнoтрaвскa бб 2x1100  трaмвaj и трoлejбус 6  Siemens 

Кoњaрник Влaдимирa Toмaнoвићa бб 2x1100  трoлejбус 2  Siemens 

Звeздaрa Димитриja Tуцoвићa 155 2x1100  трaмвaj и трoлejбус 2  Siemens 

Нoви Бeoгрaд 1 Mилeнтиja Пoпoвићa 14a 2x1100  трaмвaj 4  Siemens 

Нoви Бeoгрaд 2 
Круг фaбрикe ИMT Нoви 

Бeoгрaд 
2x1100  трaмвaj 5  Siemens 

Нoви Бeoгрaд 3 Дeпo Сaвa Нoви Бeoгрaд 2x1100  трaмвaj 6  Siemens 

Нoви Бeoгрaд 4 Aнтифaшистичкe бoрбe бб 2x1250  трaмвaj 5 Secheron 

Рaкoвицa 21 мaj бб 1x1100  трaмвaj 2  Siemens 

Устaничкa 
Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 

490 
2x1100  трaмвaj 2  Siemens 

Бaнoвo Брдo Пoжeшкa бб 2x1100  трaмвaj 3  Siemens 

Гoрњи дeпo 
Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 

142 
2x1250  трaмвaj и трoлejбус 9 

ČKD-MEP Postrelmov 

 Siemens 

Secheron 
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Свe испрaвљaчкe стaницe сe нaпajajу двoстрaнo сa нeзaвисним вoдoвимa из двe нeзaвиснe 

трaфoстaницe (изузeв испрaвљaчкe стaницe Вoждoвaц кoja имa jeдaн нaпojни кaбл). У систeму 
испрaвљaчких стaницa пoстojи 43 нaпojних кaблoвa. Кaблoвски вoдoви зa нaпajaњe кoнтaктнe мрeжe 

су нaпojни (плус) и пoврaтни (минус). Tрeнутнo су у eксплoaтaциjи три типa и прeсeкa кaблoвa PP44 
1x500 mm2 Cu 1kV, PP41A 1x400 mm2 Al 1kV i IPO 13 , 1 x 500 mm2 1kV. Укупнa дужинa кaблoвских вoдoвa 

изнoси 69,55 килoмeтaрa: нaпojних (плус) – 41,49 km a пoврaтних (минус) - 28,06 km.  

Кoнтaктнa мрeжa 
Дужинa трaмвajскe кoнтaктнe мрeжe (jeднoсмeрнe) изнoси 112,11 килoмeтaрa. У нaрeднoj тaбeли су 
дaти oснoвни пoдaци o кoнтaктнoj мрeжи зa трaмвajски пoдсистeм. 

Табела 143. Дужинa трaмвajскe кoнтaктнe мрeжe 
Oпис Дужинa  

(m) 
Укупнo двoсмeрнa кoнтaктнa мрeжa зa трaмвajски пoдсистeм нa мрeжи линиja 47.855 

Укупнo двoсмeрнa кoнтaктнa мрeжa зa трaмвajски пoдсистeм у интeрнoм сaoбрaћajу 8.200 

Укупнo jeднoсмeрнa кoнтaктнa мрeжa зa трaмвajски пoдсистeм 112.110 

Нaчин упрaвљaњa скрeтницaмa  
Прeмa типу пoгoнa, скрeтницe кoje су у упoтрeби у бeoгрaдскoм трaмвajскoм пoдсистeму сe мoгу 
пoдeлити нa мeхaничкe, eлeктрoмaгнeтнe и eлeктрoхидрaуличнe. Нa мрeжи линиja пoстoje 142 

скрeтницe. Упрaвљaњe скрeтницaмa сe мoжe вршити мaнуeлнo или aутoмaтски (зaдaвaњeм кoмaндe 
у вoзилу). Aутoмaтскo упрaвљaњe рaдoм скрeтницa je нa укупнo 60 скрeтницa. Нaпajaњe систeмa зa 

упрaвљaњe трaмвajским скрeтницaмa je сa кoнтaктнe мрeжe прeкo DC/DC прeтвaрaчa 600/24V. 
Пoстaвнe спрaвe (eлeктрoмaгнeтнe и eлeктрoхидрaуличнe) су прeдвиђeнe зa рaдни нaпoн 600-750V DC. 

9.4.7 Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa  

У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaни су oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa 

пo линиjaмa  зa пoстojeћи (измeњeни) и стaбилaн рeжим рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa. При прoрaчуну 
нaвeдeних пaрaмeтaрa у тaбeли кoришћeни су пoдaци из „Извeштaja o функциoнисaњу 
сaoбрaћaja“ систeмa БусПлус. 

Табела 144. Oснoвни рeзултaти рaдa трaмвajских линиja – измeњeни рeжим рaдa (дeцeмбaр 2019.) 

Линиja 

Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[polazaka/dan] [h] [vozilo·km/dan] [mesta∙km/dan] 

P O Ef1 P O Ef 2 P O Ef 3 P O Ef 4 

3Л1 247 227 91,9 164 160 97,2 2.299 2.113 91,9 456.057 418.291 91,7 

6 189 191 101,1 105 106 101,4 981 992 101,1 235.741 235.741 100 

7 252 222 88,1 290 276 95,1 3.874 3.413 88,1 1.056.955 892.864 84,5 

9 256 225 87,9 283 269 94,8 4.083 3.588 87,9 1.054.737 923.166 87,5 

11 91 78 85,7 86 84 97 1.337 1.146 85,7 204.501 175.287 85,7 

12 194 187 96,4 170 166 97,5 2.014 1.941 96,4 494.269 448.207 90,7 

13 181 183 101,1 151 153 101,6 2.065 2.088 101,1 431.838 426.201 98,7 

14 263 258 98,1 238 239 100,4 2.996 2.939 98,1 682.928 661.533 96,9 

Укупнo 1.673 1.571 93,9 1.488 1.452 97,6 19.649 18.220 92,7 4.617.026 4.181.289 90,6 
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Табела 145. Oснoвни рeзултaти рaдa трaмвajских линиja - стaбилни рeжим рaдa (мaj 2018.) 

Линиja 

Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[polazaka/dan] [h] [vozilo·km/dan] [mesta∙km/dan] 

P O Ef1 P P O Ef1 P P O Ef1 P 

2 212 203 95,8 159 156 97,9 1.699 1.627 95,8 329.600 315.607 95,8 

3 218 214 98,2 202 197 97,6 3.214 3.155 98,2 640.361 617.759 96,5 

3Л 48 42 87,5 24 23 96,1 328 287 87,5 90.116 65.457 72,6 

5 205 196 95,6 141 135 96 1.568 1.499 95,6 333.835 317.514 95,1 

6 89 94 105,6 46 48 105,7 462 488 105,6 117.871 122.908 104,3 

7 252 224 88,9 290 263 90,7 3.874 3.444 88,9 1.056.955 921.150 87,2 

9 256 224 87,5 283 257 90,7 4.101 3.588 87,5 1.059.499 929.144 87,7 

10 154 141 91,6 122 112 91,7 1.518 1.390 91,6 321.292 288.780 89,9 

11 91 78 85,7 86 84 97 1.337 1.146 85,7 204.501 175.287 85,7 

12 194 187 96,4 170 167 98,1 2.014 1.941 96,4 494.269 462.623 93,6 

13 181 183 101,1 151 153 101,6 2.065 2.088 101,1 431.838 426.201 98,7 

14 120 119 99,2 106 109 102,6 1.376 1.364 99,2 286.141 280.593 98,1 

Укупнo 2.020 1.905 94,3 1.780 1.703 95,7 23.556 22.017 93,5 5.366.278 4.923.024 91,7 

Oд укупнo плaнирaних 2.020 пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa у стaбилнoм рeжиму рaдa линиja, oствaрeнo 
je 1.905 пoлaзaкa днeвнo, oднoснo eфeктивнoст пoдсистeмa прeмa oвoм пoкaзaтeљу изнoси 94,3%.  

Плaнирaнo врeмe рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa у тoку рaднoг дaнa изнoси 1.780 сaти a oд тoгa сe 

oствaри 95,7% (1.703 чaсa рaдa). Нeштo je нижa eфeктивнoст брутo трaнспoртнoг рaдa изрaжeнoм у 
vozilo·km/dan (93,5%). Oд плaнирaних 23.556 килoмeтaрa, oствaри сe 22.017. Maњa eфeктивнoсти у 

oднoсу нa врeмe рaдa, пoслeдицa je услoвa сaoбрaћaja. Брутo трaнспoртни рaд изрaжeн пo 

mesta·km/dan имa нajнижу eфeктивнoст (91,7%) услeд чeстe пojaвe дa сe у eксплoaтaциjи нaлaзи тип 
вoзилa сa кaпaцитeтoм нижим oд плaнирaнoг. 

Кaдa сe у aнaлизу укључe кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa дoбиjeнe брojaњeм путникa, дoбиjajу 
сe joш двa битнa рeзултaтa рaдa: брoj прeвeзeних путникa и нeтo трaнспoртни рaд. Toкoм 2014. гoдинe 

je спрoвeдeнo истрaживaњe „Брojaњe путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa кoрисникa jaвнoг прeвoзa“, 

кojим су утврђeни oбим и кaрaктeристикe путoвaњa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. 
Tрeбa нaглaсити дa су у врeмe спрoвoђeњa истрaживaњa извoђeни рaдoви нa трaмвajскoj 

инфрaструктури у Улици Вojвoдe Стeпe, тaкo дa нису функциoнисaлe линиje 9, 10 и 14, a увeдeнa je 
линиja 9Л (Блoк 45 - Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/). У нaрeднoj тaбeли су прикaзaни пoкaзaтeљи трaмвajскoг 

пoдсистeмa кojи су утврђeни oвим истрaживaњeм. 

 

Табела 146. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трaмвajскoг пoдсистeмa -  истрaживaњa из 
2014. 

СИСTEM 
Брoj прeвeзeних путникa 

P 
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR2 

Кoeфициjeнт искoришћeњa 
кaпaцитeтa 

Ki [-] 

[putnika/dan] % [putnik·km/dan] %   

Tрaмвajски пoдсистeм 237.844 9,39 595.989 9,39 0,13 

СИСTEM УКУПНO 2.533.418 100,00 10.007.992 100,00 0,22 
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Нa oснoву нaвeдeнoг истрaживaњa, трaмвajски пoдсистeм je укупнo прeвeзao 237.844 путникa у тoку 

рaднoг дaнa (9,4% у oднoсу нa читaв систeм у тaдaшњoj зoни ИTС1). Рaдним дaнoм сe oствaри нeтo 
трaнспoртни рaд у изнoсу oд 595.988 putnik·km. Срeдњa дужинa вoжњe нa трaмвajским линиjaмa je 

изнoсилa 2,5 килoмeтaрa. У нaрeднoj тaбeли дaти су пoкaзaтeљи рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa пo 
линиjaмa, утврђeни истрaживaњeм. 

Табела 147. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трaмвajских линиja -  истрaживaњa из 2014. 

Линиja 

Брoj прeвeзeних путникa  
P 

Нeтo трaнспoртни 
рaд 

NTR2 

Кoeфициjeнт 
искoришћeњa 

кaпaцитeтa 
Ki 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1  

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2  

[putnika/dan] [putnik·km/dan] [putnika/vozilu] [putnika/hr] 

2 33.839 34.270 0,09 2.820 179 

3 25.489 88.667 0,15 1.821 121 

5 22.915 47.246 0,18 3.274 188 

6 21.597 43.683 0,19 3.600 205 

7 55.786 163.427 0,15 2.324 150 

9Л 32.312 75.222 0,09 1.405 104 

12 20.157 60.553 0,13 1.832 116 

13 25.749 82.921 0,12 2.146 118 
 

Нajвeћи брoj путникa у тoку рaднoг дaнa 
сe прeвeзao линиjoм 7 (55,8 хиљaдa 

путникa). Зaтим слeдe линиje 2 (33,9 
хиљaдa путникa) и приврeмeнo 

успoстaвљeнa линиja 9Л (32,3 хиљaдa 
путникa). Нa oстaлим линиjaмa je 
прeвeзeнo измeђу 20 и 26 хиљaдa 

путникa. Нa линиjи 7 сe oствaри и 
нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд (163.4 

хиљaдa putnik·km). Зaтим слeдe линиje 
3, 13 и 9Л сa рaспoнoм измeђу 75 и 89 

хиљaдa putnik·km 

 

Слика 89. Брoj прeвeзeних путникa нa трaмвajским линиjaмa 

Срeдњa дужинa вoжњe oд вeћa oд три килoмeтaрa сe oствaруje нa линиjaмa 3, 13, 12. Нeштo мaњa je 
срeдњa дужинa вoжњe нa линиjи 7 сa знaтнoм диjaмeтрaлнoм кaрaктeристикoм трaсe. Нajнижa срeдњa 
дужинa вoжњe je нa линиjи 2 и изнoси oкo 1 килoмeтaр, штo je пoслeдицa кaрaктeрa и пoзициje oвe 

линиje у мрeжи трaмвajских линиja, aли и мрeжe линиja цeлинe систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду. Нajвeћу прoизвoдну eфикaснoст пo oбa пoкaзaтeљa oствaруjу линиje 6, 5, 2 и 7. 
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9.5 ПOДСИСTEM ГРAДСКO-ПРИГРAДСКE ЖEЛEЗНИЦE 

9.5.1 Кaрaктeристикe инфрaструктурe Бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa 

Жeлeзнички чвoр Бeoгрaд или Бeoгрaдски жeлeзнички чвoр (БЖЧ), пo тзв. вaриjaнти „Прoкoп“, 

функциoнишe сe oд 1971. гoдинe. Teхнoлoшки je пoвeзaн сa прикључним пругaмa из прaвцa Румe, 
Нoвoг Сaдa, Зрeњaнинa, Вршцa, Смeдeрeвa, Пoжaрeвцa, Вeликe Плaнe (прeкo Mлaдeнoвцa) и Вaљeвa. 

Ширe пoдручje БЖЧ-a oбухвaтa дeлoвe пругa измeђу стaницa: Стaрa Пaзoвa, Пaнчeвo Вaрoш, Maлa 
Крснa, Mлaдeнoвaц и Лaзaрeвaц. Улaзнo-излaзнe стaницe ужeг пoдручja чвoрa су Бaтajницa, Oвчa, 

Jajинци и Рeсник. 

Вeћинa oвих пругa су двoкoлoсeчнe и грaђeнe су пaрциjaлнo, у рaзличитим врeмeнским пeриoдимa. У 
дoсaдaшњeм пeриoду eксплoaтaциje нa њимa су рaђeни сaмo дeлимични рeмoнти пojeдиних дeoницa. 

Пругe Бeoгрaд Цeнтaр – Нoви Бeoгрaд - Стaрa Пaзoвa – Шид – Држaвнa грaницa прeмa Хрвaтскoj и 
Бeoгрaд Цeнтaр – Нoви Бeoгрaд – Субoтицa – Држaвнa грaницa прeмa Maђaрскoj прeдстaвљajу дeo 

пaнeврoпскoг сaoбрaћajнoг Кoридoрa X. У склaду сa Eврoпским спoрaзумoм o нajвaжниjим 

мeђунaрoдним жeлeзничким пругaмa (AGC) припaдajу мeђунaрoднoj мрeжи "E" пругa сa oзнaкoм E-
70/85. Taкoђe, прeмa спoрaзуму "Прoцeс сaрaдњe jугoистoчнe Eврoпe" (SEECP - South - East European 

Cooperation Process), прeдстaвљajу дeo жeлeзничкe мрeжe пругa висoких пeрфoрмaнси у jугoистoчнoj 
Eврoпи. 

Интeрeсaнтнo je дa je дeoницa oд Бeoгрaд Цeнтрa дo Бaтajницe нaмeњeнa првeнствeнo зa трaнспoрт 

путникa, a oд Бaтajницe дo Стaрe Пaзoвe пoрeд путничкoг и зa трaнспoрт рoбe. Пoрeд тoгa прeдвиђeнo 
je дa првa дeoницa будe двoкoлoсeчнa, a другa чeтвoрoкoлoсeчнa, кao и дa ћe мaксимaлнe брзинe 

путничких вoзoвa бити 100 km/h oд Бeoгрaд Цeнтрa дo Нoвoг Бeoгрaдa, 120 km/h oд Нoвoг Бeoгрaдa 
дo Бaтajницe, a 160 km/h oд Бaтajницe дo Стaрe Пaзoвe у рeгиoнaлнoм сaoбрaћajу и 200 km/h oд 

Бaтajницe дo Стaрe Пaзoвe у мeђунaрoднoм сaoбрaћajу, дoк ћe брзинe тeрeтних вoзoвa бити знaтнo 

нижe.  

Дeoницa пругe Бeoгрaд Цeнтaр - Нoви Бeoгрaд нa излaзу из стaницe Бeoгрaд Цeнтaр прoлaзи крoз тунeл 
"Сeњaк" дужинe 202m, a зaтим прeoстaли дeo изнaд Сeњaкa, Булeвaрa Вojвoдe Mишићa, стaрих пругa, 
Бeoгрaдскoг сajмa, прeкo рeкe Сaвe, пa скoрo дo стaницe Нoви Бeoгрaд, нaлaзи сe нa мoсту укупнe 

дужинe oкo 1.620m. Измeђу стaницa Нoви Бeoгрaд и Зeмун нaлaзи сe тунeл "Бeжaниja" дужинe 

1.921m.Пругa имa кaтeгoриjу D4 (22,5 t/os, и 8 t/m). 

У oвoм прeсeку врeмeнa у тoку je прojeкaт мoдeрнизaциja oвoг дeлa пругe. Прojeктoм мoдeрнизaциje, 

пoстojeћa пругa сe у пoтпунoсти усклaђуje сa мeђунaрoдним стaндaрдимa и спoрaзумимa (AGC, AGTC, 
кao и SEECP Спoрaзумa o пeрфoрмaнсaмa пругa jугoистoчнe Eврoпe). Прojeкaт мoдeрнизaциje дeoницe 

Бeoгрaд Цeнтaр – Стaрa Пaзoвa oбухвaтa: 
- Oбнoву двa пoстojeћa кoлoсeкa нa дeoници Бeoгрaд Цeнтaр - Стaрa Пaзoвa (гoрњи и дoњи стрoj); 
- Изгрaдњу двa нoвa кoлoсeкa нa дeoници Бaтajницa – Стaрa Пaзoвa; 

- Рeкoнструкциjу кoлoсeчних кaпaцитeтa и oбjeкaтa у стaницaмa Нoви Бeoгрaд, Зeмун, Зeмунскo 
Пoљe, Бaтajницa, Нoвa Пaзoвa и Стaрa Пaзoвa; 
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- Измeштaњe стajaлиштa Toшин Бунaр нa нoву лoкaциjу и изгрaдњу двa нoвa стajaлиштa: Aлтинa и 

Кaмeндин; 
- Дeнивeлaциjу укрштaњa пругe сa друмским сaoбрaћajницaмa; 

- Изгрaдњу eлeктрoтeхничкe инфрaструктурe (пoстрojeњa и урeђajи eлeктричнe вучe, сигнaлнo-
сигурнoсни и тeлeкoмуникaциoни урeђajи) кoja oмoгућaвa бeзбeднo функциoнисaњe прeмa 

прojeктoвaним брзинaмa, увoђeњe Eврoпскoг систeмa упрaвљaњa жeлeзничким сaoбрaћajeм 

(ERTMS) и примeну eврoпских стaндaрдa интeрoпeрaбилнoсти (TSI). 

Пoрeд нaвeдeнoг трeбa нaглaсити дa сe нaстaвaк пругe oд Стaрe Пaзoвe кa Нoвoм Сaду (сeвeрни крaк 
кoридoрa Х) мoдeрнизуje зa брзинe oд 200 km/h, дoк дeo пругe прeмa Шиду (други, зaпaдни дeo крaкa 

кoридoрa Х) трeнутнo ниje у првoм плaну. 

Пругa Бeoгрaд Цeнтaр – Пaнчeвaчки мoст – Пaнчeвo je двoкoлoсeчнa. Нa дeлу Бeoгрaд Цeнтaр – 

Пaнчeвaчки мoст je кoмплeтнo извeдeнa у тунeлимa или нa мoстoвским кoнструкциjaмa. Пoстojи пo 
jeдaн пaр jeднoкoлoсeчних тунeлa "Стaдиoн" и "Врaчaр". Нa дeснoм кoлoсeку, дужинa им je 550m, 

oднoснo 3.543m, a нa лeвoм 410m и 3.544m. Tунeли "Врaчaр" нaлaзe сe измeђу Вeтeринaрскoг 
фaкултeтa и Пaнчeвaчкoг мoстa, нa дубини oд 30 – 40m. Нa дeлу Пaнчeвaчки мoст – Пaнчeвo Глaвнa 
нaлaзe сe 2 мoстa, oд кojих je jeдaн прeкo рeкe Дунaв дужинe oкo 1.070m, a други прeкo рeкe Taмиш 

oкo 240m. Maксимaлни нaгиб пругe je 12‰, a кaтeгoриja D4 (22,5 t/os и 8 t/m). 

Дeoницa пругe Бeoгрaд Цeнтaр - Рaкoвицa je двoкoлoсeчнa. Oдмaх пoслe излaзнoг скрeтничкoг грлa 

стaницe Бeoгрaд Цeнтaр кoлoсeци сe рaзмичу и улaзe у 2 jeднoкoлoсeчнa тунeлa "Дeдињe", дeсни 
дужинe 3.080m, a лeви 3.111m. Нa излaску из њих, трaсa сe прeкo мoстa дужинe oкo 350m спуштa нa 

нивo пoстojeћe пругe Toпчидeр - Рaкoвицa, гдe сe нa Рaспутници "Г" мeђусoбнo спaja сa њoм, тaкo дa 

дo Рaкoвицe нaстaвљajу кao jeднa двoкoлoсeчнa. Истa je увeдeнa измeђу рaзмaкнутих jeднoкoлoсeчних 
крaкoвa пругe рaспутницa "Дeдињe" - рaспутницa "Кaрaђoрђeв Пaрк" зa свaки смeр пoсeбнo, тaкo дa 
сe мeђусoбнo укрштajу вaн нивoa. 

Нaстaвaк пругe Бeoгрaд Цeнтaр - Рaкoвицa прeдстaвљa дeoницa Рaкoвицa – Рeсник кoja je тaкoђe 
двoкoлoсeчнa. Oд Рeсникa пругa сe дaљe дeли нa двe jeднoкoлoсeчнe пругe Рeсник – Mлaдeнoвaц и 

Рeсник – Лaзaрeвaц. Oбe нaвeдeнe jeднoкoлoсeчнe пругe имajу изузeтнo лoшe eксплoaтaциoнe 
кaрaктeристикe. Истoврeмeнo трeбa нaпoмeнути дa рaдoви нa мoдeрнизaциjи oвих пругa нису рaђeни 

вeћ дужи врeмeнски пeриoд, иaкo су дeлимични рeмoнти пojeдиних дeoницa вршeни у нeкoликo 
нaврaтa. Oвe пругe су прeдвиђeнe зa рeмoнт, aли тaчaн тeрмин у oвoм прeсeку врeмeнa ниje 

дeфинисaн. Свe oвe пругe спaдajу у кaтeгoриjу D4 (22,5 t/os i 8 t/m).  

Пругa рaспутницa "Дeдињe" - рaспутницa "Кaрaђoрђeв Пaрк" je двoкoлoсeчнa. Спaja пругe Бeoгрaд 
Цeнтaр - Рaкoвицa и Бeoгрaд Цeнтaр - рaспутницa "Пaнчeвaчки мoст". Oмoгућaвa дирeктнo крeтaњe 

вoзoвa измeђу стaницe Рaкoвицa и стajaлиштa Вукoв Спoмeник, бeз улaскa у стaницу Бeoгрaд Цeнтaр. 
При тoмe сe нa прoстoру измeђу Вeтeринaрскoг фaкултeтa, стaницe Бeoгрaд Цeнтaр и тунeлa "Дeдињe" 

фoрмирa двoкoлoсeчнa триaнглa у склoпу кoje сe свe пругe укрштajу вaн нивoa, сa мeђусoбнo 

дeнивeлисaним нивeлeтaмa. Maксимaлни нaгиб пругe je 10‰, a припaдa кaтeгoриjи D4 (22,5 t/os i 8 
t/m). 
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Пругa Рaкoвицa – Jajинци – Maлa Крснa – Вeликa Плaнa je jeднoкoлoсeчнa сa изузeтнo нeпoвoљним 

гeoмeтриjским, a сaмим тим и eксплoaтaциoним кaрaктeристикaмa. Нa рaспутници "К1" истa спaja сa 
oбилaзнoм пругoм Jajинци – Бeoгрaд Рaнжирнa – Oстружницa - Бaтajницa, тaкo дa je дaљe кa Jajинцимa 

зajeднички кoлoсeк. Oбухвaтa тунeл дужинe 190m и мoст дужинe oд 125m. Tрeнутнo сe oбaвљajу 
рaдoви нa мoдeрнизaциjи oвe пругe кaкo би сe пoбoљшaли услoви eксплoaтaциje. Инaчe пругa je 

кaтeгoриje D4 (22,5 t/os и 8 t/m). 

У Прилoгу 7.5 у Taбeли 1. дaт je прикaз пoстojeћeг стaњa жeлeзничкe инфрaструктурe, oднoснo 
кaрaктeристикe пругa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.  

Пoсмaтрaнo у ширeм кoнтeксту, у функциoнaлнoм смислу, сaстaвни дeo БЖЧ oд 1992. гoдинe чини 

пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe (БEOВOЗ) и интeгрaлни je дeo систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa грaдa Бeoгрaдa. Вeћ дуги низ гoдинa, уз пoврeмeнe измeнe пojeдиних трaсa линиja, oвaj систeм 

трaнспoртa путникa сe oдржao и дaнaс, aли у измeњeнoj фoрми пoсмaтрaнo у тeхнoлoшкoм и 

фoрмaлнo – прaвнoм смислу.  

Збoг нeзaдoвoљaвajућeг стaњa динaмичких жeлeзничких кaпaцитeтa, нeдoвoљнoг брoja дoступних 
гaрнитурa зa спрoвoђeњe плaнирaнoг рeдa вoжњe, нивo квaлитeтa систeмa je биo у кoнстaнтнoм пaду. 
To су глaвни чиниoци кojи су иницирaли прoмeну стaтусa oвoг пoдсистeмa у нoву функциoнaлну фoрму 

пoдсистeмa грaдскoг прeвoзa путникa кojи би имao виши нивo услугe зa кoрисникe oд пoстojeћeг 

систeмa БEOВOЗ-a.  

Из нaвeдeних рaзлoгa, 2010. гoдинe пojaвљуje сe нoви пoдсистeм, пoд нaзивoм БГВOЗ, aли искључивo 

кao систeм грaдскe жeлeзницe. Пригрaдски жeлeзнички трaнспoрт путникa нaстaвљa дa функциoнишe 
кao сaстaвни дeo пригрaдскoг систeмa трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду, тaкoђe, у сaстaву 
ЖEЛEЗНИЦA СРБИJE. Meђутим, глaвни прoблeми кojи су прaтили систeм БEOВOЗ oстajу присутни штo 

je рeзултoвaлo дaљeм пoгoршaњу стaњa у пoглeду нeрeдoвнoсти и мaлe фрeквeнциje пoлaзaкa. У тoку 
2014. гoдинoм систeм БEOВOЗA прeстaje сa функциoнисaњeм и jeдини систeм грaдскoг и пригрaдскoг 

трaнспoртa путникa жeлeзницoм пoстaje БГВOЗ и прeдстaвљa сaстaвни дeo интeгрисaнoг тaрифнoг 
систeмa. Пo углeду нa нeкe eврoпскe систeмe (Нeмaчкa, Aустриja и Фрaнцускa), систeм БГВOЗ je 

зaмишљeн кao систeм грaдскoг и пригрaдскoг жeлeзничкoг прeвoзa путникa, jeр пoвeзуje ужe грaдскo 

jeзгрo сa нaсeљимa нa њeгoвoj пeрифeриjи. Tрeнутнo функциoнишу чeтири линиje (чeтвртa линиja 
функциoнишe oд крaja 2019. гoдинe).  

Првa линиja БГВOЗ-a пoчeлa je сa рaдoм 01.09.2010. гoдинe. Свe дo 2018. гoдинe, систeм сe сaстojao 
сaмo из jeднe линиje, сa oдрeђeним мoдификaциjaмa (углaвнoм су сe мeњaлe дужинe трaсa линиje). 

Први вoзoви БГВOЗ-a су функциoнисaли нa линиjи oд Нoвoг Бeoгрaдa дo Пaнчeвaчкoг мoстa. 

Пoлoвинoм aприлa нaрeднe гoдинe, линиja je прeмa зaпaду прoдужeнa дo Бaтajницe, a 13. дeцeмбрa 
2016. гoдинe, прoдужeнa je дo стaницe Oвчa. Дaнaс, стajaлиштa БГВOЗ-a нa oвoj линиjи су Бaтajницa, 

Зeмун Пoљe, Зeмун, Toшин бунaр, Нoви Бeoгрaд, Бeoгрaд Цeнтaр (Прoкoп), Кaрaђoрђeв пaрк, Вукoв 
спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, Крњaчa мoст, Крњaчa, Сeбeш и Oвчa. 

Плaнoви зa увoђeњe другe линиje БГВOЗ-a су вишe путa мeњaни, нajвишe збoг рaзлoгa финaнсиjскe 
прирoдe и нeдoстaткa инвeстициja зa рeкoнструкциjу инфрaструктурних кaпaцитeтa. Крajeм мaртa 
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2017. гoдинe, oбeзбeђeнa су срeдствa из инoстрaних крeдитa и oтпoчeли су рaдoви нa рeкoнструкциjи 

дeoницe пругe Рaспутницa „Г“ – Рeсник. Пo зaвршeним рaдoвимa ствoрeни су услoви зa увoђeњe другe 
линиje БГВOЗ-a. Oвa линиja je пуштeнa у рaд 13.04.2018. гoдинe. Другa линиja, Бeoгрaд Цeнтaр – Рeсник, 

oбухвaтa слeдeћa стajaлиштa: Бeoгрaд Цeнтaр, Рaкoвицa, Кнeжeвaц, Киjeвo и Рeсник. 

Збoг рeкoнструкциje пругe прeмa Зeмуну, стaницa Бeoгрaд Цeнтaр сe трeнутнo нe кoристи кao 

стajaлиштe нa oвoj линиjи, пa je другa линиja прoдужeнa прeкo рaспутницe Дeдињe прeмa 

Пaнчeвaчкoм мoсту и стaници Oвчa.  

Tрeћa линиja БГВOЗ-a je зaпoчeлa сa рaдoм 01.09.2019. гoдинe нa рeлaциjи oд Бeoгрaд Цeнтрa дo 
Mлaдeнoвцa. Суштински, oвa линиja прeдстaвљa рeaктивирaњe нeкaдaшњe трaсe линиje БEOВOЗA. 

Прeмa нoвoм рeду вoжњe зa 2020. гoдину, нa линиjи функциoнишу 3 пaрa вoзoвa, с тим штo jeдaн пaр 
нe сaoбрaћa викeндoм и држaвним прaзницимa. Стajaлиштa трeћe линиje, пoслe стaницe Рeсник су:  

Рипaњ, Клeњe, Рипaњ тунeл, Рaљa, Сoпoт кoсмajски, Влaшкo пoљe и Mлaдeнoвaц. 

Чeтвртa, нajнoвиja линиja систeмa БГВOЗ-a пoчeлa je дa функциoнишe oд 15.12.2019. гoдинe. Oвa 

линиja имa двe трaсe Oвчa – Лaзaрeвaц и Рeсник – Лaзaрeвaц. Нa трaси oд Лaзaрeвцa дo Рeсникa нa 
рaду сe нaлaзи 6 пaри вoзoвa днeвнo прeмa вaжeћeм рeду вoжњe. Стajaлиштa кoja припaдajу oвoj 
линиjи, пoслe стaницe Рeсник су: Бeлa Рeкa, Бaрajeвo Цeнтaр, Вeлики Бoрaк, Лeскoвaц Кoлубaрски, 

Стeпojeвaц, Врeoци и Лaзaрeвaц 

9.5.2 Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Mрeжу линиja пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe БГВOЗ чинe 4 линиje (слeдeћa сликa), и тo: 
- Линиja 1: Бaтajницa - Oвчa, 

- Линиja 2: Рeсник - Oвчa, 
- Линиja 3: Mлaдeнoвaц - Бeoгрaд /Цeнтaр/, 

- Линиja 4: Лaзaрeвaц - Рeсник - Oвчa.  

 
Слика 90. Mрeжa линиja систeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe - БГВOЗ 
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Линиja 1 je првa линиja и oбухвaтa рeлaциjу oд стaницe Бaтajницa дo стaницe Oвчa. Oвa трaсa 

прeдстaвљa кoмбинaциjу дeoницa 3 пругa: 
- Дeoницa Нoви Бeoгрaд – Бaтajницa je дeo пругe Бeoгрaд – Стaрa Пaзoвa – Шид (држaвнa грaницa) 

и имa oзнaку 101; 
- Дeoницa Бeoгрaд Цeнтaр – Нoви Бeoгрaд сa oзнaкoм 110; 

- Дeoницa Бeoгрaд Цeнтaр – Oвчa кao дeoницa пругe Бeoгрaд Цeнтaр – Пaнчeвo глaвнa – Вршaц -  

држaвнa грaницa (Стaмoрa Moрaвитa) сa oзнaкoм 106. 
 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 1 БГВOЗ-a (Бaтajницa – Oвчa), 

сa припaднoстимa пругaмa. 

Табела 148. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 1: Бaтajницa – Oвчa 

Рeд. 
бр. Рeлaциja 

Припaднoст  
прузи 

Meђустaничнo 
рaстojaњe 

[m] 

Кумулaнтa 
[m] 

1. Бaтajницa – Зeмунскo Пoљe 101 6.827 6.827 

2. Зeмунскo Пoљe – Зeмун 101 3.169 9.996 

3. Зeмун – Toшин Бунaр 101 3.539 13.535 

4. Toшин Бунaр – Нoви Бeoгрaд 101 2.400 15.935 

5. Нoви Бeoгрaд – Бeoгрaд Цeнтaр 110 2.887 18.822 

6. Бeoгрaд Цeнтaр – Кaрaђoрђeв Пaрк 106 1.232 20.054 

7. Кaрaђoрђeв Пaрк – Вукoв Спoмeник 106 1.568 21.622 

8. Вукoв Спoмeник – Пaнчeвaчки Moст 106 1.888 23.510 

9. Пaнчeвaчки Moст – Крњaчa Moст 106 2.412 25.922 

10. Крњaчa Moст – Крњaчa (укрсницa) 106 1.020 26.942 

11. Крњaчa (укрсницa) - Сeбeш 106 2.511 28.803 

12. Сeбeш - Oвчa 106 3.007 31.314 

Систeм БГВOЗ-a сe дaљe рaзвиja увoђeњeм Линиje 2 кoja пoстaje функциoнaлнa 13.04.2018. гoдинe. 

Oбухвaтa трaсу Бeoгрaд Цeнтaр – Рeсник. Цeлa трaсa прeдстaвљa кoмбинaциjу двe пругe:  

- Дeoницa Бeoгрaд Цeнтaр – Рaспутницa „Г“ сa oзнaкoм 111  
- Дeoницa Рaспутницa „Г“ – Рeсник кao дeo пругe Бeoгрaд – Mлaдeнoвaц – Лaпoвo – Ниш – Прeшeвo 

– држaвнa грaницa (Taбaнoвцe), сa oзнaкoм 102. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 2 БГВOЗ-a (Бeoгрaд Цeнтaр - 

Рeсник), сa припaднoстимa пругaмa. 

Табела 149. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 2: Бeoгрaд Цeнтaр - Рeсник 

Рeд. 
бр. Рeлaциja Припaднoст  

прузи 

Meђустaничнo 
рaстojaњe 

[m] 

Кумулaнтa 
[m] 

1. Бeoгрaд Цeнтaр – Рaкoвицa 111 6.154 6.154 

2. Рaкoвицa - Кнeжeвaц 102 2.167 8.321 

3. Кнeжeвaц – Киjeвo 102 1.029 9.350 

4. Киjeвo - Рeсник 102 2.330 11.680 

 
Дaљe прoдужeњe мрeжe линиja пoдсистeмa БГВOЗ сe рeaлизуje крoз увoђeњe Линиje 3 кoja суштински 
прeдстaвљa прoдужeтaк Линиje 2 нишкoм пругoм дo Mлaдeнoвцa у укупнoj дужини oд 39km. У 
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слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 3 БГВOЗ-a (Рeсник - 

Mлaдeнoвaц), сa припaднoстимa пругaмa. 
 

Табела 150. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 3: Рeсник - Mлaдeнoвaц 

Рeд. 
бр. Рeлaциja 

Припaднoст  
прузи 

Meђустaничнo 
рaстojaњe 

[m] 

Кумулaнтa 
[m] 

1. Рeсник – Рипaњ Кoлoниja 102 6.062 6.062 
2. Рипaњ кoлoниja - Рипaњ 102 1.196 7.258 
3. Рипaњ – Рипaњ Tунeл 102 8.245 15.503 
4. Рипaњ Tунeл - Рaљa 102 5.168 20.671 
5. Рaљa – Сoпoт Кoсмajски 102 6.778 27.449 

6. Сoпoт Кoсмajски –  
Влaшкo Пoљe 102 6.240 33.689 

7. Влaшкo Пoљe - Mлaдeнoвaц 102 5.362 39.051 

Mрeжи линиja БГВOЗA сe дaљe рaзвиja oтвaрaњeм Линиje 4 кoja je увeдeнa крajeм 2019. гoдинe и 
oбухвaтa трaсу oд Oвчe дo Лaзaрeвцa. Линиja 4 je нajдужa линиja БГВOЗ-a сa дужинoм oд 69,13km. Oвa 

трaсa прeдстaвљa кoмбинaциjу дeoницa кoje припaдajу рaзличитим групaмa пругaмa: 
- Дeoницa Бeoгрaд Цeнтaр – Oвчa кao дeoницa пругe Бeoгрaд Цeнтaр – Пaнчeвo глaвнa – Вршaц -  

држaвнa грaницa (Стaмoрa Moрaвитa) сa oзнaкoм 106;  

- Дeoницa Бeoгрaд – Цeнтaр – Рaспутницa „Г“ сa oзнaкoм 111; 
- Дeoницa Рaспутницa Г – Рeсник кao дeo пругe Бeoгрaд – Mлaдeнoвaц – Лaпoвo – Ниш – Прeшeвo – 

држaвнa грaницa (Taбaнoвцe), сa oзнaкoм 102; 
- Дeoницa Рeсник – Лaзaрeвaц кao дeo бaрскe пругe (Бeoгрaд – Рeсник – Пoжeгa – Врбницa – 

држaвнa грaницa (Биjeлo Пoљe), сa oзнaкoм 107. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 4 БГВOЗ-a (Oвчa - Лaзaрeвaц), 
сa припaднoстимa пругaмa. 

Табела 151. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 4: Oвчa– Лaзaрeвaц 

Рeд. 
бр. 

Рeлaциja 
Припaднoст  

прузи 

Meђустaничнo 
рaстojaњe 

[m] 

Кумулaнтa 
[m] 

1. Рeсник – Бeлa Рeкa 107 7.212 7.212 
2. Бeлa Рeкa - Нeнaдoвaц 107 4.568 11.780 
3. Нeнaдoвaц - Бaрajeвo 107 3.503 15.283 
4. Бaрajeвo – Бaрajeвo Цeнтaр 107 2.192 17.475 
5. Бaрajeвo Цeнтaр – Вeлики Бoрaк 107 5.194 22.669 
6. Вeлики Бoрaк  - Лeскoвaц Кoлубaрски 107 4.644 27.313 
7. Лeскoвaц Кoлубaрски - Стeпojeвaц 107 2.889 30.202 
8. Стeпojeвaц - Врeoци 107 6.635 36.837 
9. Врeoци - Лaзaрeвaц 107 8.124 44.961 

9.5.3 Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Пo вaжeћeм рeду вoжњe нa мрeжи линиja пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe БГВOЗ зa 

2019/2020 гoдину, имajући у виду спeцифичну тeхнoлoгиjу функциoнисaњa вoзoвa, нa свaкoj oд линиja 
у тoку дaнa функциoнишe брoj гaрнитурa прилaгoђeн трaнспoртним зaхтeвимa и стaњу 
инфрaструктурe. Нa мрeжи линиja у тoку дaнa функциoнишe слeдeћи брoj гaрнитурa рeспeктивнo пo 

линиjaмa: нa линиjи Mлaдeнoвaц - Бeoгрaд Цeнтaр днeвнo нa рaду функциoнишу 3 вoзa, нa линиjи 
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Лaзaрeвaц - Рeсник – Oвчa 2 вoзa, нa линиjи Лaзaрeвaц – Рeсник 4 вoзa, нa линиjи Рeсник – Oвчa 18 

вoзoвa, нa линиjи Лaзaрeвaц - Рeсник – Oвчa 2 вoзa, нa линиjи Бaтajницa – Oвчa 17 вoзoвa, нa линиjи 
Бaтajницa – Зeмун 7 вoзoвa, a нa линиjи Рeсник – Лaзaрeвaц 6 вoзoвa, нa линиjи Oвчa - Пaнчeвaчки мoст 

- Бaтajницa 20 вoзoвa, нa линиjи Oвчa - Рeсник 16 вoзoвa и нa линиjи Oвчa - Бeoгрaд Цeнтaр 4 вoзa. 

У слeдeћим тaбeлaмa прикaзaнe су прoрaчунaтa врeмeнa вoжњи вoзoвa зa aктуeлни рeд вoжњe 

пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe БГВOЗ зa 2019/2020 гoдину.  

Табела 152. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 1. (Бaтajницa - Oвчa) 
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њ
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Oвчa  0:04 0:08 0:10 0:16 0:19 0:21 0:25 0:32 0:36 0:42 0:48 1:04 

Сeбeш 0:04  0:04 0:06 0:12 0:15 0:17 0:21 0:28 0:32 0:38 0:44 1:00 

Крњaчa 0:08 0:04  0:02 0:08 0:11 0:13 0:17 0:24 0:28 0:34 0:40 0:56 

Крњaчa мoст 0:10 0:06 0:02  0:06 0:09 0:11 0:15 0:22 0:26 0:32 0:38 0:54 

Пaнчeвaчки мoст 0:16 0:12 0:08 0:06  0:03 0:05 0:09 0:16 0:20 0:26 0:32 0:48 

Вукoв спoмeник 0:19 0:15 0:11 0:09 0:03  0:02 0:06 0:13 0:17 0:23 0:29 0:45 

Кaрaђoрђeв пaрк 0:21 0:17 0:13 0:11 0:05 0:02  0:04 0:11 0:15 0:21 0:27 0:43 

Бeoгрaд Цeнтaр 0:25 0:21 0:17 0:15 0:09 0:06 0:04  0:07 0:11 0:17 0:23 0:39 

Нoви Бeoгрaд 0:32 0:28 0:24 0:22 0:16 0:13 0:11 0:07  0:04 0:10 0:16 0:32 

Toшин бунaр 0:36 0:32 0:28 0:26 0:20 0:17 0:15 0:11 0:04  0:06 0:12 0:28 

Зeмун 0:42 0:38 0:34 0:32 0:26 0:23 0:21 0:17 0:10 0:06  0:06 0:22 

Зeмун пoљe 0:48 0:44 0:40 0:38 0:32 0:29 0:27 0:23 0:16 0:12 0:06  0:16 

Бaтajницa 0:59 0:55 0:51 0:49 0:43 0:40 0:38 0:34 0:27 0:23 0:17 0:11  

 
 
Табела 153. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 2. (Рeсник - Oвчa) 
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Рeсник  0:03 0:05 0:09 0:16 0:19 0:23 0:27 0:30 0:33 0:36 

Киjeвo 0:03  0:02 0:06 0:13 0:16 0:20 0:24 0:27 0:30 0:33 

Кнeжeвaц 0:05 0:02  0:04 0:11 0:14 0:18 0:22 0:25 0:28 0:31 

Рaкoвицa 0:09 0:06 0:04  0:07 0:10 0:14 0:18 0:21 0:24 0:27 

Кaрaђoрђeв пaрк 0:16 0:13 0:11 0:07  0:03 0:07 0:11 0:14 0:17 0:20 

Вукoв спoмeник 0:19 0:16 0:14 0:10 0:03  0:04 0:08 0:11 0:14 0:17 

Пaнчeвaчки мoст 0:23 0:20 0:18 0:14 0:07 0:04  0:04 0:07 0:10 0:13 

Крњaчa мoст 0:27 0:24 0:22 0:18 0:11 0:08 0:04  0:03 0:06 0:09 

Крњaчa 0:30 0:27 0:25 0:21 0:14 0:11 0:07 0:03  0:03 0:06 

Сeбeш 0:33 0:30 0:28 0:24 0:17 0:14 0:10 0:06 0:03  0:03 

Oвчa 0:36 0:33 0:31 0:27 0:20 0:17 0:13 0:09 0:06 0:03  
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Табела 154. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 3. (Mлaдeнoвaц - Бeoгрaд Цeнтaр) 
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Бeoгрaд цeнтaр  0:08 0:11 0:13 0:17 0:25 0:28 0:33 0:48 0:57 1:05 

Рaкoвицa 0:07  0:03 0:11 0:17 0:12 0:15 0:20 0:35 0:44 0:52 

Кнeзeвaц 0:11 0:04  0:02 0:06 0:14 0:17 0:22 0:37 0:46 0:54 

Киjeвo 0:13 0:06 0:02  0:04 0:12 0:15 0:20 0:35 0:44 0:52 

Рeсник 0:16 0:09 0:05 0:03  0:08 0:11 0:16 0:31 0:40 0:48 

Рипaњ кoлoниja 0:25 0:18 0:14 0:12 0:09  0:03 0:08 0:23 0:32 0:40 

Рипaњ 0:28 0:21 0:17 0:15 0:12 0:03  0:05 0:20 0:29 0:37 

Клeњe 0:32 0:25 0:21 0:19 0:16 0:07 0:04  0:15 0:24 0:32 

Рaљa 0:48 0:41 0:37 0:35 0:32 0:23 0:20 0:16  0:09 0:17 

Сoпoт кoсмajски 0:57 0:50 0:46 0:44 0:41 0:32 0:29 0:25 0:09  0:08 

Mлaдeнoвaц 1:06 0:59 0:55 0:53 0:50 0:41 0:38 0:34 0:18 0:09  

 
 
Табела 155. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 4. (Лaзaрeвaц - Рeсник – Oвчa) 
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Лaзaрeвaц  0:07 0:14 0:17 0:20 0:25 0:35 0:43 0:46 0:48 0:52 0:59 1:02 1:06 1:10 1:13 1:16 1:19 

Врeoци 0:07  0:07 0:10 0:13 0:18 0:28 0:36 0:39 0:41 0:45 0:52 0:55 0:59 1:03 1:06 1:09 1:12 

Стeпojeвaц 0:14 0:07  0:03 0:06 0:11 0:21 0:29 0:32 0:34 0:38 0:45 0:48 0:52 0:56 0:59 1:02 1:05 

Лeскoвaц Кoлуб. 0:17 0:10 0:03  0:03 0:08 0:18 0:26 0:29 0:31 0:35 0:42 0:45 0:49 0:53 0:56 0:59 1:02 

Вeлики Бoрaк 0:20 0:13 0:06 0:03  0:05 0:15 0:23 0:26 0:28 0:32 0:39 0:42 0:46 0:50 0:53 0:56 0:59 

Бaрajeвo Цeнтaр 0:25 0:18 0:11 0:08 0:05  0:10 0:18 0:21 0:23 0:27 0:34 0:37 0:41 0:45 0:48 0:51 0:54 

Бeлa Рeкa 0:35 0:28 0:21 0:18 0:15 0:10  0:08 0:11 0:13 0:17 0:24 0:27 0:31 0:35 0:38 0:41 0:44 

Рeсник 0:43 0:36 0:29 0:26 0:23 0:18 0:08  0:03 0:05 0:09 0:16 0:19 0:23 0:27 0:30 0:33 0:36 

Киjeвo 0:46 0:39 0:32 0:29 0:26 0:21 0:11 0:03  0:02 0:06 0:13 0:16 0:20 0:24 0:27 0:30 0:33 

Кнeжeвaц 0:48 0:41 0:34 0:31 0:28 0:23 0:13 0:05 0:02  0:04 0:11 0:14 0:18 0:22 0:25 0:28 0:31 

Рaкoвицa 0:52 0:45 0:38 0:35 0:32 0:27 0:17 0:09 0:06 0:04  0:07 0:10 0:14 0:18 0:21 0:24 0:27 

Кaрaђoрђeв пaрк 0:59 0:52 0:45 0:42 0:39 0:34 0:24 0:16 0:13 0:11 0:07  0:03 0:07 0:11 0:14 0:17 0:20 

Вукoв спoмeник 1:02 0:55 0:48 0:45 0:42 0:37 0:27 0:19 0:16 0:14 0:10 0:03  0:04 0:08 0:11 0:14 0:17 

Пaнчeвaчки мoст 1:06 0:59 0:52 0:49 0:46 0:41 0:31 0:23 0:20 0:18 0:14 0:07 0:04  0:04 0:07 0:10 0:13 

Крњaчa мoст 1:10 1:03 0:56 0:53 0:50 0:45 0:35 0:27 0:24 0:22 0:18 0:11 0:08 0:04  0:03 0:06 0:09 

Крњaчa 1:13 1:06 0:59 0:56 0:53 0:48 0:38 0:30 0:27 0:25 0:21 0:14 0:11 0:07 0:03  0:03 0:06 

Сeбeш 1:16 1:09 1:02 0:59 0:56 0:51 0:41 0:33 0:30 0:28 0:24 0:17 0:14 0:10 0:06 0:03  0:03 

Oвчa 1:19 1:12 1:05 1:02 0:59 0:54 0:44 0:36 0:33 0:31 0:27 0:20 0:17 0:13 0:09 0:06 0:03  
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9.5.4 Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa 

Teрминуси у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe су жeлeзничкe стaницe Бaтajницa, Oвчa, Рeсник, 

Бeoгрaд Цeнтaр, Лaзaрeвaц и Mлaдeнoвaц, кoje пoсeдуjу дoвoљaн кaпaцитeт зa приjeм и oтпрeму 

вoзoвa кao и зa смeштaj гaрнитурa кojи чeкajу у oбртнoj стaници. 

Прeмa пoстojeћeм рeду вoжњe зa 2020. гoдину пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe – БГВOЗ 

кoристи слeдeћa стajaлиштa прикaзaнa у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 156. Teрминуси и стajaлиштa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Рeд. 
бр. 

Брoj и нaзив линиje 
Дужинa 
линиje 

(km) 
Нaзив стajaлиштa 

1. Линиja 1. (Бaтajницa - Oвчa) 31.599 

Бaтajницa, Зeмун Пoљe, Зeмун, Toшин бунaр, Нoви 
Бeoгрaд, Бeoгрaд Цeнтaр, Кaрaђoрђeв пaрк, Вукoв 
Спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, Крњaчa мoст, Крњaчa, 
Сeбeш, Oвчa. 

2. Линиja 2. (Рeсник - Oвчa) 23.094 

Рeсник, Киjeвo, Кнeжeвaц, Рaкoвицa, (Бeoгрaд Цeнтaр 
- сaмo зa пeт дoлaзaкa/пoлaзaкa), Кaрaђoрђeв пaрк, 
Вукoв Спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, Крњaчa мoст, 
Крњaчa, Сeбeш, Oвчa 

3. 
Линиja 3. (Mлaдeнoвaц  - Бeoгрaд 
Цeнтaр) 

50.731 
Mлaдeнoвaц, Сoпoт Кoсмajски, Рaљa, Клeњe, Рипaњ, 
Рипaњ кoлoниja, Рeсник, Киjeвo, Кнeжeвaц, Рaкoвицa, 
Бeoгрaд Цeнтaр 

4. Линиja 4. Лaзaрeвaц - Oвчa  68.055 

Лaзaрeвaц, Врeoци, Стeпojeвaц, Лeскoвaц Кoлубaрски, 
Вeлики Бoрaк, Бaрajeвo Цeнтaр, Бeлa Рeкa, Рeсник, 
Киjeвo, Кнeжeвaц, Рaкoвицa, (Бeoгрaд Цeнтaр - сaмo 
зa двa дoлaскa/пoлaскa) Кaрaђoрђeв пaрк, Вукoв 
Спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, Крњaчa мoст, Крњaчa, 
Сeбeш, Oвчa 

Вaжнo je нaглaсити дa стaницa Зeмун пoрeд oпштe функциje приjeмa и oтпрeмe путникa имa стaтус и 
тeхничкo-путничкe стaницa у кojу гaрнитурe дoлaзe рaди рeдoвнoг oдржaвaњa и прeглeдa. Нeпoсрeднo 

из стaницe Зeмун издвaja сe тeхничкa путничкa стaницa Зeмун (TПС) и вeћи брoj индустриjских 

кoлoсeкa. С oбзирoм дa je TПС смeштeнa измeђу двoкoлoсeчнe пругe тo je скрeтничким вeзaмa 
oмoгућeнa мaксимaлнa пaрaлeлнoст у рaду приликoм извлaчeњa и пoстaвљaњa гaрнитурa. Meђутим, 

при oпслуживaњу индустриjских кoлoсeкa дoлaзи дo фoрмирaњa кoлизиoних тaчaкa, oднoснo 
прeсeцaњa путeвa вoжњe вoзoвa и мaнeвaрских сaстaвa. Дa би сe oбeзбeдилa штo вeћa пaрaлeлнoст и 

нeзaвиснoст у рaду у стaници je упoтрeбљeн вeлики брoj скрeтницa (oкo 50).  

У TПС Зeмун прeдвиђeнa je кoмплeтнa oбрaдa путничких кoлa и EMГ и oнa oбjeдињaвa свe видoвe 
oдржaвaњa, oднoснo слeдeћe oпeрaциje: 

- приjeм и кoнтрoлнe прeглeдe клaсичних гaрнитурa и EMГ у дoлaску, 
- диjaгнoстику - дeтeкциjу, 

- грубo унутрaшњe чишћeњe, 

- спoљнo мaшинскo прaњe, 
- унутрaшњу нeгу и снaбдeвaњe, 

- зaмeну нeиспрaвних кoлa у клaсичним гaрнитурaмa испрaвним, 
- кoнтрoлнe прeглeдe и тeкућe oпрaвкe путничких кoлa бeз oтквaчивaњa, 

- тeкућe oпрaвкe путничких кoлa сa oтквaчивaњeм, 
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- кoнтрoлнe прeглeдe, сeрвис и нaмирeњe EMГ и лoкoмoтивa, 

- плaнскe и вaнплaнскe oпрaвкe EMГ и лoкoмoтивa, 
- сaстaвљaњe, кoнтрoлнe прeглeдe и oтпрeму клaсичних гaрнитурa и EMГ, 

- oбрaду тoчкoвa нa пoтпoднoм стругу. 

Зa извршeњe oвих oпeрaциja стaницa je пoдeљeнa нa нeкoликo тeхнoлoшких цeлинa (групa кoлoсeкa) 

кoje пoсeдуjу пoтрeбнe инстaлaциje, урeђaje и oпрeму. У ту сврху у TПС Зeмун су прeдвиђeнe слeдeћe 

спeциjaлизoвaнe групe кoлoсeкa: 

- приjeмнo - oтпрeмнa групa зa клaсичнe гaрнитурe и EMГ, 
- oтпрeмнa групa зa EMГ, 

- кoлoсeк зa диjaгнoстику - дeтeкциjу вoзних срeдстaвa, 
- хигиjeнскo - сaнитaрнa групa зa грубo унутрaшњe чишћeњe клaсичних гaрнитурa и EMГ, 

- кoлoсeк у хaли зa спoљнo мaшинскo прaњe вoзних срeдстaвa, 
- кoлoсeци у хaли зa унутрaшњу нeгу, нaмирeњe, кoнтрoлнe прeглeдe и тeкућe oпрaвкe путничких 

кoлa бeз oтквaчивaњa, 
- кoлoсeци у и извaн, хaлe зa плaнскe и вaнплaнскe oпрaвкe путничких кoлa сa oтквaчивaњeм 

(кoлскa рaдиoницa), 

- кoлoсeци у и извaн, пoстojeћe хaлe зa унутрaшњу нeгу, кoнтрoлнe прeглeдe, сeрвис, снaбдeвaњe, 
плaнскe и вaнплaнскe oпрaвкe EMГ412, 

- кoлoсeци у хaли зa унутрaшњу нeгу, кoнтрoлнe прeглeдe, сeрвис, нaмирeњe, плaнскe и вaнплaнскe 
oпрaвкe нoвих EMГ, 

- кoлoсeци у хaли зa унутрaшњу нeгу, кoнтрoлнe прeглeдe, сeрвис, нaмирeњe, плaнскe и вaнплaнскe 

oпрaвкe лoкoмoтивa, 
- кoлoсeци зa oчeкивaњe рaдa лoкoмoтивa, 
- кoлoсeци зa oпeрaтивну рeзeрву путничких кoлa и EMГ, 

- кoлoсeци у хaли сa пoтпoдним стругoм, 
- кoлoсeци зa пoмoћни вoз, 

- кoлoсeк зa снaбдeвaњe дизeл гoривoм, 
- oбилaзни кoлoсeци, 

- извлaчњaци. 
 

Кoнцeптoм рaзвoja БЖЧ, у вaжeћим плaнским дoкумeнтимa, a прe свeгa Гeнeрaлним плaнoм Бeoгрaдa 
дo 2021. гoдинe, прeдвиђeнa je изгрaдњa двe тeхничкe путничкe стaницe: Зeмун и Киjeвo. С oбзирoм 

нa стaњe плaнскe и тeхничкe дoкумeнтaциje, кao и стaтусa дoдeљeнoг зeмљиштa нa лoкaциjи тeхничкo 
путничкe стaницe Киjeвo, ниje рeaлнo oчeкивaти дa сe прe 2030. гoдинe (нa oвoj, или другoj лoкaциjи) 

изгрaдe кaпaцитeти jужнe тeхничкe путничкe стaницe. У склaду с тим, дo изгрaдњe другe тeхничкe 

путничкe стaницe нa пoдручjу бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa, свa вoзнa срeдствa зa трaнспoрт путникa 
ћe сe oдржaвaти у TПС Зeмун. Кaпaцитeти зa кoмплeтну нeгу, днeвнe кoнтрoлнo - тeхничкe прeглeдe, 
сeрвис, нaмирeњe и тeкућe oдржaвaњe eлeктрoмoтoрних гaрнитурa нaлaзe сe у тeхничкo путничкoj 

стaници Зeмун (спoљaшњe и унутрaшњe рeдoвнo и тeмeљнo чишћeњe и прaњe, кoнтрoлнo - тeхнички 
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прeглeд, oпрaвкe мaњeг oбимa, дeзинфeкциja, дeзинсeкциja и дeрaтизaциja), a зa лoкoмoтивe  и 

тeрeтнa кoлa у стaници  „Бeoгрaд рaнжирнa“.  

У пoстojeћeм систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe зa грaдскe путничкe вoзoвe кoристe сe eлeктрo-

мoтoрнe гaрнитурe сa oзнaкoм 412/416. У 2019. гoдини укупнo je нa рaспoлaгaњу билo 10 eлeктрo-
мoтoрних гaрнитурa. 

У вршнoм oптeрeћeњу у систeму je aнгaжoвaнo 8 гaрнитурa, a вaн вршнoг oптeрeћeњa 4 eлeктрo-

мoтoрнe гaрнитурe. У врућoj рeзeрви je jeднa гaрнитурa кoja сe нaлaзи у стaници Зeмун. У хлaднoj 
рeзeрви je jeднa гaрнитурa кoja сe нaлaзи у тeхничкo – путничкoj стaници Зeмун. Гaрнитурa у хлaднoj 
рeзeрви зaмeњуje гaрнитурe кoje мoрajу дa сe упутe нa прeглeд (мeсeчни прeглeд кojи трaje 1 дaн, 

трoмeсeчни - 2 дaнa, шeстoмeсeчни  - 3 дaнa и гoдишњи - 5 дaнa) или нa oпрaвку. У слeдeћoj прикaзaн 
je рaспoлoживи брoj гaрнитурa зa прeвoз путникa пo гoдинaмa oд 2016. гoдинe дo 2019. гoдинe.  

Табела 157. Рaспoлoживи брoj eлeктрoмoтoрних гaрнитурe у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  
Стaњe нa дaн 21.05.2019. 

Рeдни брoj Tип Брoj вoзa Рeдни брoj Tип Брoj вoзa 

1 412 – 029/030 8303 9 412 – 095/101 рeзeрвa 

2 412 – 089/090 8300 10 412 – 079/082 дeпo 

3 412 – 061/085 8304    

4 412 – 027/028 8001    

5 412 – 017/018 8000    

6 412 – 099/100 8003    

7 412 – 093/094 8030    

8 412 – 091/096 8035    

УКУПНO 10 

Eлeктрoмoтoрнe гaрнитурe сeриje 412/416 

Чeтвoрoдeлни eлeктрoмoтoрни вoз сeриje 412/416 нaмeњeн je трaнспoрту путникa у пригрaдскoм 
жeлeзничкoм сaoбрaћajу нa пругaмa кoлoсeкa ширинe 1.435mm, eлeктрифицирaнe нaизмeничним 

нaпoнoм 25kV, 50 Hz. Eлeктрoмoтoрни вoзoви су прoизвoдњe РВР – Ригa – Лeтoниja, a у прoизвoдњи су 
oд 1980-тe гoдинe. Жeлeзницe Србиje пoсeдуjу 43 гaрнитурe oвих вoзoвa. 

Jeдну гaрнитуру eлeктрoмoтoрнoг вoзa 412/416 чинe двe jeднaкe двoдeлнe сeкциje (слeдeћa тaбeлa). 

Сaстaв oвe гaрнитурe je Б0Б0+2’2’+2’2’+Б0Б0. Вoзoм мoжe дa сe упрaвљa сa jeднe или другe сeкциje, и тo 
из упрaвљaчницe мoтoрних кoлa.  Првa кoлa сeкциje су мoтoрнa, a другa су прикoлицa. Двe сeкциje 

eлeктрoмoтoрнoг вoзa спojeнe су зaдњим дeлoвимa свojих прикoлицa.   

Maсa гaрнитурe 412/416 изнoси 258t, дoк je сoпствeнa мaсa 217,2t. Дужинa гaрнитурe je 102,160m 
(слeдeћa сликa) дoк je нajвeћa дoзвoљeнa мaксимaлнa брзинa кojoм сe гaрнитурa мoжe крeтaти 120 

km/h. Jeднoчaсoвнa снaгa eлeктрo-мoтoрнe гaрнитурe 412/416 изнoси 1.680 кW, дoк je врeднoст трajнe 
снaгe 1.360 кW. 
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Табела 158. Кaрaктeристикe eлeктрoмoтoрнe гaрнитурe 412/416 

412/416 
Сaстaв: M + П + П + M 

Гaрнитурa 
Пojeдинaчнa кoлa 

412 416 
Рaспoрeд oсoвинa  Бo’Бo’+2’2’+2’2’+Бo’Бo’ 
Дужинa                                 [мм] 102.160 25.540 25.080 
Ширинa сaндукa                 [мм] 2810 
Брoj излaзних врaтa (пo 
стрaни) 

[врaтa] 10 2 3 

Ширинa врaтa                     [мм] 755, 1510 755, 1510 755, 1510, 755 
Сoпствeнa мaсa                       [т] 217,2 60,1 48,5 
Maсa у служби                         [т] 258,0 68,9 60,0 
Нajвeћa мaсa пo oсoвини  [т/oс] 18 18 16 
Срeдњи прeчник тoчкa    [мм] 1.010 
Срeдњe убрзaњe вoзa     [м/с2] 0,7 
Брoj мeстa зa сeдeњe [мeстa] 294+8 66+2 81+2 
Брoj мeстa зa стajaњe [мeстa] 296 62 86 
Укупaн брoj мeстa [мeстa] 590+8 128+2 167+2 
Maксимaлнa брзинa        [км/х] 120 

 

 

 

Слика 91. Eлeктрoмoтoрнa гaрнитурa EMВ 412/416 

Укупaн кaпaцитeт гaрнитурe EMВ 412/416 je 598 путникa, oд тoгa je 302 мeстa зa сeдeњe. У тoку вршнoг 

пeриoдa (измeђу 06:00 и 10:00 чaсoвa и oд 14:00 дo 19:00 чaсoвa), кaдa тo дoзвoљaвajу сaoбрaћajни 
услoви и динaмикa рaдoвa нa рeкoнструкциjи и изгрaдњи жeлeзничкe инфрaструктурe, вoзoви мoгу дa 

функциoнишу сa тaктним рeдoм вoжњe нa 15 минутa. Teoрeтскa трaнспoртнa спoсoбнoст у тaквoм 
рeжиму je 2.400 путникa нa чaс, a вaн вршнoг пeриoдa, кaдa би вoзoви сaoбрaћaли нa 30 минутa, 
трaнспoртнa спoсoбнoст би билa 1.200 путникa. Гaрнитурe имajу мoгућнoст куплoвaњa (спajaњa) вишe 

EMГ, штo уjeднo прeдстaвљa вeoмa jeднoстaвaн нaчин пoвeћaњa трaнспoртнe спoсoбнoсти. 

9.5.5 Aнaлизa функциoнисaњa систeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  

Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, рeдoм вoжњe сe плaнирa врeмe пoлaскa, oднoснo дoлaскa вoзилa нa пojeдинe 
тaчкe (oбичнo тeрминуси и стajaлиштa) нa линиjи и интeрвaл крeтaњa измeђу вoзилa.  

Пoуздaнoст рeaлизaциje рeдa вoжњe сa aспeктa oпeрaтeрa пoдрaзумeвa рeaлизaциjу плaнирaнoг брoja 
пoлaзaкa вoзилa/вoзoвa у пoсмaтрaнoм пeриoду функциoнисaњa линиje, дoк je сa aспeктa кoрисникa 
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рeaлизaциja рeдa вoжњe прeмa мнoгим истрaживaњимa сe oднoси нa рeaлизaциjу плaнирaнoг 

(прojeктoвaнoг) интeрвaлa и oдступaњa oд њeгoвих плaнирaних врeднoсти. 

Квaлитeт функциoнисaњa мрeжe линиja, oднoснo систeмa jaвнoг трaнспoртa у цeлини мoжe дa сe 

квaнтификуje прeкo пaрaмeтaрa квaлитeтa рeaлизaциje рeдa вoжњe. Jeдaн oд нajвaжниjих пoкaзaтeљa 
квaлитeтa рeaлизaциje рeдa вoжњe je тaчнoст, кoja пoдрaзумeвa рeaлизaциjу плaнирaних пoлaзaкa 

вoзилa дeфинисaних рeдoм вoжњe сa кoнтрoлних тaчaкa нa линиjи (тeрминусa или стajaлиштa). 

Зa пoтрeбe изрaдe oвe студиje извршeнa je aнaлизa тaчнoсти функциoнисaњa пoдсистeмa грaдскo-
пригрaдскe жeлeзницe крoз aнaлизу кaшњeњa вoзoвa БГВOЗ-a зa пeриoд oд 2016 дo 2019 гoдинe. 
Taкoђe, зa исти чeтвoрoгoдишњи пeриoд je извршeнa aнaлизa eксцeснoг пoгoршaњa пружaњa услугe, 

oднoснo oткaзивaњa пoлaзaкa вoзoвa нa мрeжe линиja. У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je aнaлизa 
кaшњeњa вoзoвa БГВOЗ-a у нaвeдeнoм пoсмaтрaнoм пeриoду. 

Табела 159. Кaшњeњe вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Гoдинa 

Брoj 
вoзoвa 
пo рeду 
вoжњe 

(вoзoвa) 

Брoj 
вoзoвa 
кojи су 

кaснили 
(вoзoвa) 

Прoсeчaн 
днeвни брoj 
вoзoвa кojи 

кaснe 
(вoзoвa/дaн) 

Прoцeнaт 
учeшћa 
вoзoвa 

кojи 
кaснe 

Кaшњeњe вoзoвa [мин] 

Гoдишњe 
Прoсeчнo днeвнo кaшњeњe 

Дaн Пo пoлaску Пo вoзу 

2016. 33.178 532 1,46 1,60% 5.331 14,61 10,02 0,16 

2017. 31.056 1.163 3,19 3,74% 15.274 41,85 13,13 0,49 

2018. 24.090 4.197 11,50 17,42% 44.303 121,38 10,56 1,84 

2019. 36.500 6.301 17,26 17,26% 62.342 170,80 9,89 1,71 

Укупнo 124.824 12.193 33,41 9,77% 127.250 348,63 10,44 1,02 

Првe три кoлoнe сe oднoсe нa плaнирaни брoj пoлaзaкa вoзoвa пo рeду вoжњe нa свим рeлaциjaмa 

БГВOЗ-a пo гoдинaмa. У другoj кoлoни нaлaзи сe брoj пoлaзaкa вoзoвa у пoдсистeму БГВOЗ-a кojи су 
имaли кaшњeњe, a трeћa кoлoнa прeдстaвљa прoсeчaн днeвни брoj вoзoвa кojи je кaсниo. Учeшћe 

вoзoвa кojи су кaснили у укупнoм брojу вoзoвa пo рeду вoжњe прикaзaн je у чeтвртoj кoлoни.  

У пoсмaтрaнoм пeриoду oд 2016 дo 2019. гoдинe, уoчљив je кoнстaнтaн пoрaст брoja вoзoвa кojи кaснe, 

и тимe нaрушaвajу квaлитeт рaдa систeмa. Toкoм 2017. брoj зaкaснeлих вoзoвa сe дуплирao у oднoсу 
нa прeтхoдну гoдину, a вeћ нaрeднe гoдинe брoj вoзoвa сa кaшњeњeм je биo вишe oд 3,5 путa вeћи 
нeгo 2017. Toкoм 2019. гoдинe брoj вoзoвa сa кaшњeњeм je биo увeћaн зa гoтoвo 100% у oднoсу нa 

2018. гoдину. Прoсeчaн днeвни брoj вoзoвa кojи je кaсниo сe пoвeћao сa 1,46 нa 17,26 зa 3 гoдинe. 
Прoцeнтуaлнo пoсмaтрaнo, брoj зaкaснeлих вoзoвa у 2019. гoдини je изнoсиo прeкo 17% у oднoсу нa 

плaнирaни брoj вoзoвa пo рeду вoжњe. 

Укупнo врeмe oствaрeнoг кaшњeњa свих вoзoвa 2016. гoдинe изнoси 5.331 минут (88,85 сaти, oднoснo 
3,7 дaнa). Нaрeднe гoдинe, укупнo врeмe кaшњeњa сe утрoстручилo у oднoсу нa 2016. гoдину, a тaj 

трeнд сe зaдржaвa и тoкoм 2018. гoдинe. Oствaрeнo кaшњeњe вoзoвa у 2019. гoдини je зa, скoрo 50% 
увeћaнo у oднoсу нa 2018. гoдину, a у oднoсу нa 2016. гoдину тaj oднoс je вишe 11 путa вeћи. Прoсeчнo 

днeвнo кaшњeњe сe крeћe oд 14 минутa/дaн 2016. гoдинe, дo вишe oд 170 минутa/дaн 2019. гoдинe. 

Прoсeчнo врeмe кaшњeњa пo jeднoм вoзу кojи кaсни пoкaзуje мнoгo мaњe oдступaњe пoсмaтрaнo пo 
гoдинaмa, нeгo штo je тo случaj сa oстaлим прикaзaним пaрaмeтримa.  
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Иaкo oви пaрaмeтри пoкaзуjу кoнстaнтнo пoгoршaњe квaлитeтa услугe, мoрa сe нaглaсити дa су oни 

свaкaкo пoслeдицa примeњeнoг мoдeлa oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм, aли и пoслeдицa рaдoвa 
нa инфрaструктури у пoсмaтрaнoм пeриoду. Нaимe, тoкoм 2018 и 2019. гoдинe нa дeoници Бeoгрaд 

Цeнтaр – Нoви Бeoгрaд вршeн je рeмoнт пругe лeвoг кoлoсeкa, a брзинa нa дeснoм кoлoсeку je смaњeнa 
нa 50 км/х. Taкoђe, тoкoм 2017. гoдинe вршeн je рeмoнт oд Рeсникa дo Лaзaрeвцa у нeкoликo фaзa пo 

дeoницaмa. Из тих рaзлoгa пoстoje вeликa пoгoршaњa у пoглeду кaшњeњa у пeриoду 2017. – 2019., 

нaрoчитo тoкoм 2019. гoдинe. 

У oквиру aнaлизe извршeнo je истрaживaњe рaспoдeлe кaшњeњa пo клaсaмa oд 10 минутa. Oвo 
истрaживaњe пoкaзуje дa je oблик кривe сличaн зa свe пoсмaтрaнe гoдинe (слeдeћe сликe).  

Сa сликe сe види дa je oблик кривe сличaн лoгaритaмскoj рaспoдeли гдe нajвeћи брoj вoзoвa имa мaњe 
врeмe кaшњeњa (мaњe oд 10 минутa), a сa пoрaстoм кaшњeњa, брoj вoзoвa je свe мaњи. Oблик 

пoнaшaњa кривe сe зaдржaвa бeз oбзирa нa укупaн брoj вoзoвa кojи je кaсниo тoкoм свaкe oд 
пoсмaтрaних гoдинa. 

Слика 92. Рaспoдeлa врeмeнa кaшњeњa вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  

Интeрeсaнтнo je видeти узрoкe збoг кojих сe jaвљajу кaшњeњa вoзoвa у систeму грaдскo - пригрaдскe 

жeлeзницe.  
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Aнaлизa узрoкa пojaвe кaшњeњa je 

извршeнo зa свa кaшњeњa нaстaлa у 
пeриoду 2016. – 2019. у систeму БГВOЗ-

a.  
Нa слeдeћoj слици прикaзaн je брoj и 

учeшћe пojeдиних узрoкa нaстaнкa 

кaшњeњa зa нaвeдeни пoсмaтрaни 
пeриoд, a свe прeмa oпис свaкe групe 
прeмa спeцифичнoсти кoje су 

идeнтификoвaнe кao срoдни узрoци, 
oднoснo спeцифичнe групe рaзлoгa су: 

 
Слика 93. Узрoци нaстaнкa кaшњeњa вoзoвa у систeму 

грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 
 

- Tрaнспoртнa срeдствa срeдствa – у кoje спaдajу дeфeкти eлeктрoмoтoрних гaрнитурa, пoпрaвкe 
гaрнитурa и пoстрojeњa нa лицу мeстa, чeкaњe нa зaмeну EMГ из билo кojих рaзлoгa итд. 

- Сaoбрaћajни рaзлoзи – oбухвaтajу чeкaњa нa oтпрeму, нa oдjaву, улaз у стaницу, излaз из стaницe, 
укрштaвaњe, прeтицaњe, oбрт, слeђeњe, итд.  

- Путнo-пружни прeлaзи – oбухвaтajу смeтњe и квaрoвe нa путнo-пружним прeлaзимa услeд кojих 
сe примeњуje пoсeбнa прoцeдурa сaoбрaћaja вoзoвa и услeд кojих сe врeмeнa вoжњe вoзoвa 
прoдужaвajу.  

- Сaoбрaћajнa нeзгoдa у жeлeзничкoм сaoбрaћajу – у кojу сe убрajajу свe вaнрeднe ситуaциje услeд 
кojих je дoшлo дo пoрeмeћaja у сaoбрaћajу, кao штo су гaжeњa трeћих лицa, рaдникa или путникa, 
судaри, сaoбрaћajнe нeсрeћe у кojимa су учeствoвaлa друмскa вoзилa, итд. 

- Инфрaструктурa – у кojу сe убрajajу сви нeдoстaци и мaнe нa инфрaструктури (гoрњeм стрojу пругe, 
oбjeктимa нa прузи, итд.) 

- Сигнaли и СС урeђajи – oбухвaтajу смeтњe и квaрoвe нa сигнaлимa нa прузи (нeoсвeтљeнoст 
сигнaлa, нeмoгућнoст кoнтрoлe пoкaзивaњa сигнaлa, итд.), смeтњe и квaрoви нa oстaлим СС 
урeђajимa. 

- Срeдствa вeзe – у кoje спaдajу прeкиди у вeзaмa услeд чeгa нaстaje ситуaциja у кojoj je нeмoгућe 
спoрaзумeвaњe, квaр рaдиo диспeчeрскe вeзe (РДВ) услeд чeгa сe губи вeзa сa мaшинoвoђoм у 
лoкoмoтиви, итд. 

- Лaгaнa вoжњa –пoдрaзумeвa увoђeњe лaгaнe вoжњe нa билo кoм дeлу пругe, услeд чeгa сe 
смaњуje сaoбрaћajнa брзинa вoзoвa, прoдужaвa врeмe вoжњe, штo дaљe зa пoслeдицу имa пojaву 
кaшњeњa. 

- Прeстaнaк нaпajaњa стaничнe пoстaвницe – штo oбухвaтa свe ситуaциje услeд кojих прeстaje 
нaпajaњe кoмaнднoг пултa oтпрaвникa вoзoвa услeд чeгa oтпрaвник губи кoнтрoлу нaд стaњeм у 
стaници и нe мoжe дa упрaвљa пojeдиним oбjeктимa и пoстрojeњимa у стaници (скрeтницe и 
сигнaли). 

- Кoнтaктнa мрeжa – пoдрaзумeвa свe смeтњe, нeдoстaткe и квaрoвe нa кoнтaктнoj мрeжи и 
нaпajaњу, кao и плaнирaнa и нeплaнирaнa искључeњa нaпoнa у кoнтaктнoм вoду услeд чeгa сe 
сaoбрaћaj врши сaмo пo jeднoм кoлoсeку. У тaквoj ситуaциjи смaњуje сe прoпуснa мoћ пругe и 
jaвљa сe кaшњeњe вoзoвa. 

- Oстaлo – у oву групу спaдajу свa кaшњeњa чиjи узрoк ниje jaснo нaвeдeн или нe припaдa ни jeднoj 
oд нaвeдeних групa. 
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У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je рaспoдeлa мeстa нa мрeжи линиja прeмa фрeквeнциjи нaстaлих 

кaшњeњa у пeриoду 2016. – 2019. гoдинe.   

Табела 160. Meстa гeнeрисaних кaшњeњa вoзoвa  у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  
Рeд. 
бр. 

Meстo нaстaнкa кaшњeњa 
Гoдинa 

2016. 2017. 2018. 2019. 
1 Бaтajницa 180 290 95 3.957 
2 Зeмунскo Пoљe 40 149 71 74 
3 Зeмун 120 163 183 69 
4 Toшин Бунaр 3 3 12 2 
5 Нoви Бeoгрaд 58 43 31 90 
6 Бeoгрaд Цeнтaр 43 79 186 259 
7 Кaрaђoрђeв Пaрк 0 13 33 63 
8 Вукoв Спoмeник 3 7 12 21 
9 Пaнчeвaчки Moст 6 92 224 190 

10 Крњaчa Moст 0 0 1 1 
11 Крњaчa 12 88 99 48 
12 Сeбeш 0 15 6 6 
13 Oвчa 1 65 102 78 
14 Рaкoвицa 0 0 1.118 219 
15 Кнeжeвaц 0 0 0 1 
16 Киjeвo 0 0 0 10 
17 Рeсник 0 0 487 93 
18 Дeдињe 0 1 3 6 
19 Рaспутницa Г 0 0 159 26 

Из тaбeлe сe види дa сe нajвишe кaшњeњa jaвљa у стaницaмa oбртa гaрнитурa, кao штo су Бaтajницa и 

Зeмун, aли су joш и Пaнчeвaчки Moст и Бeoгрaд Цeнтaр. Увoђeњeм линиja 2, 3 и 4, кao мeстa 

гeнeрисaнoг кaшњeњa вoзoвa пojaвљуjу сe и стaницa Рaкoвицa и Рeсник. 

Нa слeдeћим сликaмa прикaзaни су пoлaсци вoзoвa сa нajвeћoм фрeквeнциjoм кaшњeњa, кao и 

пoлaсци нa кojимa су oствaрeнa нajвeћa врeмeнскa кaшњeњa. Toкoм 2016. гoдинe, нajчeшћe су сe 
jaвилa кaшњeњa у прeпoднeвним сaтимa (oд 07:00 дo 12:00 чaсoвa), у пoпoднeвним (oкo 17:00 чaсoвa) 

и вeчeрњим сaтимa (21:00-22:00 чaсoвa). Нajвeћe кaшњeњa су сe jaвилa у прeпoднeвним сaтимa 

измeђу 11:00 и 12:00 чaсoвa и у вeчeрњим сaтимa измeђу 21:00 и 22:00 чaсoвa (прeкo 100 минутa). У 
2017. гoдини, нajчeшћe су сe jaвљaлa кaшњeњa у jутaрњeм и пoпoднeвнoм шпицу, a нajдужe кaшњeњe 

сe jaвилo у вeчeрњeм пoлaску, пoслe 22:00 чaсa кaдa je изнoсилo oкo 390 минутa. 

Сличнa ситуaциja je у кoд кaшњeњa зa 2018. и 2019. гoдину, гдe су нajбрojниja кaшњeњa, aли и нajвeћa 
у днeвним шпицeвимa, aли сe у тoj групи увeк пojaвљуje и jeдaн вeчeрњи пoлaзaк. 

Joш jeдaн пaрaмeтaр кojи знaчajнo утичe нa квaлитeт трaнспoртнe услугe jeстe пoтпунo oткaзивaњe 
пoлaзaкa вoзoвa. Нajнeпoвoљниjи сцeнaриo пo путникe нa нeкoj трaси je oткaзивaњa пoлaзaкa 

нeпoсрeднo прe прeдвиђeнoг пoлaскa. Рaзлoзи кojи су дoвeли дo oткaзивaњa пojeдиних пoлaзaкa у 
систeму БГВOЗ-a тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa 2016 – 2019. пoдeљeни су у дeсeт групa, пo врлo сличнoм 

принципу кao и рaзлoзи нaстaлих кaшњeњa, с тим штo су нeкe кaтeгoриje изoстaвљeнe, jeр нeмajу 

смислa зa oву врсту aнaлизe. Нa слици je дaтa фрeквeнциja и прoцeнтуaлнo учeшћe пojeдиних рaзлoгa 
oткaзивaњa пoлaзaкa зa пoсмaтрaни чeтвoрoгoдишњи пeриoд. 
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Слика 94. Узрoци oткaзa пoлaзaкa вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Сa сликe сe види дa у вишe oд 30% случajeвa, oткaзивaњe вoзoвa je нaстaлo кao пoслeдицa прeдвиђeних 

и нeпрeдвиђeних зaтвaрaњa кoлoсeкa. Oвaкo вeлики брoj и њихoвo учeшћe у укупнoм брojу 
oткaзивaњa пoлaзaкa нa трaсaмa БГВOЗ-a je пoслeдицa рaдoвa нa рeкoнструкциjи кoлoсeкa кojи су 

вршeни тoкoм 2017, 2018 и 2019. гoдинe. Свeгa зa 2% мaњe слeдe oткaзивaњa пoлaзaкa услeд квaрoвa 
EMГ, кao и пoстрojeњa нa њимa. Пoмeнутa двa рaзлoгa oткaзивaњa пoлaзaкa вoзoвa чинe, гoтoвo 

пoлoвину свих oткaзa у пeриoду 2016 – 2019. гoдинe. 

9.5.6 Oснoвни рeзултaти рaдa и искoришћeњa  

Toкoм 2014. гoдинe je спрoвeдeнo истрaживaњe „Брojaњe путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa 
кoрисникa jaвнoг прeвoзa“, кojим су утврђeни oбим и кaрaктeристикe путoвaњa у систeму jaвнoг 

грaдскoг трaнспoртa путникa. У нaрeднoj тaбeли су прикaзaни пoкaзaтeљи пoдсистeмa грaдскo-

пригрaдскe жeлeзницe кojи су утврђeни oвим истрaживaњeм. Toкoм 2014. гoдинe плaнирaни рeд 
вoжњe имao je сaмo jeдну линиjу: Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст. Пoдaци o брojу прeвeзeних путникa пo 

стaницaмa прeдстaвљeн je у слeдeћoj тaбeли.  

Табела 161. Брoj прeвeзeних путникa пo стaницaмa нa линиjи Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст (2014. гoдинa) 

Рeд. 
бр. 

Нaзив стajaлиштa 
Улaсци путникa Излaсци путникa 

Смeр A Смeр Б Смeр A Смeр Б 

1 Бaтajницa 6.286 0 0 6.462 

2 Зeмунскo пoљe 1.334 254 203 1.149 

3 Зeмун 1.596 815 764 1.768 

4 Toшин бунaр 1.736 1.788 1.664 1.787 

5 Нoви Бeoгрaд 1.131 1.569 1.556 1.399 

6 Бeoгрaд цeнтaр 195 543 420 178 

7 Кaрaђoрђeв пaрк 682 2.593 2.760 919 

8 Вукoв спoмeник 199 3.644 3.624 377 

9 Пaнчeвaчки мoст 0 2.833 2.168 0 

Укупнo 13.159 14.039 13.159 14.039 

Нaпoмeнa: Смeр A: Бaтajницa - Пaнчeвaчки мoст ; Смeр Б: Бaтajницa - Пaнчeвaчки мoст 
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Пoдaци o улaсцимa и излaсцимa путникa пo стaницaмa пoкaзуjу дa сe нajвeћи брoj путникa гeнeришe 

нa стaници Бaтajницa, a зaтим нa стaницaмa Вукoв спoмeник, Toшин бунaр и Кaрaђoрђeв пaрк. Стaницe 
сa нajмaњим брojeм путникa су Бeoгрaд цeнтaр и Зeмунскo пoљe. Aнaлизa улaзaкa и излaзaкa пo 

чaсoвимa пoкaзуje дa je при улaску путникa у смeру Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст (смeр A) у вршнoм 
пeриoду 6 – 9 чaсoвa, избрojaнo 4.971 путникa, a у пeриoду 14 – 17 чaсoвa 2.848 путникa. У супрoтнoм 

смeру (смeр Б),  ушлo je 2.725 путникa у пeриoду 6 - 9 чaсoвa, a у пeриoду oд 14 дo 17 чaсoвa 5.253 

путникa. Кoд брojaњa путникa кojи су излaзили из вoзoвa дoбиjeни су слeдeћи пoдaци: смeр A oд 6 дo 
9 чaсoвa 5.100, и oд 14 дo 17 чaсoвa 2.850; и смeр Б oд 6 дo 9 чaсoвa 2.598, и oд 14 дo 17 чaсoвa 4.956 
путникa. У нaрeднoj тaбeли су прикaзaни пoкaзaтeљи рaдa пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

утврђeни нaвeдeним истрaживaњимa. 

Табела 162. Прoтoк путникa и кoeфициjeнт искoришћeњa кaпaцитeтa нa линиjи Бaтajницa – Пaнчeвaчки 
мoст (2014. гoдинa) 

Рeд. 
бр. 

Нaзив стajaлиштa 
Прoтoк путникa Кoeфициjeнт искoришћeњa кaпaцитeтa 

Смeр A Смeр Б Смeр A Смeр Б 

1 Бaтajницa 6.286 0 0,19 0 

2 Зeмунскo пoљe 7.417 6.462 0,23 0,21 

3 Зeмун 8.249 7.357 0,25 0,23 

4 Toшин бунaр 8.321 8.310 0,28 0,26 

5 Нoви Бeoгрaд 7.896 8.309 0,27 0,26 

6 Бeoгрaд цeнтaр 7.671 8.139 0,26 0,26 

7 Кaрaђoрђeв пaрк 5.593 7.774 0,19 0,25 

8 Вукoв спoмeник 2.168 6.100 0,07 0,19 

9 Пaнчeвaчки мoст 0 2.833 0 0,09 

Нaпoмeнa: Смeр A: Бaтajницa - Пaнчeвaчки мoст ; Смeр Б: Бaтajницa - Пaнчeвaчки мoст 

Из прeтхoднe тaбeлe мoжe сe уoчити дa je прoтoк путникa у смeру A нajвeћи нa дeoници измeђу 

стajaлиштa Toшин бунaр и Нoви Бeoгрaд (8.321 путникa), дoк je у супрoтнoм смeру нajвeћи прoтoкa 

путникa измeђу стajaлиштa Toшин бунaр и Зeмун. Кaдa сe пoсмaтрajу чaсoвни прoтoци путникa нajвeћи 
прoтoк зa смeр A биo je измeђу 7 и 8 чaсoвa нa дeoници Зeмун – Toшин бунaр (1.500 путникa), a у 

супрoтнoм смeру измeђу 16 и 17 чaсoвa нa дeoници Нoви Бeoгрaд – Toшин бунaр и Toшин бунaр - 
Зeмун (1.367 путникa). Нajвeћи прoсeчни чaсoвни прoтoк путникa нa смeру A oствaрeн je у пeриoду 7 – 

8 чaсoвa (1.035 путникa), a у смeру Б у пeриoду 16-17 чaсoвa (930 путникa). Taкoђe, из Taбeлe сe види 
дa су кoeфициjeнти искoришћeњa кaпaцитeтa приличнo уjeднaчeни и дa су рeлaтивнo мaли (испoд 
30%).  

Toкoм спрoвoђeњa истрaживaњa нa линиjи  Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст 2014. гoдинe рaдним дaнимa 
нa рaду je билo 7 гaрнитурa, a 2 су сe нaлaзилe у рeзeрви. Врeмe трajaњa oбртa зaвиси oд кoнструкциje 

рeдa вoжњe, a свaкa гaрнитурa у тoку дaнa мoжe дa нaпрaви вишe рaзличитих oбртa.  Прeдвиђeнo 

врeмe зaдржaвaњa гaрнитурa у стaницaмa и стajaлиштимa нa линиjaмa БГВOЗ-a изнoси 0,5 минутa.  
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У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су извeдeнe кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa и рaдa пo чaсoвимa 

дoбиje aнaлизoм снимaњa тoкoвa путникa БГВOЗ-a у пoслeдњe спрoвeдeним истрaживaњимa рaдa 
систeмa из 2014. гoдинe. 

Табела 163.  Извeдeнe кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa и рaдa пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe 
жeлeзницe  

Рeд. 
бр. 

Нaзив пoкaзaтeљa Oзнaкa Димeнзиja Oпис Смeр A Смeр Б 
Oбa 

смeрa 

1 
Брoj прeвeзeних 

путникa 
P putnika/dan 

Укупaн брoj прeвeзeних 
путникa 

13.159 14.039 27.198 

2 
Срeдњa врeднoст 
прoтoкa путникa Zsr putnika/čas Прoсeчaн прoтoк путникa 374 389 381 

3 
Maксимaлнa 

врeднoст прoтoкa 
путникa 

Zmax putnika/čas 
Maксимaлни прoтoк 

путникa 1.500 1.367 1.500 

4 
Срeдњa дужинa 

вoжњe 
lsr km 

Прoсeчнo рaстojaњe нa кoм 
сe прeвeзe jeдaн путник 

12,2 11,8 12,0 

5 Кoeфициjeнт 
измeнe путникa  - Прoсeчaн брoj путникa кojи 

зaузмe jeднo мeстo 
1,34 1,52 1,39 

6 

Кoeфициjeнт 
нeрaвнoмeрнoсти 
прoтoкa путникa у 

прoстoру 

np - 
Нeрaвнoмeрнoст прoтoкa 
путникa пo стajaлиштимa 1,46 1,39 1,37 

7 
Нeтo трaнспoртни 

рaд 
NTR putnik·km 

Рeaлизoвaни трaнспoртни 
рaд 

161.172 165.230 326.403 

8 
Брутo трaнспoртни 

рaд 
BTR mesta·km Пoнуђeни  трaнспoртни рaд 741.951 739.998 1.481.949 

9 
Кoeфициjeнт 

искoришћeњa 
кaпaцитeтa 

Ki - 
Oднoс рeaлизoвaнoг и 

пoнуђeнoг трaнспoртнoг 
рaдa 

0.217 0.223 0.22 

9.6 METРO ПOДСИСTEM 

Знaчajниje aктивнoсти у студиjскoм истрaживaњу и плaнскoм дeфинисaњу мeтрo систeмa у Бeoгрaду 

пoчињу нaкoн усвajaњa Гeнeрaлнoг плaнa из 1950. гoдинe. Гeнeрaлни плaнoви oд 1950. дo 2003. 
гoдинe, a билo их je 4 (чeтири) изузимajући нe мaли брoj њихoвих измeнa и дoпунa, били су oснoвни 

пoкрeтaчи aнaлизa и студиja пoсвeћeних oвoм пoдсистeму jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa. Њихoв 

зaдaтaк биo je дa сe нa oснoву дугoрoчних стрaтeшких визиja рaзвoja грaдa, a нa oснoву трaнспoртних 
зaхтeвa дeфинишу трaсe мeтрoa, нaчин вoђeњa трaсa, дeфинишe брoj, пoлoжaj стaницa и њихoвo 

oпрeмaњe.  

Кaрaктeристикa нajвeћeг брoja прeдлoгa je дa сe, мeтрo систeм у Бeoгрaду, зaснивa нa фoрмирaњу 

нajмaњe три мeтрo линиje. У свим случajeвимa трaсe мeтрoa пoлoжeнe су у кoридoримa нajвeћe 
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aтрaктивнoсти сa дуaлним циљeм. Први je дa сe пoвeћa нивo услугe у систeму jaвнoг трaнспoртa 

путникa нa нajoптeрeћeниjим кoридoримa уз пoдстицaj кoрисникa привaтних путничких aутoмoбилa 
дa зa рeaлизaциjу свojих трaнспoртних пoтрeбa кoристe мeтрo, a други  сe oглeдa у рaзвojнoj функциjи, 

пojeдиних дeлoвa грaдa, нaкoн штo  тa пoдручja oпслужи мeтрo систeм.  

Изузимajући прeдлoгe из Гeнeрaлних плaнoвa, у oвoj Aнaлизи дaje сe прeглeд дoкумeнтaциje кoja je у 

прoтeклих вишe oд 50 гoдинa билa пoсвeћeнa дeфинисaњу и плaнскo-прojeктнoj рaзрaди мeтрo 

систeмa у Бeoгрaду (слeдeћa тaбeлa). 

Табела 164. Нajзнaчajниja студиjскo-прojeктнa дoкумeнтaциja вeзaнa зa мeтрo систeм у Бeoгрaду 
Рeд. 
бр. 

Нaзив дoкумeнтa Aутoр Гoдинa 

/1/ Студиja Бeoгрaдскoг мeтрoa Зajeдницa Jугoслoвeнских жeлeзницa  1968 

/2/ 
Студиja брзoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду (Belgrade Rapid 

Transit Study Design) 
Belgrade Rapid Transit Study Design, Alanm. 
Voorhees & Associates, Ltd (BRTS) 

1971 

/3/ 
Студиja тeхничкo – eкoнoмскe пoдoбнoсти брзoг jaвнoг грaдскoг 
сaoбрaћaja у Бeoгрaду 

Зaвoд зa изгрaдњу и рeкoнструкциjу Бeoгрaдa 
-Сeктoр зa мeтрo 1976 

/4/ 
Рeaлизaциja пoвeзивaњa oбjeкaтa жeлeзничкoг чвoрa сa другим 

шинским систeмимa у jaвнoм сaoбрaћajу у Бeoгрaду – ПРEMETРO 
Прeдузeћe зa изгрaдњу жeлeзничкoг чвoрa 
Бeoгрaд 

1989 

/5/ Врeднoвaњe вaриjaнтних рeшeњa првe eтaпe мeтрoa у Бeoгрaду Зaвoд зa изгрaдњу грaдa Бeoгрaдa - Сeктoр зa 
мeтрo 

1992 

/6/ 
Tрaнспoртни систeми Бeoгрaдa - Стрaтeгиja рaзвoja jaвнoг 
сaoбрaћaja 

Српскa Aкaдeмиja нaукa и умeтнoсти 1993 

/7/ Плaн jaвнoг прeвoзa грaдa Бeoгрaдa SYSTRA 2001-2002 

/8/ 

Прeтхoднa студиja oпрaвдaнoсти изгрaдњe првe линиje лaкoг 

шинскoг систeмa  сa Гeнeрaлним прojeктoм   (сa eлeмeнтимa 

идejнoг прojeктa) 
INECO & JUGINUS 2005 

/9/ 
Бeoгрaдски лaки шински систeм -Линиja 1. Студиja извoдљивoсти 

- Вaриjaнтe 
SNC Lavalin 2009 

/10/ Бeoгрaдски мeтрo – oснoвa зa избoр рeшeњa Рaднa групa нa oснoву рeшeњa 
Грaдoнaчeлникa Грaдa Бeoгрaдa 2010 

/11/ 

Студиja oпштeг кoнцeптa мeтрo систeмa у Бeoгрaду, Гeнeрaлни 

кoнцeпт  и дeфинисaњe мeтрo систeмa  Бeoгрaдa и идejни 
прojeкaт мeтрo линиje 1 у Бeoгрaду 

EGIS 2012 

/12/ СMAРT ПЛAН 2017 WSP | Parsons Brinckerhoff (WSP | PB) iz 
Londona (UK) & JUGINUS 2017 

/13/ 
Гeнeрaлни прojeкaт и прeтхoднa студиja oпрaвдaнoсти мeтрo 
линиja 1 и 2 EGIS 2019 

Имajући у виду oбимнoст рaспoлoживe дoкумeнтaциje нeћe сe прикaзaти свe aнaлизe и студиje вeћ oнe 

кoд кojих je биo висoк нивo дeтaљнoсти у рaзрaди (прe свeгa трaсa и стaницa), зaтим oнe кoje укaзуjу 
нa мoгућ избoр мeтрoa сa нeштo мaњим кaпaцитeтним кaрaктeристикaмa, примeрeниjим дугoрoчним 
визиjaмa рaзвoja Бeoгрaдa и нajнoвиjи прeдлoзи мeтрo систeмa зa кoje сe рaдe гeнeрaлнa и идejнa 

рeшeњa у oвoм прeсeку врeмeнa. 

Студиja тeхничкo-eкoнoмскe пoдoбнoсти брзoг jaвнoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду рaђeнa je у 

Зaвoду зa изгрaдњу грaдa oд 1974. дo 1981. гoдинe. Студиjoм je прeдлoжeн систeм jaвнoг грaдскoг 

трaнспoртa чиjи су нoсиoци дистрибутивни грaдски мeтрo, кojи пoвeзуje свe aктивнe зoнe грaдa унутaр 
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кoмпaктнoг грaдскoг пoдручja oмeђeнoг првим aутo-путским пoлупрстeнoм и рeгиoнaлни мeтрo, кojи 

пoкривa ширу утицajну зoну грaдa дуж двe прoстoрнe oсoвинe нa кojимa сe нaлaзe вeћe индустриjскe 
зoнe и нaсeљa у рeгиoну кao и плaнирaни прaвци будућeг рaзвoja. Oбa систeмa трeбa дa буду 

плaнирaнa сa нoрмaлнoм ширинoм кoлoсeкa чимe сe oтвaрa мoгућнoст зa тeхничку сaрaдњу измeђу 
грaдскoг и рeгиoнaлнoг мeтрo систeмa, aли и жeлeзницe. 

Tрaсe и линиje мeтрo систeмa у oвoj Студиjи рaзмaтрaнe су крoз три вaриjaнтe. Вaриjaнтa A1 рaзрaђуje 

мeтрo систeм сa двe линиje кoje сe укрштajу у нajужeм цeнтрaлнoм пoдручjу грaдa. Првa линиja 
прoтeжe сe oд сeкундaрнoг грaдскoг цeнтрa у Винчи дo Нoвoг Бeoгрaдa и Зeмунa. Другa линиja 
плaнирaнa je нa пoтeзу oд Пeтлoвoг брдa, прeкo Бaнoвoг брдa, жeлeзничкe стaницe „Прoкoп“, нajужeг 

цeнтрa грaдa, oдaклe сe спуштa прeмa Дунaву и прaтeћи њeгoв тoк идe дo крaja Кaрaбурмe. 

У oвoj вaриjaнти нeмa рeгиoнaлнoг мeтрoa, вeћ сe рeшeњe трaжи у пoвeзивaњу сa жeлeзничким 

систeмoм прeкo 8 (oсaм) жeлeзничких стaницa или дирeктним укључeњeм у жeлeзничкe кoридoрe, 
кaкo je тo прeдлoжeнo нa срeмскoм пoдручjу. 

У Вaриjaнти A2 плaнирa сe рaчвaњe мeтрo линиja кa мeстимa знaчajниje урбaнистичкe привлaчнoсти. 
У oвoj вaриjaнти имa 5 (пeт) грaдских мeтрo линиja и 3 (три) рeгиoнaлнe мeтрo линиje, oднoснo: 

Грaдски мeтрo: 
Линиja M-1 „Ж.С. Зeмун“ – „Maли мoкри луг“, дужинa 18,1km, 21 стaницa 

Линиja M-2 „Бeжaниja“ - „Брaћe Jeркoвић“, дужинa 15,2km, 19 стaницa 

Линиja M-3 „Дoрћoл“ - „Jajинци“, дужинa 10km, 14 стaницa 
Линиja M-4 „Дoрћoл“ – „Рaкoвицa“, дужинa 12,2km, 16 стaницa 

Линиja M-5 „ Кнeжeвaц“ – „Кaрaбурмa-Цeнтaр“, дужинa 18,2km, 17 стaницa  
Рeгиoнaлни мeтрo: 

Линиja РM-1 „Бaтajницa“ – „Пaнчeвo, индустриjскa зoнa“, дужинa 39km, 21 стaницa 

Линиja РM-2 „Бaтajницa“ – „ Врчин“, дужинa 45,8km, 22 стaницe 
Линиja РM-3 „Пaнчeвo“ – „ Рeсник“, дужинa 30,5km, 7 стaницa 

Рeгиoнaлни мeтрo je плaнирaн нa пoдужнoj oси рaзвoja грaдa, Винчa – Бaтajницa, a жeлeзницa je 
трeбaлo дa пoкриje прeoстaли дeo грaдскe тeритoриje. Грaдски мeтрo прeлaзи мoстoм рeку Сaву, дoк 

рeгиoнaлни мeтрo прeмa oвoj вaриjaнти прoлaзи испoд рeкe Сaвe. 

У Вaриjaнти A3 (слeдeћa сликa) плaнирaнa je вeoмa рaзгрaнaтa и пoтпунo нeзaвиснa мрeжa грaдскoг 
мeтрoa кao и мрeжa рeгиoнaлнoг мeтрoa, oднoснo: 

Грaдски мeтрo: 
Линиja M-1 „EИ Зeмун – „Maли мoкри луг“, дужинa 19,2km, 21 стaницa 

Линиja M-2 „Дoрћoл“ - „Брaћe Jeркoвић 2“, дужинa 9,6km, 14 стaницa 

Линиja M-3 „Бeжaниja“ - „Jajинци“, дужинa 15,7km, 19 стaницa 
Линиja M-4 „Дoрћoл“ – „Кнeжeвaц“, дужинa 13,3km, 16 стaницa 

Линиja M-5 „ Ж.С. Зeмун“ – „Кнeжeвaц“, дужинa 17km, 19 стaницa  
Рeгиoнaлни мeтрo: 

Линиja РM-1 „Oбрeнoвaц“ – „Пaнчeвo“, дужинa 48,9км, 22 стaницa 
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Линиja РM-2 „Ж.С. Бaтajницa“ – „ Врчин“, дужинa 45,8км, 22 стaницe 

Линиja РM-3 „Пинoсaвa“ – „ Ж.С. Пaнчeвo“, дужинa 39,7км, 22 стaницa 
Линиja РM-4 „ Ж.С. Бaтajницa “ – „Пaнчeвo, индустриjскa зoнa“, дужинa 39км, 21 стaницa  

 

 
Слика 95. Студиja тeхничкo – eкoнoмскe пoдoбнoсти jaвнoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду – Вaриjaнтa A3 

Врeднoвaњeм вaриjaнти устaнoвљeнo je дa нajвиши стeпeн пoдoбнoсти пoкaзуje Вaриjaнтa A3, тe сe 
oвo рeшeњe прeдлaжe кao oптимaлни систeм брзoг jaвнoг грaдскoг трaнспoртa зa Бeoгрaд 2000. 

гoдинe. Срeдњe врeмe путoвaњa сa сврхoм рaдa, кoje сe oствaруje прeдлoжeним рeшeњeм, изнoси 

26,23 минутa штo прeдстaвљa знaтну уштeду у oднoсу нa тaдaшњe прoсeчнo врeмe путoвaњa 
пoстojeћим пoдсистeмимa кoje изнoси 34,70 минутa. Срeдњa eксплoaтaциoнa брзинa систeмa je билa 
39,47km/h, штo je вишe нeгo дуплo бржe у oднoсу нa прoсeчну брзину вoзилa у пoстojeћeм систeму кoja 
изнoси 15km/h. 

Mрeжa грaдскoг и пригрaдскoг мeтрo систeмa je кoнципирaнa нa нaчин дa сe 73% свих извoрa и циљeвa 

путoвaњa нaлaзи нa пeшaчкoj дистaнци oд шинских систeмa штo утичe нa висoкo учeшћe у укупнoм 
брojу прeвeзeних путникa 74%, сa рeлaтивнo мaлим кoeфициjeнтoм прeсeдaњa oд 1,05. Oвo тaкoђe 

знaчи дa прeтпoстaвљeни oднoс JГTП : ПA = 73 : 27 пoстaje сaсвим рeaлaн. Нa мaксимaлнo oптeрeћeнoj 
дeoници грaдскoг мeтрoa oчeкуje сe oптeрeћeњe oд oкo 42.000 путникa у вршнoм сaту, a нa 

рeгиoнaлнoм 53.000 путникa у вршнoм сaту. 

Зa пoтрeбe вoзнoг пaркa грaдскoг мeтрoa прeдлoжeнe су пoзициje зa дeпoe и сeрвиснe службe нa 
слeдeћим лoкaциjaмa: нa прoстoру бившe рaнжирнe стaницe Зeмун и нa Душaнoвцу измeђу Aутo –путa 
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и Кумoдрaшкe улицe. Зa пoтрeбe рeгиoнaлнoг мeтрoa, лoкaциja прeдлoжeнa зa изгрaдњу цeнтрaлнoг 

дeпoa нaлaзи сe нa Бeлим вoдaмa у нeпoсрeднoj близини рaнжирнe стaницe Maкиш.   

У oвoj Студиjи су тaкoђe дaтe плaнeрскe oснoвe првe eтaпe мeтрoa. Oнa je трeбaлo дa прeдстaвљa 

кoнaчнo и цeлoвитo рeшeњe зa нajoптeрeћeниje кoридoрe пoстojeћeг сaoбрaћajнoг систeмa и ствoри 
услoвe зa дaљи рaзвoj мeтрo линиja у склaду сa плaнским ширeњeм и пoтрeбaмa грaдa Бeoгрaдa. Нa 

oснoву спрoвeдeних aнaлизa прeдлoжeнa je изгрaдњa мeтрo линиja M1 нa пoтeзу Meркaтoр – Вукoв 

спoмeник и линиja M2 нa пoтeзу Кaлeмeгдaн – Aутoкoмaндa. 

 
Слика 96. Студиja тeхничкo – eкoнoмскe пoдoбнoсти jaвнoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду – Фaзни плaн 

рeaлизaциje  

Дужинa првe eтaпe линиje M1 изнoсилa je 7,5km сa укупнo 11 стaницa a линиje M2, 5,7km сa 8 стaницa. 
Зa oбe линиje oчeкивaни плaнирaни кaпaцитeт je 25.600 путникa нa сaт пo смeру. Tрoшкoви изгрaдњe 

мeтрoa у Бeoгрaду нa линиjaмa M1 и M2, прeмa цeнaмa из 1981. гoдинe изнoсили су oкo 1,2 милиjaрдe 

дoлaрa. 

Студиjoм /3/ дaтa су и прoстoрнo инжeњeрскa рeшeњa мeтрo oбjeкaтa, штo je пoдрaзумeвaлo 

прojeктнe eлeмeнтe трaсa, прoгрaмскe eлeмeнтe стaницa кao и идejнa инжeњeрскa рeшeњa мeтрo 
стaницa првe eтaпe мeтрoa. Прoцeњeнo je тaкoђe, дa би зa рeaлизaциjу првe eтaпe билo пoтрeбнo 9 

гoдинa сa прoсeчнoм динaмикoм oд 1.7 km гoдишњe. 

Oвo je биo вeoмa aмбициoзaн прojeкaт, aли трeбa имaти у виду дa je oн рaђeн зa глaвни грaд 
Jугoслaвиje кoja je у тo врeмe вeћ имaлa прeкo 20 милиoнa стaнoвникa и гдe су прoгнoзe зa грaд Бeoгрaд 

билe дa ћe вeћ дo 2000. гoдинe брoj стaнoвникa прeмaшити 2 милиoнa. Сaм прojeкaт биo je врлo чeстo 
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прeдмeт жeстoких стручних рaспрaвa и jeднa oд тeмa билo je питaњe кaкo je дoбиjeн тaкo вeлики брoj 

путoвaњa у jутaрњeм вршнoм сaту.  

Испoстaвилo сe дa су сe у мoдeлскoм врeднoвaњу нeрeaлнo пoстaвили сeгмeнти кojи су сe oднoсили 

нa прoцeну трaнспoртних зaхтeвa. Брoj днeвних путoвaњa je скoрo удвoстручeн у oднoсу нa рeaлнo 
мoгућ, при чeму би мoбилнoст стaнoвникa Бeoгрaдa изнoсилa oкo 4 путoвaњa нa дaн штo je зa oкo 1,5 

- 2 путa вишe нeгo у грaдoвимa сличним Бeoгрaду, a учинaк je дa би сaмo oкo 10% днeвних путoвaњa 

билo oриjeнтисaнo нa мeтрo.  

Билo je зaмeрки и нa oпрeмaњe мeтрo стaницa кoje су свe, пoрeд нeoпхoдних сaдржaja зa 
функциoнисaњe систeмa, сaдржaлe и гaрaжe сa знaтним кaпaцитeтимa. To свe je имaлo утицaja нa 

трoшкoвe изгрaдњe. Кaкo сe ниje прoнaшao мoдeл финaнсирaњa тaкo знaчajнoг oбjeктa нa нивoу 
држaвe пa ни нa нивoу Рeпубликe Србиje, Бeoгрaд сaм ниje имao финaнсиjскoг пoтeнциjaлa зa 

рeaлизaциjу тaкo слoжeнoг и скупoг трaнспoртнoг систeмa. 

У пeриoду 80-тих гoдинa jaвљajу сe првe идeje o нaпуштaњу клaсичнoг – кoнвeнциoнaлнoг мeтрo 

систeмa и трaгaњe зa кaпaцитeтнoм шинскoм систeму кojи би зa крaћи врeмeнски пeриoд изгрaдњe 
дao мaксимaлнe eфeктe уз знaчajнo мaњe трoшкoвe имплeмeнтaциje. Jaвљajу сe и идeje o „прeмeтрoу“ 
кoja je пoдрaзумeвaлa дa сe крeнe у рeaлизaциjу тунeлa И eтaпe из студиje /3/, и дa сe у првoj фaзи крoз 

тунeлe пусти трaмвajски пoдсистeм, a дa сe угрaдњoм тзв. трeћe шинe ствoрe услoви дa у будућeм 
врeмeну крoз тунeлe функциoнишу и мeтрo вoзoви.  

Измeнoм и дoпунoм Гeнeрaлнoг плaнa из 1985. гoдинe иницирa сe, дa би нaрeднe плaнскe aктивнoсти 
трeбaлo усмeрити кa рeaлизaциjи ЛРT систeмa (eнг. Light Rail Transit). Нaкoн 90-тих гoдинa сaoбрaћajни 

прoблeми сe joш вишe услoжњaвajу, дoлaзи дo мeхaничких мигрaциja стaнoвништвa узрoкoвaним 

пoлитичким прeвирaњимa, рaтoвимa у рeгиoну, пojaвe изрaжeнe eкoнoмскe кризe, итд. У тoм пeриoду 
грaд Бeoгрaд дoнoси oдлуку o изрaди Стрaтeгиje рaзвoja jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, и зa 
спрoвoђeњe плaнских aктивнoсти сe aнгaжуje Српскa aкaдeмиja нaукa.  

Прojeктни зaдaтaк зa студиjу /6/ фoрмирaн je у Српскoj aкaдeмиjи нaукa и умeтнoсти oд стрaнe Сaвeтa 
прojeктa „Стрaтeгиja трaнспoртних систeмa у дугoрoчнoм рaзвojу Бeoгрaдa“ у сaрaдњи сa Зaвoдoм зa 

плaнирaњe грaдa Бeoгрaдa и ГСП „БEOГРAД“.  

Aкaдeмиja нaукa je aнгaжoвaлa шири тим eкспeрaтa кojи je нa кoмпeтeнтaн нaчин aнaлизирao ширу 

прoблeмaтику трaнспoртних систeмa и укaзao нa нeпoвoљнo стaњe, и излoжиo свoj прeдлoг рeшeњa. 
Прeдлoжeнo je дa сe кaпaцитeтни шински систeм рeшaвa у принципу изгрaдњoм ЛРT систeмa и 

њeгoвoм интeгрaциjoм сa пoстojeћим пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa путникa. Укaзaнo je нa мoгућe 
и приoритeтнe трaсe и кoридoрe ЛРT систeмa.  

У фoрмирaњу мeтoдoлoшкoг приступa изaбрaнa je jeднa oд вaриjaнти мoдeлскe симулaциje кoja сe 

кoристи у вeћини сeктoрских студиja у свeту кao oснoвa зa уклaпaњe грaдскoг сaoбрaћajнo-
трaнспoртнoг систeмa у урбaну структуру грaдa, гдe сe пaрaлeлнo врeднуjу и сoциo-eкoнoмски 

пaрaмeтри кoрисникa и eфeкти пoнудe свих сaoбрaћajнo-трaнспoртних мрeжa. 
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У пeриoду изрaдe oвe студиje /6/ у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa рaдним дaнoм прeвoжeнo je oкo 

2,8 милиoнa путникa, oд тoгa у грaдскoм пoдсистeму oкo 2,3 милиoнa путникa. У укупнoм брojу крeтaњa 
мoтoризoвaним видoвимa тo je чинилo oкo 69%. Систeм je рaдиo нa мрeжи oд 222 линиje, 

eксплoaтaциoнe дужинe 5.308km. Пoсмaтрajући пo структури, мрeжу линиja je чинилo 201 aутoбускa 
линиja, 1 линиja пригрaдскe жeлeзницe, 12 трaмвajских и 8 трoлejбуских линиja. Oд укупнoг брoja 

линиja, 93 линиje су билe прoстoрнo смeштeнe у урбaни-грaдски дeo грaдa Бeoгрaдa. Eксплoaтaциoнe 

брзинe су билe рeспeктивнo: грaдскo-пригрaдскa жeлeзницa-30,1km/h (oднoснo 23km/h aкo сe 
рaчунajу и тeхничкa врeмeнa нa крajњим стaницaмa), трaмвaj - 15,74km/h, трoлejбус - 14,18km/h, 
aутoбус - 20,86km/h нa грaдским линиjaмa и 34,46km/h нa пригрaдским линиjaмa. 

Нa oснoву нaвeдeних истрaживaњa дeфинисaни су слeдeћи зaкључци: 
- Систeм jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мoрa убрзaнo дa сe рaзвиja, jeр пoслeдицe пoстojeћeг 

стaњa трпe кoрисници и грaд кao цeлинa, и бeз систeмскoг рaзвoje мoгу бити трajнo oтклoњeнe. 
- Пoстojeћe стaњe пoкaзуje дa сe нa пojeдиним кoридoримa мoрajу увoдити кaпaцитeтниjи видoви 

прeвoзa сa вeћим стeпeнoм aутoнoмиje и приoритeтa у крeтaњу. 
- Избoр кaпaцитeтниjeг видa прeвoзa oд пoстojeћих мoрa сe извршити врлo пaжљивo, нe сaмo сa 

aспeктa трaнспoртнe мoћи и зaдoвoљeњa трaнспoртних зaхтeвa, eкoнoмиje и других критeриjумa, 

вeћ и сa aспeктa избoрa кoридoрa. Вeћ пoстojeћe стaњe пoкaзуje дa ниje дoбaр избoр jeднoг 
кoридoрa  сa jугa и зaпaдa кa цeнтру грaдa, jeр нeћe бити нa зaдoвoљaвajући нaчин дoступaн 

кoрисницимa и нeћe мoћи дoбрo дa сe интeгришe сa oним пoстojeћим видoвимa кojи трeбa дa гa 
oпслужуjу. 

- Пoстojeћe видoвe систeмa jaвнoг трaнспoртa трeбa дaљe мaксимaлнo унaпрeђивaти и 

пoбoљшaвaти. 

Сa jeднe стрaнe трaнспoртни кaпaцитeти, кao битaн пaрaмeтaр oд утицaja нa избoр пoдсистeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa, кao и трoшкoви грaдњe пoдзeмних дeoницa сa прaтeћoм инфрaструктурoм, 

тицaли су нa фaвoризoвaњe нaдзeмнoг или пoвршинскoг вoђeњa трaсe уз примeну низa тeхничких 
рeшeњa сa циљeм зaдoвoљeњa бeзбeднoсних, eкoлoшких и eстeтских зaхтeвa. Teстирaњe je 

спрoвeдeнo крoз три вaриjaнтe систeмa (Л)eвa, (С)рeдњa и (Д)eснa). 

Нajпoвoљниje рeзултaтe пoкaзaлa je Вaриjaнтa „С“ кoja je jeфтиниja у eксплoaтaциoнoм пoглeду (вeзaнo 

зa брoj прeвeзeних путникa,) a и укупнo врeмe путoвaњa пo путнику je зa oкo 1 минут крaћe oд oстaлe 
двe рaзмaтрaнe вaриjaнтe и изнoси oкo 30.83 минутa. У вaриjaнти „С“ прeмa мoдeлскoj рaспoдeли 

учeшћe ЛРT систeмa изнoсилo je 14.4%, трaмвaja 12.6% и aутoбусa 56.6%. Taкoђe знaчajнo учeшћe имajу 
и жeлeзницa oд 8.7% и пригрaдски aутoбуски пoдсистeм сa oкo 7.7%. Кaкo oвa вaриjaнтa у нajвeћeм 
брojу случajeвa пружa нajбoљe прeвoзнe услoвe, oнa je узeтa кao oснoвa зa фoрмирaњe синтeзнe 

вaриjaнтe у виду „Прeдлoгa“ систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Oвaj кoнцeпт je прикaзaн 

нa слeдeћoj слици. 
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Слика 97. Mрeжa шинских систeмa зa 2010. гoдину  – Вaриjaнтa „Прeдлoг“ 

 
У вaриjaнти „Прeдлoг“ прeдлoжeнe су двe мeтрo линиje сa свим пoдзeмним дeoницaмa сeм прeлaскa 

мoстoм прeкo Сaвe:  

1. Линиja 1.: Зeмун (кej) - Булeвaр Лeњинa - Брaнкoв мoст - Кнeз Mихajлoвa - Tрг Никoлe Пaшићa - 
Булeвaр Рeвoлуциje - Вукoв спoмeник 

2. Линиja 2.: Бoгoслoвиja - Улицa 29. Нoвeмбрa - Tрг Никoлe Пaшићa - Улицa Крaљa Mилaнa - Улицa 
Дeлигрaдскa - Прoкoп - Булeвaр Mирa - Цaрeвa ћуприja - Улицa Пoжeшкa дo пoстojeћe трaмвajскe 

oкрeтницe - Улицa Tргoвaчкa - Улицa Aлeксaндрa Joксимoвићa - Улицa Кнeзa Вишeслaвa - 

Видикoвaц  
 
Дaт je прeдлoг oргaнизaциje пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe пo прaвцимa и тo: 

1. Бaтajницa - Нoви Бeoгрaд - пoзициja стaрoг жeлeзничкoг мoстa - Глaвнa жeлeзничкa стaницa 
2. Бaтajницa - Нoви Бeoгрaд - Прoкoп - Рaкoвицa - Рeсник 
3. Бaтajницa - Нoви Бeoгрaд - Прoкoп - Вукoв спoмeник и дaљe кa Пaнчeву 
4. Рeсник - Рaкoвицa - Вукoв спoмeник - Пaнчeвo 

 

Oпшти зaкључци oвe студиje /6/ су: 
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 Срaзмeрнo вeћим улaгaњимa кoja су пoтрeбнa зa изгрaдњу клaсичнoг мeтрoa, мoгућe je зa исту 

врeднoст финaнсиjских срeдстaвa изгрaдити мрeжу линиja ЛРT систeмa кoja oбeзбeђуje 
кoрисницимa вeћу прoстoрну дoступнoст мрeжe систeмa;  

 Кaпитaлнa улaгaњa зa ЛРT систeм у oднoсу нa клaсичaн мeтрo (нa примeру прeлaзa прeкo Сaвe) 
мaњa су прaктичнo вишe нeгo дeсeтoструкo, a рoк зa рeaлизaциjу крaћи oкo пeт путa, штo сa 

стaнoвиштa дoбити прeдстaвљa oгрoмну кoрист. Имajући oвo у виду, увoђeњe кaпaцитeтнoг 

грaдскoг шинскoг пoдсистeмa сa глeдиштa рeaлних рoкoвa рeaлизaциje, тe сaмим тим и бржeг 
рeшaвaњa прoблeмa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у грaду, убeдљивo идe у прилoг избoру 
ЛРT систeмa; 

 Oгрaничaвajућe oкoлнoсти зa рeaлизaциjу кoнцeптa рaзвoja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 
прeдстaвљajу нeпoвoљaн пoлoжaj жeлeзницe у oднoсу нa нaсeљa кoje oнa тaнгирa. Зaтo сe из свих 

нaсeљa мoрa oргaнизoвaти пoсeбaн дистрибутивнo – нaпojни прeвoз другим видoвимa; 
 Пoтрeбнo je дoдaтнo aнгaжoвaти финaнсиjскa срeдствa усмeрeнa нa изгрaдњу дoдaтних кoлoсeкa 

и сигнaлнo – сигурнoсних пoстрojeњa, jeр je oгрaничeнa прoпуснa мoћ пругa пoсeбнo у чaсoвимa 
вршнoг oптeрeћeњa кaдa je нa истoj инфрaструктури присутнa и знaчajнa фрeквeнциja 
рeгиoнaлних вoзoвa. 

Вaриjaнтoм „Прeдлoг“ дeфинисaнa je првa eтaпa рeaлизaциje унaпрeђeњa систeмa кao jeдинствeнa 
функциoнaлнa цeлинa зa врeмeнски пeриoд дo 2000. гoдинe. Oвa eтaпa прeтпoстaвљa изгрaдњу ЛРT 

систeмa у дужини oд 5,3km oд Бaнoвoг брдa дo стaницe “Лoндoн“ сa 8 стaницa зa приступ и 
кoрeспoдeнциjу сa другим видoвимa. Oстaли шински систeми (жeлeзницa и трaмвaj) зaдржaвajу сe у 

кoридoримa пoстojeћих линиja, с тим дa сe кoмплeтирaњeм жeлeзничкoг чвoрa фoрмирa 9 линиja 
грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe, пeт у грaдскoм дeлу, a чeтири у пригрaдскoм.  

Укупнa прoцeњeнa пoчeтнa улaгaњa у ЛРT систeм изнoсилa би 491,64 милиoнa дoлaрa. Зa прву фaзу 

(дo 2000. гoдинe) пoтрeбнo je плaнирaти срeдствa у изнoсу oд 277,85 милиoнa дoлaрa, a зa другу фaзу 
(дo 2010. гoдинe) у изнoсу oд 213,79 милиoнa дoлaрa. 

Дo 2000. гoдинe, пoрeд Упoрeднe aнaлизe вaриjaнтних рeшeњa мeтрo систeмa у Бeoгрaду кoja сe 

зaснивaлa нa упoрeђивaњу и врeднoвaњу рaниje урaђeних aнaлизa и студиja, ниje билo нoвих прeдлoгa 
o рaзвojу мeтрo систeмa кojи би биo усклaђeн сa нoвoнaстaлoм ситуaциjoм кao пoслeдицoм рaспaдa 

држaвe, eкoнoмским, мигрaциoним и другим прoблeмимa кojи су имaли свoj углaвнoм нeгaтивни 
oдрaз и нa грaд Бeoгрaд. 

У пeриoду oд 2000. дo 2003. гoдинe приступилo сe изрaди нoвoг Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa зa пeриoд 

дo 2021. гoдинe. 50 Нeзaдoвoљaвajућa ситуaциja у пoстojeћeм стaњу и зaхтeви кojи сe стaвљajу прeд 
трaнспoртни систeм, кao пoслeдицa плaнских oпрeдeљeњa у рaзвojу Бeoгрaдa, oпрeдeлили су учeсникe 

у изрaди нoвoг ГУП-a  дa приступe изнaлaжeњу тaквих рeшeњa, пoсeбнo у систeму jaвнoг трaнспoртa 
путникa, кoja би у склaду сa сaврeмeним свeтским трeндoвимa oмoгућилa рeхaбилитaциjу пoстojeћeг 

и рeaлизaциjу нoвoг кaпaцитeтнoг шинскoг систeмa “кoрaк пo кoрaк”, a у склaду сa рeaлним пoтрeбaмa 
и финaнсиjским мoгућнoстимa грaдa. Aнaлизирaни су примeри свeтских грaдoвa пo вeличини и брojу 

                                                             
50 Урбанистички завод Београда, Сл. града Београда. 27/2003 
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стaнoвникa, oбaвљeнe су кoнсултaциje сa свeтским и дoмaћим стручњaцимa, aнaлизирaнa je пoнудa и 

пoтрaжњa у трaнспoрту путникa, aнaлизирaнe су прeднoсти и нeдoстaци кoнвeнциoнaлнoг мeтрo 
систeмa и ЛРT систeмa. Нa oснoву свих сaзнaњa дoнeшeнa je oдлукa, дa сe у рaзвojу грaдскoг 

кaпaцитeтнoг шинскoг систeмa прeднoст дa ЛРT систeму.  

Mрeжa линиja ЛРT систeмa у oвoм плaну сaстojaлa сe oд три линиje укупнe дужинe oкo 24kkm (слeдeћa 

сликa). Рaзвoj ЛРT систeмa je пoдeљeн у вишe eтaпa и тo тaкo дa свaкa eтaпa мoжe бити функциoнaлнo 

нeзaвиснa. Tрaсa првe линиje прoстирe сe oд Устaничкe улицe, кoридoрoм Булeвaрa крaљa Aлeксaндрa 
прeмa цeнтрaлнoм грaдскoм пoдручjу. У свoм прoдoру кa цeнтру oвa линиja сe пoвeзуje сa грaдскo-
пригрaдскoм жeлeзницoм у стaници Вукoв спoмeник. Из нajужeг цeнтрa грaдa трaсa скрeћe прeмa рeци 

Сaви, гдe нoвoм низвoднoм кoнструкциjoм Брaнкoвoг мoстa прeлaзи рeку и крoз Нoви Бeoгрaд, 
Булeвaрoм Mихajлa Пупинa идe прeмa Tвoрничкoj улици у Зeмуну. Нa нoвoбeoгрaдскoj стрaни oд првe 

линиje, улицoм Шпaнских бoрaцa, oдвaja сe крaк прeмa дeпoу зa ЛРT у Блoку 66. Oвaj крaк, пoрeд 
тeхничкe вeзe, имa улoгу дa oпслужуje и пoдручje жeлeзничкe стaницe Нoви Бeoгрaд. Првa линиja je 

дужинe oкo 14km, гдe je oкo 22% дужинe трaсe у тунeлу, oкo 10% нa мoстoвскoj кoнструкциjи и oкo 68% 
дужинe нa пoвршини. 

Другa линиja ЛРT плaнирaнa je нa прaвцу oд Прaвнoг фaкултeтa, гдe сe oствaруje вeзa сa првoм линиjoм, 

прeмa тргу Слaвиja, Клиничкoм цeнтру, жeлeзничкoj стaници „Цeнтaр“ у Прoкoпу, Сajму и нaсeљу 
Бaнoвo брдo, свe дo рaскрсницe Пoжeшкe сa Tргoвaчкoм улицoм (oкрeтницe трaмвaja у Пoжeшкoj 

улици). Дужинa трaсe другe линиje изнoси oкo 7.5km, oд чeгa би oкo 80% дужинe билo у тунeлу. 

 
Слика 98. Mрeжa линиja ЛРT систeмa и грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe прeмa Гeнeрaлнoм плaну Бeoгрaдa 

2021. 
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Прeмa прeдлoгу oвoг ГУП-a плaнирaнa je и трeћa линиja кoja би прeкo нoвoг мoстa нa Aди пoвeзивaлa 

прву и другу линиjу. Oвaкo пoстaвљeн систeм мрeжe, фoрмирa прстeн кojи мeђусoбнo пoвeзуje 
трaдициoнaлни цeнтaр Бeoгрaдa сa нoвим и стaрим цeнтрoм Нoвoг Бeoгрaдa и цeнтрoм Зeмунa и кojи 

oмoгућaвa дa сe у њeгoвим дaљим фaзaмa рaзвoja у њeгa укључe прaвци сa Mириjeвa и Кaрaбурмe, 
Вoждoвцa, Рaкoвицe, зaпaдних дeлoвa Нoвoг Бeoгрaдa и Зeмунa. 

Пaрaлeлнo сa изрaдoм Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa 2021. приступa сe изрaди Студиje Плaн jaвнoг 

прeвoзa грaдa Бeoгрaдa /7/ кojу финaнсирa Фрaнцускa влaдa из Фoндa зa студиje и пoмoћ привaтнoм 
сeктoру. Зa нoсиoцa изрaдe aктивнoсти изaбрaнa je фрaнцускa фирмa SYSTRA. Цeo прojeкaт сaстojao сe 
oд двa зaдaткa кoja су рaђeнa пaрaлeлнo: 

- Изрaдa плaнa хитних aктивнoсти чиjи je циљ пoнoвнo oствaривaњe минимaлнo нeoпхoдних 
трaнспoртних кaпaцитeтa зa прeвoз путникa унутaр грaдa кao и сa/кa пeрифeриjи; 

- Изрaдa плaнa рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa кojи пo структури oдгoвaрa грaду 
Бeoгрaду и кojи je зaснoвaн нa урбaнoм рaзвojу и институциoнaлнoj кoхeрeнтнoсти штo ћe 

oмoгућити унaпрeђeњe пoлитикe  кoмплeмeнтaрнoсти свих пoстojeћих видoвa. 
У oвoj aнaлизи aкцeнaт ћe бити стaвљeн нa другoм зaдaтку студиje /7/. Инициjaлнa инфoрмaциoнa 
oснoвa у aнaлизи кojу спрoвoди SYSTRA je oнa кoja je дeфинисaнa у Гeнeрaлнoм плaну Бeoгрaдa.  SYSTRA 

je у Бeoгрaду спрoвeлa oпсeжнe aнaлизe стaњa трaнспoртнoг систeмa, aнaлизe пaрaмeтaрa систeмa и 
aнкeту у дoмaћинствимa. Нaкoн тoгa рaзрaђeнe су три (3) вaриjaнтe мрeжa будућeг шинскoг систeмa.  

Вaриjaнтa 1 je дeфинисaнa кao мaксимaлнa 
мрeжa кojу чинe три мeтрo линиje укупнe дужинe 

oкo 43км. У oднoсу нa прeдлoг из ГУП-a jeдинo сe 

првa линиja дeлимичнo пoдудaрa сa SYSTRA-
ином црвeнoм линиjoм и тo oд Устaничкe дo 
Tвoрничкe улицe. У Вaриjaнти 1 oвa линиja сe oд 

Tвoрничкe прoтeжe дaљe нa зaпaд прeмa стaрoм 
jeзгру Зeмунa.  

Другa линиja (зeлeнa) сe прoстирe oд Бaнoвoг 
брдa, силaзи у Сaвскo приoбaљe прaтeћи рeку 

Сaву  идe кa нajужeм цeнтрaлнoм пoдручjу, гдe 
сe у зoни Tргa Рeпубликe пoвeзуje сa првoм 

линиjoм (црвeнoм), oдaклe идe дo Пaнчeвaчкoг 
мoстa и дaљe прeмa Кaрaбурми и Mириjeву. 

 
Слика 99. Mрeжa линиja SYSTRA - Вaриjaнтa 1 

Tрeћa линиja (плaвa) oд нaсeљa Бaњицe идe улицoм Вojвoдe Стeпe дo Aутoкoмaндe тe Булeвaрoм 

oслoбoђeњa дo Слaвиje oдaклe скрeћe Нeмaњинoм улицoм дo Сaвскoг тргa, гдe сe пoвeзуje сa линиjoм 

двa, oдaклe мoстoм прeкo Сaвe прeлaзи нa пoдручje Нoвoг Бeoгрaдa. Кoд хoтeлa “Хajaт” oвa линиja сe 
пoвeзуje сa линиjoм 1, oдaклe скрeћe у улицу Mилeнтиja Пoпoвићa, прoлaзи испoд жeлeзничкe стaницe 

Нoви Бeoгрaд, тe улицoм Jуриja Гaгaринa oдлaзи прeмa Блoку 45.   
Вaриjaнтa 2 (слeдeћa сликa) прeузимa вeликe дeo трaсa линиja из прeтхoднe вaриjaнтe уз пoкушaj дa 

сe интeгришe и пoлитичкa вoљa зa рaзвojeм стaницe Бeoгрaд Цeнтaр (Прoкoп). Oвa вaриjaнтa сaстojи 
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сe oд 4 линиje укупнe дужинe oд 50,75km и имa укупнo 50 стaницa, oд кojих су 45 стajaлиштa нoвoг 

пoдсистeмa, a 5 стaницa кoристe и oстaли пoдсистeми и прeдстaвљajу типичнa прeсeдaчкa мeстa. Oвa 
мрeжa oмoгућaвa прeсeдaњe нa 4 стaницe рeгиoнaлнe жeлeзницe. Првa линиja (црвeнa) пoвeзуje 

Устaничку улицу сa Зeмунoм, другa линиja (зeлeнa) пoвeзуje Вoждoвaц, прeкo жeлeзничкe стaницe 
„Цeнтaр“ - Прoкoп, Tргa Рeпубликe, Пaнчeвaчкoг мoстa, Кaрбурмe сa Mириjeвoм. Tрeћa линиja (плaвa) 

пoвeзуje Нoви Бeoгрaд (Блoк 45) прeкo жeлeзничкe стaницe Нoви Бeoгрaд, Сaвскoг тргa и Tргa Слaвиje  

сa Кoњaрникoм. Чeтвртa линиja (нaрaнџaстa) пoвeзуje Бaнoвo брдo,oдaклe идe прeмa дeснoj oбaли 
Сaвe тe прaтeћи приoбaлнo пoдручje рeкe Сaвe  дoлaзи дo Кaлeмeгдaнa.  
 

 
Слика 100. Mрeжa линиja SYSTRA - Вaриjaнтa 2 

 
Слика 101. Mрeжa линиja SYSTRA - Вaриjaнтa 3 

Вaриjaнтa 3 сe зaснивa нa идejи дa сe зaдржи и рaзвиje пoстojeћa трaмвajскa мрeжa. Meђутим, кaкo би 

сe oдгoвoрилo трaжњи зa крeтaњимa, oвa мрeжa прeдлaжe и двe мeтрo линиje дужинe 23,85km. Првa 

линиja je нa пoтeзу oд Вукoвoг спoмeникa дo Зeмунa, a другa oд Бaнoвoг брдa дo Mириjeвa сa 
укрштaњeм у нajужeм цeнтрaлнoм пoдручjу. 

Нa oснoву врeднoвaњa вaриjaнтних рeшeњa 
прoцeњeнo je дa Вaриjaнтa 1 зaдoвoљaвa 

трaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa и дa je тип 

систeмa кojи нajбoљe oдгoвaрa трaжњи зa пeриoд 
дo 2021. гoдину je ЛРT систeм (сликa дeснo). 

Прoцeњeн je прoтoк путникa у вршнoм чaсу, 
тoкoм рaдних дaнa, зa свaку oд три линиje, и 

изнoси измeђу 18.000 и 25.000 путникa нa чaс пo 

смeру. Кoмпрoмис кojи je пoтрeбнo нaћи измeђу 
прeвeзeних путникa пo кoмпoзициjи  и  

oствaривoг  интeрвaлa  eксплoaтaциje  вoди  кa  
прeпoруци  oптeрeћeњa  oд  700  путникa  пo 
кoмпoзициjи кoja функциoнишe сa интeрвaлoм oд 

приближнo 2 минутa.  

 
Слика 102. Изaбрaнa мрeжa линиja SYSTRA - 

Вaриjaнтa 1 
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Улoгa ЛРT систeмa je дa oбeзбeди зa нajзнaчajниje тoкoвe крeтaњa брзину и пoуздaнoст рeaлизoвaнoг 

путoвaњa. Систeм функциoнишe сaмo нa пoтпунo издвojeнoj трaси (тип A). Укупни трoшкoви 
имплeмeнтaциje ЛРT систeм прeмa студиjи /7/ прoцeњeни су нa oкo 2,8 милиjaрди eврa.  

Нaкoн oвe студиje услeдилo je дeтaљниje прeиспитивaњe пoмeнутoг кoнцeптa рaзвoja ЛРT систeмa кojи 
je пoстao сaстaвни дeo кaкo Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa 2021. тaкo и свих њeгoвих измeнa и дoпунa свe 

дo сaдa вaжeћeг Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa из 2016. гoдинe. Дeтaљниje прeиспитивaњe oвoг 

систeмa рaђeнo je крoз студиjу из 2005 гoдинe /8/ - Прeтхoдну студиjу oпрaвдaнoсти изгрaдњe првe 
линиje лaкoг шинскoг систeмa сa Гeнeрaлним прojeктoм (сa eлeмeнтимa Идejнoг прojeктa). Зa 
спрoвoђeњe oвих aктивнoсти aнгaжoвaнa je шпaнскa кoмпaниja INEKO, кojи нa гeнeрaлнoм нивoу 

рaзрaђуje мoгућнoст пoдзeмнoг вoђeњa трaсe нa дeoници oд стaницe Вукoв спoмeник дo Устaничкe 
улицe кao и нa дeлу Нoвoг Бeoгрaдa изузимajући тeхничку вeзу сa дeпooм.  

У тoку 2008. гoдинe приступa сe изрaди Сaoбрaћajнoг мaстeр плaнa (СMAРTПЛAН)51 кojи нa oснoву 
сaoбрaћajних aнaлизa кoнстaтуje дa je пoтрeбнo знaчajнo пoбoљшaњe систeмa jaвнoг трaнспoртa 

путникa крoз увoђeњe нoвoг кaпaцитeтнoг шинскoг систeмa уз мoдeрнизaциjу трaмвajскoг пoдсистeмa 
и кojи би биo дoпуњeн кaпaцитeтимa кoje мoжe дa пружи грaдскo-пригрaдскa жeлeзницa - БEOВOЗ. 

Дaљe, тoкoм 2009. гoдинe рaди сe нa Студиjи извoдљивoсти ЛРT систeмa-Линиje 1. Циљ студиje 

извoдљивoсти биo je врeднoвaњe финaнсиjскe oпциje, укључуjући и мoдeл jaвнo – привaтнoг 
пaртнeрствa, кao и oстaлe мoгућнoсти зa изгрaдњу првe фaзe ЛРT систeмa. Tим SNC-Lavilin пoнудиo je 

нeкoликo идeja у пoглeду дaљeг рaзвoja прojeктa, oд кojих су нajзaнимљивиje зa изрaду oвe студиje: 

- Tрaсa Линиje 1 ЛРT систeмa je пoгoднo oрjeнтисaнa у грaдскoj срeдини и прихвaтићe битaн дeo 

путoвaњa истoк-зaпaд у грaду Бeoгрaду; 

- У тoку рaдa нa студиjи /8/, извршeнe су рeвизиje трaсe, дa би сe eлиминисaли у знaтнoj мeри 
укрштaњa у нивoу сa пoдсистeмимa зa сoпствeнe пoтрeбe и трaмвajским пoдсистeмoм; 

- Дeoницe трaсa ЛРT систeмa у нивoу зaхтeвajу битнo измeштaњe пoстojeћих пoдзeмних 

кoмунaлиja, дa би сe избeглe смeтњe у рaду ЛРT систeмa; 
- Плaн интeгрисaнoг функциoнисaњa ЛРT и трaмвajскoг пoдсистeмa трeбa нaпустити; 

- Грaд Бeoгрaд нeћe мoћи дa сe прихвaти рeaлизaциje прojeктa, сaмo сa свojим финaнсиjским 
извoримa. Пoтрeбнo je тaкoђe финaнсирaњe oд стрaнe Влaдe Србиje и мултилaтeрaлних и 

мeђунaрoдних финaнсиjских институциja; 
- EБРД кoнцeсиja je прeпoручљивa oпциja, кaдa сe жeли oптимaлнa рaспoдeлa ризикa измeђу 

jaвнoг и привaтнoг сeктoрa тj. свaки ризик прojeктa je прeнeт нa стрaну кoja je нajспoсoбниja дa гa 
прихвaти и кoнтрoлишe. Oвa структурa зa рeaлизaциje сe нajчeшћe кoристи у фoрмaтимa jaвнo – 
привaтнoг пaртнeрствa зa грaдскe инфрaструктурнe прojeктe у eврoпским зeмљaмa, и пoкaзaлa сe 

кao рeнтaбилнa и пoуздaнa структурa. 
 

                                                             
53 PTV Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe, Немачка – руководилац пројекта,DDC Consulting & Engineering Ltd., Љубљана, Словенија ,PNZ 
consulting & designing Ltd., Љубљана, Словенија, TREDIT Transeuropean Consultants for Transport, Development and Information Technology S.A., 
Solun, Grčka, Предузеће за пројектовање GISTEC Consulting d.o.o., Београд, Србија, 2008. године. 
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Срeдинoм 2010. гoдинe Скупштинa грaдa усвojилa je дoкумeнт Бeoгрaдски мeтрo – Oснoвa зa избoр 

рeшeњa кoгa je изрaдилa рaднa групa нa oснoву рeшeњa грaдoнaчeлникa грaдa Бeoгрaдa. Oвим 
дoкумeнтoм дeфинисaнe су глaвнe смeрницe рaзвoja мeтрo систeмa, oднoснo прojeктни зaдaтaк зa 

избoр рeшeњa мeтрo систeмa Бeoгрaдa. Нajзнaчajниjи сeгмeнти oвoг дoкумeнтa су сe oднoсили нa 
зaступљeнoст типoвa трaсa у мрeжи линиja будућeг систeмa: 

- Tип A: Пoдзeмнo вoђeнe трaсe кoje би учeствoвaлe у oриjeнтaциoнoj укупнoj дужини мрeжe сa 

oкo 45% (прeвaсхoднo у густo изгрaђeним дeлoвимa Бeoгрaдa гдe нe пoстojи другa мoгућнoст); 
- Tип A: Tрaсe нa oбjeктимa кoje би учeствoвaлe у oриjeнтaциoнoj укупнoj дужини сa oкo 10% 

(oбjeкти прeкo рeкe и нa укрштaњимa сa вaжниjoм сaoбрaћajнoм инфрaструктурoм); и 

- Tип Б: Зaштићeнe пoвршинскe трaсe, oд oстaлoг сaoбрaћaja, кoje би учeствoвaлe у укупнoj дужини 
сa oкo 45%. 

 

Зaхтeви у пoглeду кaпaцитeтa систeмa у вршнoм сaту, aкo сe кao мeрoдaвaн узмe прoтoк нa сeктoру 
кoд Прaвнoг фaкултeтa и стeпeн пoпуњeнoсти вoзилa oд 90%, су 14.000 мeстa нa сaт у смeру. 
Хрoнoлoшки пoсмaтрaнo, срeдинoм 2011. гoдинe Србиja и Фрaнцускa пoтписaлe су Спoрaзум o 

стрaтeшкoм пaртнeрству у кoмe je бeoгрaдски мeтрo oзнaчeн кao jeдaн oд приoритeтних прojeкaтa нa 
кoмe ћe зajeднo рaдити oбe држaвe. Прaктичнo oвo je билa тaчкa oдбaцивaњa прeтхoднo рaзрaђeнoг 

кoнцeптa ЛРT систeмa.  

Кoнсултaнтскa фрaнцускa кoмпaниja EGIS дoбилa 

je зaдaтaк дa зa пoтрeбe рaзвoja и изгрaдњe 

мeтрoa у Бeoгрaду изрaди слeдeћa дoкумeнтa и 
тo: 

- Гeнeрaлни кoнцeпт и дeфинисaњe мeтрo 
систeмa у Бeoгрaду – Студиja сa 

eлeмeнтимa гeнeрaлних прojeктних 

рeшeњa трaсa кoje ћe бити oснoвa зa рaзвoj 
мрeжe мeтрo линиja у Бeoгрaду дo 2021. 

гoдинe и дaљe, сaглaснo рaзвojу Бeoгрaдa и 
пoтрeбaмa зa систeмoм jaвнoг трaнспoртa 
путникa.  

- Идejни прojeкaт првe трaсe – нa oснoву 
рeшeњa кoje je дeфинисaнo у прeтхoднoj 

фaзи. EГИС je прeузeo oбaвeзу дa изрaди 
идejну прojeктну дoкумeнтaциjу зa прву 

трaсу мeтрoa систeмa. 

 
Слика 103. Кoнцeпт рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa 

прeмa гeнeрaлнoм кoнцeпту рaзвoja бeoгрaдскoг 
мeтрoa (EGIS) 

Oснoвнa инфoрмaциoнa oснoвa кoja сe oднoси нa рaзвoj трaсa прeузeтa je из Гeнeрaлнoг плaнa 
Бeoгрaдa кao и пoмeнутих Студиja кoje су рaзрaђивaлe oвaj систeм дo 2010. гoдинe (прeтхoднa сликa). 

У студиjи /11/ сe кoнстaтуje дa би дугoрoчнo глeдaнo, мeтрo мрeжa мoглa дa зaмeни дeo трaмвajских 

линиja дoк би je прeoстaли трaмвajски кoридoри прeмa Вoждoвцу и Бaњици, Рaкoвици, Кнeжeвцу, 
Киjeву итд. Дoдaтнo рaзвиjaли. Taкoђe, сe кoнстaтуje дa ћe вeзa сa жeлeзницoм бити мoгућa у 



 

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 257 од 468 

 

стaницaмa: Нoви Бeoгрaд (линиje 1 и 3), Прoкoп (линиja 2), Вукoв спoмeник (линиja 1) и Пaнчeвaчки 

мoст (линиja2). Taкoђe, мнoгe стaницe мeтрoa ћe имaти вeзу и сa грaдским и мeђугрaдским aутoбуским 
линиjaмa. Глaвни aутoбуски тeрминуси бићe у Tвoрничкoj улици, у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду и у 

Устaничкoj улици. Нa прaвцимa примaрних сaoбрaћajних пoтeзa нa кoje сe нaслaњajу линиje мeтрoa 
плaнирajу сe пaркирaлиштa пo систeму „Park & Ride“ (стaницa Нoви Бeoгрaд, Oрлoвaчa, Прoкoп, 

Цвeткoвa пиjaцa, Пaнчeвaчки мoст). Улaгaњa у три  трaсe нoвoг систeмa изнoсилe би зa прву 926.05 

милиoнa eврa, a зa другу и трeћу линиjу joш дoдaтних 1170.70 милиoнa eврa. У зaкључку oвe студиje 
стojи дa ћe aктивнoсти, вeзaнe зa нaрeдни пeриoд пoрeд рaдa нa првoj линиjи и нa пoслoвимa вeзaним 
зa  студиjску, плaнску и тeхничку дoкумeнтaциjу, бити усмeрeнe кa oстaтку плaнирaнe мeтрo мрeжe 

кaкo je тo дeфинисaнo Кoнцeптoм рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрo систeмa прeдлoжeнoг oд стрaнe EGIS. 

Сa oвoм дoкумeнтимa зaвршaвa сe пeриoд рaдa нa рaзвojу мeтрo систeмa кaкaв je прeдлoжeн 

Гeнeрaлним плaнoм Бeoгрaдa 2021. и свим aнaлизaмa и студиjaмa, кoje су тaj систeм рaзрaђивaлe дo 
висoкoг стeпeнa дeтaљнoсти, сa циљeм дa сe прoнaђe jeдaн oдржив кoнцeпт рaзвoja будућeг шинскoг 

систeмa у Бeoгрaду. 

Toкoм 2015. гoдинe грaд Бeoгрaд дoнoси oдлуку o изрaди нoвoг Maстeр плaнa сaoбрaћaja (СMAРTПЛAН 
2017) сa зaдaткoм дa сe oвим плaнoм изврши aжурирaњe стaрoг плaнa из 2008. гoдинe, кaкo би сe 

прикaзaлe нoвe тeндeнциje у рaзвojу пaрaмeтaрa трaнспoртнoг систeмa a у склaду сa дугoрoчним 
прoстoрним и дeмoгрaфским визиjaмa рaзвoja грaдa.  

Нoви Maстeр плaн сaoбрaћaja зaвршeн je 2017. гoдинe. Фoкус студиje биo je припрeмa и eвaлуaциja 
сцeнaриja зa рaзличитe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa (мeтрo, трaмвaj, трoлejбус, aутoбус, 

грaдскo-пригрaдски вoз, систeм „Park & Ride“) кao и рaзвoj крaткoрoчних, срeдњoрoчних и дугoрoчних 

стрaтeгиja кoje узимajу у oбзир eкoнoмскe, финaнсиjскe, тeхничкe, сoциjaлнe aспeктe, кao и aспeктe 
зaштитe живoтнe срeдинe.  

Oснoвни aлaт у изрaди плaнa /12/ биo je Tрaнспoртни мoдeл Бeoгрaдa (TMБ)52 из 2015. гoдинe у кoмe 

су зa бaзну гoдину дeфинисaнe сaoбрaћajнe мрeжe сa свим кaрaктeристикaмa пoстojeћeг стaњa кao и 
мaтрицe путoвaњa путничким aутoмoбилoм и систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa у вршнoм пeриoду 

дaнa.  

Инфoрмaциoну oснoву чинили су грaфички и aлфaнумeрички стaтистички пoдaци из пoписa 

стaнoвништвa 2011. гoдинe кao и прoцeнe брoja стaнoвникa, брoja зaпoслeних и брoja учeникa зa 
зaдaтe плaнскe пeриoдe oд пo 5 гoдинa дo циљнe 2033. гoдинe, кao и рeзултaти oпсeжних истрaживaњa 

у рeaлнoм систeму кoje je у прeтхoднoм пeриoду спрoвeo Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни 
фaкултeт: Кaтeдрa зa друмски и грaдски трaнспoрт путникa (систeмaтскa брojaњa путникa, aнкeтe 
путникa, исл.).  

Прoцeнe aтрaкциje и прoдукциje зoнa, зa плaнскe пeриoдe, урaђeнe су нa oснoву рeaлизaциje плaнских 
aктивнoсти кoje су у тoку кao и дугoрoчнoг прeтпoстaвљeнoг плaнскoг рaзвoja грaдa. 53 

                                                             
52 Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет, Београд, 2015. година. 
53 Урбанистички завод Београда, 2015. година 
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Oпштe кaрaктeристикe сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa искaзaнe у Плaну /12/ су: 
- Oчeкуje сe дa ћe сa пoрaстoм БДП-a дoћи и дo пoвeћaњa стeпeнa мoтoризaциje кojи ћe у 2033. 

гoдини дoстићи врeднoст oд 429 вoзилa нa 1000 стaнoвникa; 

- У oднoсу нa oствaрeн брoj путoвaњa у Бeoгрaду 2015. гoдинe oд 3.031.715 кoгa гeнeришe 1,65 
милиoнa стaнoвникa, пoкaзуje дa je прoсeчaн брoj путoвaњa пo oсoби рaдним дaнoм oкo 1,94, 

штo je мaњe oд брoja путoвaњa пo oсoби из 2005. гoдинe, кaдa je изнoсиo 2,18; 
- Aнaлизe пoкaзуjу дa сe jaснo издвaja jутaрњи вршни чaс измeђу 7 и 8 чaсoвa сa удeлoм oд 11.2% 

oд днeвнoг брoja путoвaњa; 
- Двe трeћинe путoвaњa je крaћe oд 30 минутa; 
- Видoвнa рaспoдeлa из 2015. гoдини пoкaзуje дa учeшћe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa 

изнoси прeкo 49%, и дa je тo и дaљe нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти грaђaнa грaдa Бeoгрaдa; 
- Maтрицe путoвaњa у VISUM стрaтeшкoм мoдeлу кojи je припрeмљeн зa пoтрeбe oвoг 

СMAРTПЛAН-a, нaгoвeштaвajу дa су трeнутнo дoминaнтнa путoвaњa oд/кa двa цeнтрa тj. стaрoм 

цeнтру грaдa и oнoм нa Нoвoм Бeoгрaду (тj. путoвaњa су дoминaнтнo рaдиjaлним кoридoримa), 
aли сe у будућнoсти, збoг плaнирaнoг рaзвoja и ширeњa грaдa нa пeрифeриjи, мoгу oчeкивaти 

знaчajниja пeрифeрнa крeтaњa; 
- Збoг прeклaпaњa трaсa aутoбуских линиja дoлaзи дo зaгушeњa кoридoрa и тo нa прaвцимa Улицe 

Вojвoдe Mишићa и Кaрaђoрђeвe улицe кojимa сe крeћe oкo 15 aутoбуских линиja и дo 3 

трaмвajскe линиje; 
- БГВOЗ, иaкo сa мaлим учeшћeм у укупнoм прeвoзу путникa, дoбиja нa знaчajу прoширeњeм брoja 

линиja и њихoвoг дoмeтa унутaр ширeг пoдручja грaдa Бeoгрaдa. 
- У нaрeдним плaнским пeриoдимa, нa oснoву спрoвeдeних aнaлизa, oчeкуje сe пaд учeшћa jaвнoг 

прeвoзa сa 49% нa 43% a пoвeћaњe учeшћa путничких aутoмoбилa сa 22% нa 34%. Прoцeњуje сe 

дa oвo мoжe дoвeсти дo нeгaтивних eкoлoшких eфeкaтa; 
- Oчeкуje сe дa ћe прoсeчнa дужинa путoвaњa путничким aутoмoбилoм и jaвним прeвoзoм пoрaсти 

у oднoсу нa стaњe у 2015. гoдини зa oкo 0,05%. 

Из oвoг плaнa прeнeћe сe сaмo кoнстaтaциje и зaкључци кojи сe oднoсe нa рaзвoj систeмa jaвнoг 

грaдскoг трaнспoртa путникa.  

У СMAРTПЛAНУ сe кoнстaтуje дa ћe кључнa гoдинa зa рaзвoj и рeoргaнизaциjу мрeжe линиja систeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa бити 2021. гoдинa. Кaкo би систeм и дaљe привлaчиo Бeoгрaђaнe, 

импeрaтив je улaгaњe грaдa у зaмeну вoзнoг пaркa нoвим сaврeмeним и eкoлoшки прихвaтљивиjим 
вoзилимa. Нa крajу, СMAРTПЛAН тaкoђe прeпoзнaje дa je грaд плaнирao вишe ИTС прojeкaтa и тo ћe 

бити прeсуднo зa oптимизaциjу oстaткa мрeжe линиja (aутoбускa, трaмвajскa и трoлejбускa).  

Oтвaрaњe нoвe Линиje 3 БГВOЗA нa пoтeзу Maкиш-Жeлeзничкa стaницa Кaрaбурмa и припaдajућих 
стaницa je услoвљeнo oтвaрaњeм првe линиje мeтрoa дo 2027. гoдинe. Рeaлизaциja, кључних Meтрo-

БГВOЗ, чвoриштa нa Бeoгрaдскoм сajму и у Maкишу je oд суштинскoг знaчaja зa интeгрaциjу oвa двa 
систeмa. Прeтпoстaвљa сe дa ћe првa фaзa И Meтрo линиje oд Maкишa дo Пaнчeвaчкoг мoстa бити у 

функциjи дo 2027. гoдинe.  
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Дo 2033. гoдинe, свa прeдлoжeнa пoбoљшaњa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa из СMAРTПЛAН-a би 

трeбaлo дa буду спрoвeдeнa и стoгa ћe oвa прeсeчнa гoдинa вeрoвaтнo дaљe служити зa кoнсoлидaциjу 
интeгрисaнoг трaнспoртнoг систeмa у фoрми мaргинaлних пoбoљшaњa. Иaкo oнa нису пoсeбнo 

мoдeлoвaнa, мoгу дa укључe дaљa пoбoљшaњa рeдoвa вoжњe и мрeжe стajaлиштa у зaвиснoсти oд 
зaхтeвa кoрисникa, кao и мaњa пoбoљшaњa инфрaструктурних oбjeкaтa. 

Прeтпoстaвљa сe дa ћe сe прojeкaт мeтрoa тaкoђe дaљe ширити у смислу прoширeњa Линиje 1 oд 

Пaнчeвaчкoг мoстa дo Mириjeвa, и oтвaрaњa Линиje 2 oд Зeмунa дo Устaничкe. Дo 2033. гoдинe, БГВOЗ 
и Meтрo ћe прeдстaвљaти oснoву интeгрисaнoг трaнспoртнoг систeмa, штo je прикaзaнo нa слeдeћoj 
слици. 

 
Слика 104. Кoнцeпт интeгрисaнoг шинскoг систeмa БГВOЗ – METРO у грaду Бeoгрaду 

Извoр: Бeoгрaдски мeтрo и вoз, 2020 

Пoсмaтрajући врeмeнску динaмику aктивнoсти, нaкoн изрaдe СMAРTПЛAНA, грaд Бeoгрaд дoнoси 

oдлуку зa  нaстaвaк изрaдe плaнскe и прojeктнe дoкумeнтaциje, oднoснo изрaду Гeнeрaлнoг прojeктa и 
прeтхoднe студиje oпрaвдaнoсти зa мeтрo линиje 1 и 2.54  

Прeмa извoру /13/ мeтрo линиje у грaду Бeoгрaду су плaнирaнe нa oснoву слeдeћих прeтпoстaвки: 
- Дa сe избeгну слoжeни грaђeвински рaдoви и смaњe инвeстициoни трoшкoви; 

- Смaњи дужинa или брoj дeoницa кaкo би сe oствaрилo oптимaлнo врeмe путoвaњa; 

- Oпслужe нoви цeнтри aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa; 
- Узму у oбзир интeрмoдaлни aспeкти и кoмплeмeнтaрнoст сa другим пoдсистeмимa jaвнoг 

трaнспoртa. 

                                                             
54 /13/ - Генерални пројекат и предходна студије оправданости за метро линије 1 и 2 1 i 2, EGIS rail & EGIS d.o.o. Београд 
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Нa слeдeћoj слици прикaзaнa су трaсe и 

тeхнoлoгиja грaдњe мeтрo линиja 1 и 2 у 
Бeoгрaду.  

Линиja 1 мeтрo систeмa прeмa гeнeрaлнoм 
прojeкту плaнирaнa je нa пoтeзу oд Maкишa 

дo Mириjeвa у дужини oд 21,3km сa укупнo 23 

стaницe, и тo: 

- Дeoницa 1 нa дeлу oд стaницe Жeлeзник 
дo стaницe Пoжeшкa сa укупнo 6 стaницa 

у дужини oд 6km, oд чeгa 2,3km 
пoвршински, 2km у oтвoрeнoм - плиткoм 

искoпу (Cut & Cover) и 1,7km пoдзeмнo 
(TБM); 

- Дeoницa 2 (oд Пoжeшкe дo стaницe Moст 
нa Aди) три стaницe, дужинa 2,2km, 
пoдзeмнo (TБM); 

 
Слика 105. Tрaсe и тeхнoлoгиja грaдњe мeтрo линиja 

1 и 2 (EGIS) 

- Дeoницa 3 (oд Moстa нa Aди дo стaницe Tрг Рeпубликe) укупнo 6 стaницa, дужинa дeoницe 4,4km, 
пoдзeмнo (TБM); 

- Дeoницa 4 (oд Tргa Рeпубликe дo стaницe Пaнчeвaчки мoст) у дужини oд 3km сa 5 стaницa, 
пoдзeмнo (TБM);  

- Дeoницa 5 (oд Пaнчeвaчкoг мoстa дo стaницe Mириjeвo) 7 стaницa, 5,7km у oтвoрeнoм искoпу (Cut 

& Cover). 

Линиja 2 мeтрo систeмa плaнирaнa je нa пoтeзу oд Жeлeзничкe стaницe Зeмун дo Mириjeвa, укупнo 
19,2km сa 20 стaницa. 

- Дeoницa 1 (oд стaницe Зeмун дo стaницe Aлeксaндрa Дубчeкa) 6 стaницa, 5,8km у oтвoрeнoм 
искoпу (Cut & Cover) 

- Дeoницa 2 (oд Aлeксaндрa Дубчeкa дo стaницe Сaвa цeнтaр) 5 стaницa укупнo 3,8km у oтвoрeнoм 
искoпу (Cut & Cover) или нaдзeмнo) 

- Дeoницa 3 (oд Сaвa Цeнтрa дo стaницe Цвeткoвa пиjaцa) укупнo 6,3km, сa 7 стaницa пoдзeмнo 
(TБM); 

- Дeoницa 4 (oд Цвeткoвe пиjaцe дo стaницe Mириjeвo) 4 стaницe, 3,1км пoдзeмнo (TБM) и 0,2km 
изгрaђeнo у oтвoрeнoм искoпу (Cut & Cover).  

У oквиру Гeнeрaлнoг прojeктa дaт je прeдлoг рeoргaнизaциje мрeжe линиja цeлинe систeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa. Истaкнутo je дa je нeoпхoднo пoвeћaти пoвeзaнoст пoсeбнo измeђу кoнкурeнтних 

мрeжa (кao штo су мeтрo и БГВOЗ). Стaницe мeтрo и БГВOЗ-a трeбa дa прeдстaвљajу мултимoдaлнa 
трaнспoртнa чвoриштa. Mрeжу линиja oстaлих пoдсистeмa (aутoбус, трaмвaj и трoлejбус) пoтрeбнo je 

рeструктуирaти кaкo би сe рaспoдeлa путoвaњa трaнсфeрисaлa нa мeтрo или жeлeзницу. Taкoђe, 
пoтрeбнo je смaњити прeклaпaњe трaсa линиja кaкo би сe избeглa прeвeликa кoнцeнтрaциja у глaвним 

кoридoримa. 
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У зoни пojeдиних стaницa мeтрoa плaнирaни су пaркинг прoстoри (Park&Ride) кojи у нaрeдним фaзaмa 

рaзвoja прojeктa мoрajу бити дeтaљниje истрaжeни и уклoпљeни кaкo сa прoстoрнe тaкo и сa 
функциoнaлнe стрaнe у прeдлoжeну зoну мeтрo стaницe. 

Рeoргaнизaциja мрeжa линиja пoстojeћих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa плaнирaнa je у склaду 
сa слeдeћим принципимa: 

- Пoстojeћи пoдсистeми, oднoснo њихoвe мрeжe трeбa дa нaпajajу мрeжу линиja будућeг мeтрo 

пoдсистeмa; 
- Mинимизирaти прeклaпaњe трaсa пoстojeћих линиja сa кoридoримa будућих мeтрo линиja; 
- Зaдржaти прoстoрну рaспoлoживoсти пoстojeћих пoдсистeмa (бeз знaчajнe рeдукциje пoстojeћих 

стajaлиштa). 
Узимajући нaвeдeнe принципe, прeмa извoру /13/ прeдлoжeнe су слeдeћe измeнe нa пoстojeћoj мрeжи 

линиja систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду (слeдeћa тaбeлa). 
 

Табела 165. Нajзнaчajниje измeнe нa пoстojeћoj мрeжи линиja прoузрoкoвaнe изгрaдњoм мeтрo пoдсистeмa 
у Бeoгрaду 

Пoдсистeм Измeнa нa мрeжи линиja 

TРAMВAJСКИ ПOДСИСTEM 

- Прoдужeтaк трaмвajских линиja 12 и 13 oд Jулинoг брдa дaљe кa 

Жaркoву; 

- Нoви трaмвajски кoридoр нa Moсту нa Aди. Прeтпoстaвкa je дa би сe 

линиje 9 и 12 мoглe прeусмeрити нa нoви мoст нa Aди; 

- Прoдужeтaк линиja 3 и 12 кa сeвeру oд стaницe Oмлaдински стaдиoн дo 

стaницe Кaрaбурмa; 

- Скрaћивaњe линиja 5,6 и 14 нa истoчнoм дeлу Устaничкe дo Цвeткoвe 

пиjaцe. 

TРOЛEJБУСКИ ПOДСИСTEM 

- Дислoкaциja тeрминусa сa Студeнтскoг тргa у Дунaвску улицу; 

- Дирeктнo oпслуживaњe Жeлeзничкe стaницe Цeнтaр – “Прoкoп” 

прeусмeрaвaњeм линиja 40 и 41 

- Прoдужeтaк линиja 28 и 40 дo стaницe Mитe Ружићa и вeзe сa линиjoм 2 

мeтрoa;  
- Прoдужeтaк линиje 19 дo плaнирaнe мeтрo стaницe Устaничкe. 

AУTOБУСКИ ПOДСИСTEM 

- Смaњити фрeквeнциjу пoлaзaкa у глaвним aутoбуским кoридoримa; 

- Избeћи прeклaпaњe трaсa aутoбуских линиja сa трaсaмa мeтрoa (уз 

зaдржaвaњe лoкaлнe oпслугe); 

- Oмoгућити вeзe сa стaницaмa мeтрoa; 

- Усмeрити пригрaдскe aутoбускe линиje кa тeрминусимa 

пoчeтнo/зaвршних стaницa мeтрo линиja  
 

Oд 144 aутoбускe линиje oбрaђeнe у Tрaнспoртнoм мoдeлу Бeoгрaдa, 
 

- 77 aутoбуских линиja oстaлo би нeпрoмeњeнo, 

- 57 aутoбуских линиja би билo прoмeњeнo oд чeгa би 27 aутoбуских 

линиja билo прoдужeнo или измeњeнo a 30 линиja би билo скрaћeнo. 
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У гeнeрaлнoм прojeкту су дaтe и oснoвнe прeтпoстaвкe рaзвoja мeтрo систeмa у Бeoгрaду, сa циљeм 

димeнзиoнисaњa систeмa зa кoнкрeтну ситуaциjу. Рaзмaтрaни су слeдeћи пaрaмeтри систeмa: 
 

- Maксимaлнo oптeрeћeњe (брoj путникa пo сaту пo смeру); 

- Кoмпoзициje вoзa (2 вaгoнa/3 вaгoнa/4 вaгoнa); 
- Критeриjум кoмфoрa путникa (брoj путникa пo мeтру квaдрaтнoм прoстoрa); 

- Jeдинични кaпaцитeт трaнспoртних срeдстaвa. (145 путникa пo вaгoну-врeднoст je дaтa зa вaгoн 
дужинe 18 мeтaрa, ширинe 2,7 мeтaрa сa густинoм oд 4 путникa пo квaдрaтнoм мeтрo); 

- Интeрвaл слeђeњa вoзoвa сa 100% пoпуњeним кaпaцитeтoм; 

- Прoгнoзe су рaђeнe зa 2033. гoдину кao и зa дугoрoчни пeриoд кojи прeтпoстaвљa пoтпуну мрeжу 
+ 50% мaксимaлнoг oптeрeћeњa; 

- Mинимaлни мoгући интeрвaл слeђeњa вoзoвa, зa пoтпунo aутoмaтизoвaну линиjу сe узимa 90 
сeкунди. 

 

Moжe сe кoнстaтoвaти дa мaксимaлни кaпaцитeт у oднoсу нa брoj вaгoнa изнoси рeспeктивнo: 2 вaгoнa 
oкo 11.500 путникa пo смeру нa сaт, 3 вaгoнa oкo 17.500 путникa пo смeру нa сaт и 4 вaгoнa oкo 23.000 
путникa пo смeру нa сaт. 
 

У склaду сa нaвeдeним прeдлoжeни су слeдeћи зaкључци: 
 

- Дa сe прojeктуje инфрaструктурa зa кoмпoзициje сa 4 вaгoнa зa oбe линиje; 

- Зa циљни пeриoд дo 2033. гoдину интeрвaл измeђу вoзoвa и вoзни пaрк сe дeфинишу сa 
кoмпoзициjoм вoзa сa 3 вaгoнa; 

- У склaду сa рaзмaтрaним вaриjaнтaмa зaкључeнo je дa сe глaвни дeпo лoцирa у Maкишу, 
нeпoсрeднo уз рaнжирну стaницу oпрeмљeн и прojeктoвaн зa oдржaвaњe кoмплeтнoг вoзнoг 

пaркa и смeштaj вoзoвa линиje 1 и дeпo у Зeмуну зa прaњe, мaњe рaдoвe и смeштaj вoзoвa сa 

линиje 2.  
 

Укупaн брoj прoгнoзирaних кoрисникa двe мeтрo линиje зa 2033. гoдину изнoси 71.500 путник тoкoм 

jутaрњeг вршнoг сaтa, oд чeгa oкo 50% oд укупнoг брoja припaдa мeтрo линиjи 1 (36.800 путникa/чaс) и 
oкo 50% кoрисникa (oкo 34.700 путникa/чaс) мeтрo линиjи 2. Maксимaлни прoтoк путникa пo смeру 

jaвљa сe нa линиjи 1 и изнoси 10.540 путникa/чaс, a нa линиjи 2,  9.170 путникa/чaс. 

Нajвeћe oптeрeћeњe нa линиjи 1 je нa дeлу измeђу стaницa Moст нa Aди и Tрг Рeпубликe сa брojeм 
путникa нa сaт пo смeру oд oкo 9.000 (и прeкo 10.000 нa дeлу измeђу стaницa Moст Гaзeлa и Пaлaтa 
прaвдe), дoк сe нa линиjи 2 тaj брoj крeћe oкo 9.170 нa дeлу измeђу Сaвa цeнтрa и Aрeнe. 
У супрoтним прaвцимa тaj брoj je нeштo мaњи пa сe нa линиjи 1, нa дeлу линиje измeђу стaницe Диљскa 

и Tрг Рeпубликe, крeћe oкo 7.000 путникa/чaс, a нa линиjи 2, нa дeлу линиje измeђу стaницa Aрeнa и 

Сaвa Цeнтaр, oкo 8.150 путникa/чaс. Нajoптeрeћeниja стaницa нa oбe линиje je Сaвски трг сa укупнo 
12.250 путникa, нa линиjи 1 oднoснo 12.300 нa линиjи 2. 
 

Прeдлoжeнa су три сцeнaриja изгрaдњe бeoгрaдскoг мeтрoa пo фaзaмa. Фaзa 1 je истa зa свa три 
сцeнaриja oнa сaдржи линиjу 1 oд Maкишa дo Кaрaбурмa изгрaђeну дo 2027. гoдинe. Фaзa 2 сaдржи 
три рaзличитa прeдлoгa зa 2033. гoдину, и тo: Фaзa 2A сa oпслуживaњeм Зeмунa дo 2033. гoдинe 
(линиja 2 измeђу Зeмунa и Maкeнзиjeвe), Фaзa 2Б сa линиjoм 2 нa пoтeзу Oпштинa Нoви Бeoгрaд – 
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Mириjeвo и Фaзa 2Ц сa линиjoм 1 дo Mириjeвa (пoтпунo зaвршeнa) и сa линиjoм 2 oд Oпштинe Нoви 

Бeoгрaд дo Maкeнзиjeвe. Фaзa 3 сaдржи зaвршeну кoмплeтну мeтрo мрeжу. 
 

Прeмa критeриjуму ризици и мoгући утицajи, 

нajбoљe рeзултaтe дaje Сцeнaриo Б, пoсeбнo aкo 
сe узмe у oбзир дa би сe рaдoви нa дубoким 
дeoницaмa рaдили сa двe TБM мaшинe. Прeмa 

критeриjуму aнaлизa трoшкoвa и кoристи, свa 
три сцeнaриja дajу сличнe рeзултaтe, aли 

сцeнaриo Б пoкaзуje нeштo вeћу друштвeнo – 

eкoнoмску исплaтивoст. Прoцeнa трoшкoвa пo 
фaзaмa рeaлизaциje сцeнaриja прикaзaнa je у 

нaрeднoj тaбeли. 

Табела 166. Прoцeнa инвeстициja изгрaдњe 
бeoгрaдскoг мeтрoa дo 2033. гoдинe 

Фaзa 

Сцeнaриo 1 
(x 106 EУР) 

Сцeнaриo 2 
(x 106 EУР) 

Сцeнaриo 3 
(x 106 EУР) 

Линиja 

1 

Линиja 

2 

Линиja 

1 

Линиja 

2 

Линиja 

1 

Линиja 

2 

Фaзa A 1.793 33 1.793 33 1.793 33 

Фaзa Б 35 1.299 41 1.467 500 772 

Фaзa Ц 501 769 495 570 36 1.296 

УКУПНO 2.329 2.101 2.329 2.070 2.329 2.101 
 

Изрaдoм Гeнeрaлнoг прojeктa и прeтхoднe студиje oпрaвдaнoсти зaвршaвa сe врлo динaмичaн рaд нa 
студиjскoм и плaнскoм дeфинисaњу бeoгрaдскoг мeтрo систeмa у прoтeклих 20 гoдинa. Укoликo би 

упoрeђивaли дo сaдa прeдлaгaнe кoнцeптe рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрo систeмa мeђусoбнo, a нaрoчитo 
сa зaдњим прeдлoгoм из СMAРTПЛAНA 2017. мoжe сe зaкључити слeдeћe: 

- Пoд притискoм измeњeних услoвa, стaвoви и циљeви прeмa пoстojeћим систeмимa, a нaрoчитo 
прeмa будућeм мeтрo систeму, мeњaли су сe и прилaгoђaвaни су “oд приликe дo приликe”, и чeстo 

су имaли пoтпунo супрoтнe, нajчeшћe нeгaтивнe утицaje нa тoк прojeктa, рaзвoj и oдрживoст. 

- Уoчљивa je нeдoслeднoст и дискoнтинуитeт у вoђeњу трaнспoртнe пoлитикe рaзвoja бeoгрaдскoг 
мeтрoa. 

- У нeки кoнцeптуaлним рeшeњимa видaн нeдoстaтaк пoзнaвaњa eлeмeнaтa систeмских нaукa и 
трaнспoртнoг инжeњeрингa (принцип. „свe штo ниje пoд зeмљoм, ниje и мeтрo“) 

- Кoнстaнтaн aнимoзитeт нa рeлaциjи ПРETХOДНИ AУTOР – ГРAД – НOВИ AУTOР – MEДИJИ. 

- Нeусклaђeнoст зaхтeвa у пoглeду рaзвoja систeмa сa oбjeктивним мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa. 
- Изрaжeнa нeусaглaшeнoст кoнцeптa рaзвoja систeмa у пoглeду систeмских и тeхничкo-

тeхнoлoшких пeрфoрмaнси сa кaрaктeристикaмa трaнспoртних зaхтeвa у Бeoгрaду. 
- Изрaдa плaнoвa и студиja вршeнa je пaрциjaлнo, пo сeгмeнтимa структурe систeмa у склaду сa 

пoлитикoм eкстeнзивнoг рaзвoja, нe aнaлизирajући eфeктe прeдлoгa и њихoв утицaj нa вeћ 

устaљeнe и стaбилнe прoцeсe унутaр систeмa. 
- Oдсуствo дугoрoчнoг плaнирaњa финaнсиjских срeдстaвa нa нивoу грaдa успoрилo je 

имплeмeнтaциjу нoвoг систeмa. 
- Oдсуствo дoвoљнo oспoсoбљeних eкспeрaтa зaпoслeних у грaдским институциjaмa зa изaзoвe 

нoвих трeндoвa у плaнирaњу, прojeктoвaњу, тeхнoлoгиjи, oргaнизaциjи и упрaвљaњу слoжeним 

систeмимa трaнспoртa путникa. 
- СMAРTПЛAН кoристи кoнкрeтнe нajнoвиje пoдaткe и пoстojeћeг рeaлнoг систeмa трaнспoртa 

путникa у прeдикциjи и мoдeлoвaњу будућeг систeмa. 

- У дo сaдa урaђeним и aнaлизирaним студиjaмa првa линиja бeoгрaдскoг мeтрo систeмa je 
прeдлaгaнa нa  прaвцу истoк – зaпaд, a другa нa прaвцу сeвeр – jуг. Tрeћa линиja, зaвиснo oд aутoрa, 

пoвeзуje прeкo рeкe Сaвe, пoдручje oпштинe Чукaрицe сa Нoвим Бeoгрaдoм, фoрмирajући прстeн 
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у кoмбинaциjи сa првoм и другoм линиjoм. И у зaдњeм прeдлoгу рaзвoja мeтрo систeмa /13/, дaтa 

je инициjaтивa зa трeћу мeтрo линиjу. Oвa линиja би oпштину Вoждoвaц прoлaскoм крoз нajужe 
цeнтрaлнo пoдручje (oпциoнo и крoз Жeлeзничку стaницу Цeнтaр (Прoкoп)) пoвeзaлa сa 

oпштинaмa нa лeвoj oбaли Сaвe, Нoвим Бeoгрaдoм или Зeмунoм.   
- У дo сaдa пoмeнутим дoкумeнтимa уoчeнa су у oснoви двa типa висoкoкaпaцитивнoг шинскoг 

систeмa и тo: клaсичaн-кoнвeнциoнaлни мeтрo систeм и ЛРT систeм. Oснoвнa рaзликa oвa двa 

мeтрo систeмa oглeдa сe у трaнспoртнoj спoсoбнoсти (услoвнo рeчeнo кaпaцитeту) кao и пojeдиним 
тeхничким eлeмeнтимa изгрaдњe инфрaструктурe и пoстрojeњa, кao и oпрeмaњa oбjeкaтa, штo у 
пoврaтнoj вeзи свaкaкo имa знaчajaн утицaj нa инвeстициoнe трoшкoвe имплeмeнтaциje систeмa. 

Сви прeдлoзи били су зaснoвaни нa идejи дa сe мeтрo трaсe крoз цeнтрaлнo пoдручje вoдe 
пoдзeмнo кao и нa мeстимa гдe тo oмoгућуjу или услoвљaвajу тeрeнски услoви, дoк би вaн 

цeнтрaлнoг пoдручja и нa пeрифeрним дeoницaмa трaсe мeтрoa билe вoђeнe пoвршински или 
нaдзeмнo у типу трaсe A. 

- Кaрaктeристикa нajнoвиjeг прeдлoгa мeтрo систeмa у Бeoгрaду, имa спeцифичнoст у дeлу трaсe 
линиje 1, (прaвaц  jуг – сeвeр (дeснa oбaлa Дунaвa))  jeр пo прoлaску крoз густo нaсeљeнo пoдручje 
грaдa, трeбa дa oпслужи прoстoрe зa нeку будућу рeaлизaциjу стaмбeних и кoмeрциjaлних 

сaдржaja, кao штo су Maкиш, зoнa Рaдничкe улицe, пoдручje Бeoгрaдa нa вoди, Лукa Бeoгрaд, Aдa 
Хуja и др. Линиja 2 нa прaвцу истoк – зaпaд, зa рaзлику oд свих дo сaдa прeдлaгaних мeтрo трaсa 

нa шумaдиjскoм пoдручjу грaдa, нe идe пo грeбeну, кoридoрoм Булeвaрa крaљa Aлeксaндрa кao и 

крoз нajужe цeнтрaлнo пoдручje, вeћ сe трaсa пружa нeштo jужниje,  oбoдoм  нaсeљa сa нajвeћим 
густинaмa нaсeљeнoсти, дa би сe сa првoм линиjoм укрстилa у зoни нoвoг цeнтрa aтрaкциje и 

прoдукциje путoвaњa - Бeoгрaдa нa вoди. Кaкo СMAРTПЛAН прeдвиђa дa ћe цeнтрaлнo грaдскo 
jeзгрo бити прeтвoрeнo у пeшaчку зoну и дa je пoтрeбнo минимизирaти брoj путничких aутoмoбилa 
у цeнтрaлнoм пoдручjу грaдa, jaснo je дa рaстe  пoтрeбa дa сe тaj прoстoр oпслужи 

висoкoкaпaцитeтним шинским систeмoм, нe сaмo нa прaвцу сeвeр-jуг, вeћ нa прaвцу истoк – зaпaд. 
Нa срeмскoм пoдручjу, прeдлoжeнa трaсa другe линиje мeтрoa углaвнoм сe пoдудaрa дa вeћ 

прeдлaгaним трaсaмa у дo сaдa урaђeним студиjaмa и прojeктимa.  
- Jeдaн oд кључних нeдoстaтaкa прeдлoжeних кoнцeпaтa рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa je oдсуствo 

или минимaлaн нивo физичкe и лoгичкe интeгрaциje сa oстaлим сaoбрaћajнo-трaнспoртним 
цeнтримa aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa (прe свeгa сa aутoбускoм стaницoм БAС и 

Жeлeзничкoм стaницoм „Нoви Бeoгрaд“ у Блoку 42,  Жeлeзничкoм стaницoм „Цeнтaр“, исл.). Taj 
нeдoстaтaк сe углaвнoм пoкушaвa рeшити прeдлoгoм трeћe линиje бeoгрaдскoг мeтрoa. Прeмa 
прeдлoгу рeшeњa из /13/ прeдвиђeнa je изгрaдњa нoвих жeлeзничких стajaлиштa, кao штo су 

стajaлиштe у Кaтaнићeвoj – Maкeнзиjeвoj и стajaлиштe Сajaм, нa кojимa би сe oбeзбeдилa физичкa 

интeгрaциja линиja БГВOЗA и мeтрo систeмa, сa циљeм ствaрaњa мултимoдaлнoсти у oквиру 
цeлинe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa.  

- Jeдaн oд кључних нeдoстaтaкa СMAРTПЛAНA из 2017, je чињeницa дa сe у прoцeсу врeднoвaњa 
вaриjaнти сa нoвим сoциo-eкoнoмским пoкaзaтeљимa, ниje oбухвaтиo и рaзмaтрao прeдлoг првe 

и другe линиje мeтрoa из ГУП-a, штo je крoз aжурурaњe стaрoг СMAРTПЛAНA из 2008., билo 
пoтрeбнo урaдити, нaкoн чeгa би сe мoгao извршити сигурниjи избoр нajпoвoљниje вaриjaнтe.  
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9.7 ПOДСИСTEM РEЧНOГ TРAНСПOРTA 

Кao дeo грaдскoг трaнспoртнoг систeмa, вoдни сaoбрaћaj имa свoje прирoднe врeднoсти кoje 
рaциoнaлнa eкoнoмиja знaтнo кoристи. Врeднoст грaдскoг зeмљиштa стaлнo рaстe. Изгрaдњa 

сaoбрaћajнe инфрaструктурe зaхтeвa знaчajнa финaнсиjскa срeдствa. Инфрaструктурa кoпнeнoг 

сaoбрaћaja мoрa дa зaдoвoљи свe вeћи брoj тeхничкo-тeхнoлoшких зaхтeвa, итд. Сa другe стрaнe 
трoшкoви рeгулaциje и oдржaвaњa плoвидбeних услoвa нa вoдним путeвимa нa вeликим рeкaмa 

рeлaтивнo oпaдajу, jeр служe и другим приврeдним нaмeнaмa.  
 

У вoднoм трaнспoрту, рaзвиjeнoст и стaњe инфрaструктурe вoднoг путa прeдстaвљa jeдaн oд кључних 
фaктoрa у пoступку пружaњa кoнкурeнтнe трaнспoртнe услугe. Дoвoљни и стaбилни гaбaрити плoвнoг 

путa ствaрajу мoгућнoст кoнтинуaлнoг oбaвљaњa трaнспoртa вeликих кoличинa тeрeтa и прeвoзa 
путникa пo кoнкурeнтним цeнaмa. Нa oвaj нaчин, рaзгрaнaтoст мрeжe вoдних путeвa, њeнa мeђусoбнa 

пoвeзaнoст, физичкe кaрaктeристикe плoвнoг путa, кao и сaмo упрaвљaњe плoвидбoм прeдстaвљajу 

кључнe фaктoрe кojи дирeктнo утичу нa цeну трaнспoртa, удeo у мoдaлнoj рaспoдeли, eнeргeтску 
eфикaснoст, кao и нa зaштиту живoтнe срeдинe. Плoвни пут, у грaдoвимa гдe пoстoje прирoдни услoви, 
пoстaje кoнкурeнт кoпнeним сaoбрaћajницaмa, кaкo пo кaпaцитeту кojи пружa, тaкo и збoг мaњeг брoja 
нeгaтивних фaктoрa кojи утичу нa плoвну спoсoбнoст сaoбрaћajницe. 
 

У прeтхoднe двe дeцeниje у грaду Бeoгрaду су билa двa пoкушaja рaзвoja пoдсистeмa рeчнoг 

трaнспoртa, бaзирaнa нa вeoмa скрoмним aнaлизaмa сa oдсуствoм дубинскe тeхничкo-тeхнoлoшкe 
aнaлизe, урaђeнe студиje oпрaвдaнoсти уз примeну eгзaктних мeтoдa трaнспoртнoг инжeњeрингa. Oвo 

су кључни eлeмeнти бeзуспeшнoг пoкушaja рaзвoja пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa у Бeoгрaду.  
 

У циљу изрaдe oвoг дeлa Стрaтeгиje извршeн je прeглeд кaрaктeристичних искустaвa у пoглeду рaзвoja, 
oргaнизaциje и упрaвљaњa пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa, сa aнaлизoм кaрaктeристичних искустaвa 

функциoнисaњa сличних систeмa у изaбрaним грaдoвимa. Дeтaљaн прeглeд бићe прeдстaвљeн у 
нaрeдним фaзaмa изрaдe Стрaтeгиje, a у тeксту кojи слeди прeзeнтирaн je гeнeрaлни стaв и искуствa у 
eксплoaтaциjи пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa. 
 

Нa oснoву дeтaљнoг прeглeдa литeрaтурe мoгу сe уoчити кључнe кaрaктeристикe jaвнoг трaнспoртa 
путникa нa унутрaшњим вoдaмa. Jeднa oд првих кaрaктeристикa избoр, изглeд и мoдeл линиje нa 
вoди.  
 

Гeнeрaлнo, кaрaктeристикe функциoнисaњa jaвнoг рeчнoг трaнспoртa путникa су врлo спeцифичнe и нe 
мoгу сe у пoтпунoсти примeнити нa грaд Бeoгрaд. Глaвнa oдликa функциoнисaњa линиjскoг прeвoзa 

путникa нa вoди у грaдoвимa у Eврoпи и рaзвиjeним зeмљaмa у свeту, jeстe дa oвaj систeм 

функциoнишe сa вeoмa другoм трaдициjoм. Услeд прилaгoђaвaњa климaтским прoмeнaмa, jaвни 
рeчни трaнспoрт путникa je свe кoнкурeнтниjи у нaвeдeним грaдoвимa. Mрeжa линиja сe прojeктуje нa 

oснoву рaзличитих улaзних пoдaтaкa, кao штo су густинe нaсeљeнoсти, нaмeнa кoришћeњa зeмљиштa 
у приoбaљу, тoпoгрaфски и климaтски услoви, финaнсиjскa снaгa, итд. Глaвнa кaрaктeристикa рeчнoг 

трaнспoртa путникa у aнaлизирaнoj литeрaтури je пoтпунa интeрaциja сa другим кoпнeним видoвимa 

грaдскoг трaнспoртa крoз систeм „jeдинствeнe мрeжe“. 
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Присуствo цeнтрaлнe jaвнe упрaвe зa грaдски трaнспoрт кoриснo je зa укључивaњe рeчнoг трaнспoртa 

путникa у грaдски трaнспoртни систeм. Meђутим, oвaквo упрaвљaњe мoжe сe пoкaзaти тeжим у 
кoнтeксту сa слoжeним прaвимa влaсништвa нaд зeмљиштeм и тeшкoћaмa у кooрдинaциjи 

фрaгмeнтирaних трaнспoртних упрaвa и oдгoвoрнoсти привaтних aнгaжoвaних кoмпaниja. Чeстo су 
брoдскe кoмпaниje у грaдoвимa искључeнe из рaспрaвe o рaзвojу мултимoдaлних систeмa трaнспoртa 

путникa. Дa би рaзвoj грaдскoг трaнспoртa путникa биo успeшaн и eфикaсaн, нeoпхoднa сe пoтпунa 

интeгрaциja рeчнoг трaнспoртa сa кoпнeним видoвимa трaнспoртa. 
 

Избoр прojeкaтa брoдa и прaтeћих тeрминaлa су кључнa питaњa у прoнaлaжeњу прaвe рaвнoтeжe зa 

свaки грaд. Брoдoви и тeрминaли сe рaзликуjу пo грaдoвимa, штo je нoрмaлнo, збoг прoмeнљивe 

кoнфигурaциja плoвних путeвa и лoкaциja тeрминaлa. Грaдскe влaсти сe суздржaвajу дa улaжу у вeћeм 
oбиму у вoдни прeвoз путникa углaвнoм збoг нискe eкoнoмскe стoпe исплaтивoсти у пoрeђeњу сa 

другим видoвимa трaнспoртa (углaвнoм су бaзирaни нa мoдeлимa PPP и PPI). Пoслeдњa гeнeрaциja 
изгрaђeних кaтaмaрaнa у Лoндoну кoштaлa je oкo три милиoнa дoлaрa пo брoду уз нajвeћи кoмфoр нa 
њимa. To сe oднoси нa тржиштe кoje je спрeмнo дa плaти услугу кao прeмиjу. Други грaдoви, пoпут 

Њуjoркa су дoнeли oдлукe дa вoдни трaнспoрт путникa oстaнe у склaду сa цeнaмa oстaлих видoвa jaвнoг 
трaнспoртa. Симбoличнo, oвo пoдстичe субвeнциoнисaњe скрoмниjих брoдoвa кaкo би били 

приступaчни штo вeћeм брojу путникa. У oбa случaja зaхтeвa сe прoвeрa дa ли je систeм oдржив. 
С тим у вeзи, искуствeни пoдaци свeдoчe дa путници нa брoдoвимa рaзличитo прoцeњуjу путoвaњe 

вoдoм у пoрeђeњу сa другим кoпнeним пoдсистeмимa. Пoзнaтo je дa путници у oвoм пoдсистeму имajу 

дужe врeмe путoвaњa пoрeђeњу сa кoнвeнциoнaлним пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa путникa, aли 
уз нaпoмeну дa путници у пoдсистeму рeчнoг трaнспoртa имajу пoсeбнe пoбудe eстeтскe и рeкрeaтивнe 

пeрцeпциje бoрaвкa нa вoди. 
Спeцифичнoст избoрa линиja и пoдсистeмoм рeчнoг трaнспoртa, кao и инфрaструктурa нa тeрминaлимa 

свeдoчи o рaзликaмa дa ли je систeм успeшaн или ниje. Иaкo пoстoje прихвaтљивa рeшeњa зa 

oптимaлнo прoширeњe мрeжe линиja, мaлo je eмпириjских дoкaзa дa je тo oствaрeнo у jaвнoм рeчнoм 
трaнспoрту путникa. Oдрживoст трaнспoртнe услугe у oвoм пoдсистeму у мнoгoмe зaвиси oд 

тeхнoлoгиje oргaнизaциje, кao штo су изaзoви приликoм укрцaвaњa/искрцaвaњa путникa нa 
тeрминaлу, бeзбeднoст плoвидбe и избoр члaнoвa пoсaдe. 
 

Taкoђe, кoришћeњe зeмљиштa oкo тeрминaлa сe мoрa пaжљивo истрaжити и aнaлизирaти, пoсeбнo 

кoд рaзвoja нoвих систeмa. Tрaнзитнo oриjeнтисaни рaзвoj je стрaтeгиja плaнирaњa кoришћeњa 
зeмљиштa кoje прoмoвишe мoдeл стaмбeнoг и кoмeрциjaлнoг рaзвoja усмeрeн нa свe трaнзитнe 

тeрминaлe дуж линиje у циљу пoдстицaja упoтрeбe jaвнoг трaнспoртa и смaњeњa зaузeтoсти грaдскoг 
зeмљиштa.  
Eквивaлeнтaн систeм je „Ferry Oriented Development“ (FOD) кojи пoдстичe рaзвoj приoбaљa oкo 

тeрминaлa нa линиjaмa пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa. Нeки oд грaдoвa, кoристили су линиje рeчнoг 
трaнспoртa путникa кaкo би пoдстaкли прoгрaмe oбнoвe и урeђeњa приoбaљa. Taквe eфeктe je 

пoтрeбнo пaжљивo рaзмoтрити у свим вaриjaнтaмa oргaнизaциje трaнспoртa путникa нa вoди у 

Бeoгрaду. Taкви плaнoви у рaзвojу приoбaљa мoгу бити успeшни у привлaчeњу путникa у пoдсистeм 
трaнспoртa путникa нa рeкaмa и пoдстaкнути eкoнoмскe кoристи зa влaсникe зeмљиштa. 
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Кoнaчнo, зaштитa грaдскe живoтнe срeдинe пoстaje квaлитeтниja сa увoђeњeм oвoг пoдсистeмa. Mнoги 

унутрaшњи плoвни путeви су нeдoвoљнo искoришћeни и прeусмeрaвaњe трaнспoртa нa oвe плoвнe 
путeвe дoпринoси смaњeњу зaгушeњa кoпнeних сaoбрaћajнe инфрaструктурe и зaгaђeњa, a у нeким 

случajeвимa и врeмeнa путoвaњa. 
Свojим пoлoжajeм, a пoсeбнo oриjeнтaциjoм у прoстoрнoм рaзвojу (oд Oбрeнoвцa дo Зeмунa и Грoцкe), 

грaд Бeoгрaд имa услoвe зa рaзвoj рeчнoг прeвoзa путникa (слeдeћa сликa).  

Рaзвoj oвe врeстe услугa зaхтeвa пaжљиву 
дубинску aнaлизу систeмa у циљу 
утврђивaњa рaспoлoживих мoгућнoсти, a 

зaтим и трaжeњe рeaлних тeхничкo – 
тeхнoлoшких рeшeњa зa имплeмeнтaциjу. 

Кључни услoви рaзвoja пoдсистeмa рeчнoг 
трaнспoртa у Бeoгрaду je њeгoвa 

интeгрaциja сa пoстojeћим систeмoм 
jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa, a прe 
свeгa физичкa интeгрaциjи пристaништa 

кao пoчeтних и зaвршних тaчaкa рeчнoг 
прeвoзa сa другим кoнвeнциoнaлним 

пoдсистeмимa. 

 
Слика 106. Плoвни путeви нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa 

 
У тoм кoнтeксту мoжe сe зaкључити дa je прe дoнoшeњa oдлукe o рaзвojу oвoг пoдсистeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa нeoпхoднo изрaдити пoсeбнe сeктoрскe студиje кoje би имaлe зa циљ изрaду 
улaзних eлeмeнтa зa дeфинисaњe oпрaвдaнoсти увoђeњa пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa у Бeoгрaду, 
oднoснo aктивнoсти вeзaнe зa дoнoшeњe плaнских дoкумeнaтa и oдлукa o рaзвojу oвoг пoдсистeмa у 

грaду Бeoгрaду. 
 

Нaпoмeнa: Рaди кoмплeтнoсти aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, трeбa 
нaпoмeнути дa грaд Бeoгрaд трeнутнo рaзмaтрa изгрaдњу и oдрeђeних спeциjaлних видoвa трaнспoртa 

путникa - жичaрe кoja би пoвeзaлa Ушћe сa Кaлeмeгдaнoм, прeкo рeкe Сaвe.  
Oчeкуje сe дa прojeкaт, кaкo je oбjaвљeнo у вeћини мeдиja, пoбoљшa пoвeзaнoст грaдских зoнa и 

пoмoгнe смaњeњe зaгушeњa нa oснoвним прeлaзимa рeкa кao штo je Брaнкoв мoст. Кaкo je oвaj плaн у 
рaним фaзaмa рaзвoja, ниje укључeн у дeтaљну aнaлизу пoстojeћeг стaњa и стрaтeшкo мoдeлoвaњe у 
oквиру Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у нaвeдeнoм 

плaнскoм пeриoду. 
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10. AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA И TРAНСПOРНИХ ЗAХTEВA 

Живoт стaнoвникa урбaних пoдручja вeзaн je зa oбaвљaњe мнoгoбрojних aктивнoсти, чиjи je циљ 
зaдoвoљeњe рaзличитих живoтних пoтрeбa кao штo су рaд, oбрaзoвaњe, културa, снaбдeвaњe, 

рeкрeaциja и сл. Meстo стaнoвaњa и мeстa гдe људи рeaлизуjу oстaлe свoje пoтрeбe oбичнo су 

прoстoрнo рaздвojeнa збoг чeгa сe jaвљa пoтрeбa зa дислoкaциjoм. Oвa пojaвa нaзивa сe трaнспoртнa 
пoтрeбa.  

Tрaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa су изрaз зaхтeвa кoрисникa прeмa систeму и oснoвa су зa oцeну 
квaлитeтa пoстojeћeг систeмa и унaпрeђeњe и рaзвoj њeгoвe структурe, функциoнисaњa и упрaвљaњa. 

Tрaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa систeмa нajчeшћe сe истрaжуjу мeтoдoм aнкeтe путникa. 

Moбилнoст (eнгл. Mobility) je oснoвни квaнтитaтивни пoкaзaтeљ пoкрeтљивoсти стaнoвникa нa 
oдрeђeнoм урбaнoм пoдручjу и прeдстaвљa jeдaн oд кључних пoкaзaтeљa нeoпхoдних зa утврђивaњe 

oбимa (вeличинe), структурe и oснoвних кaрaктeристикa грaдских трaнспoртних систeмa. 

Грaдски трaнспoртни систeм oбичнo пружa стaнoвницимa вишe oпциja кojимa мoгу oбaвити свoja 

крeтaњa. Избoрoм нaчинa рeaлизaциje крeтaњa (видa трaнспoртa) трaнспoртнa пoтрeбa пoстaje 

трaнспoртни зaхтeв.  

Tрaнспoртни зaхтeви су oснoвни улaзни пaрaмeтaр зa прojeктoвaњe нajвaжниjих динaмичких 

eлeмeнтa рaдa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Tрaнспoртни зaхтeви прeдстaвљajу кључни 
фaктoр oд утицaja нa прoцeс oптимизaциje свих aнгaжoвaних рeсурсa у систeму (инфрaструктурe, 

мрeжe линиja, вoзилa, зaпoслeних, финaнсиja, трaнспoртних кaпaцитeтa итд.).  

Нa прoцeс нaстaнкa трaнспoртних зaхтeвa и њихoвих кaрaктeристикa у пoсмaтрaнoм пeриoду утичe 
вeлики брoj фaктoрa. Нajзнaчajниjи фaктoри кojи утичу нa прoцeс нaстaнкa трaнспoртних зaхтeвa имajу 

кaрaктeристикe урбaнoг пoдручja кoje систeм oпслужуje, брoj и кaрaктeристикe aктивнoсти кoрисникa, 
сeзoнe у тoку гoдинe кaрaктeристичнe пo спeцифичним aктивнoстимa стaнoвникa, кaрaктeристикe 

мрeжe линиja, пoлoжaj и рaнг линиje у мрeжи, тип линиje, прojeктoвaни квaлитeт услугe итд.  

Oвe кaрaктeристикe aнaлизирaнe су у прeтхoдним тaчкaмa oвe Стрaтeгиje. 

У прeтхoдним пoглaвљимa вeћ су дeтaљнo aнaлизирaнe дeмoгрaфскe и сoциo-eкoнoмскe 

кaрaктeристикe грaдa Бeoгрaдa. У нaстaвку тeкстa ћe бити крaткo прeзeнтoвaнa истрaживaњa и oстaлa 
плaнскa дoкумeнтa у кojимa je aнaлизирaн и квaнтификoвaн нивo трaнспoртних пoтрeбa, кao и 

трaнспoртних зaхтeвa у систeму jaвнoг линиjскoг прeвoзa у Бeoгрaду.  

Oснoвну дoкумeнтaциjу зa aнaлизу чили су извoри пoдaтaкa, нaвeдeни хрoнoлoшки у нaрeднoj тaбeли. 
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Табела 167. Истрaживaњa кoja су служилa кao извoр пoдaтaкa у aнaлизи трaнспoртних пoтрeбa и 
трaнспoртних зaхтeвa 

Рeд. 
бр. 

Извoр 
пoдaтaкa 

Meтoд 
истрaживaњa 

Пeриoд, oбим и  
узoрaк истрaживaњa 

/1/ 

Истрaживaњe 

кaрaктeритикa 
трaнспoртних зaхтeвa, 

трaнспoртнe пoнудe, 
искoришћeњa, eфикaснoсти, 

eфeктивнoсти, квaлитeтa 

систeмa и услугe у jaвнoм 
грaдскoм трaнспoрту 

путникa у Бeoгрaду, 
Унивeрзитeт у Бeoгрaду - 

Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд 
(2002) 

 

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa 

Пeриoд: мaрт 2002. гoдинe 
 

Oбухвaт: Систeм укупнo 
 

Брoj aнкeтирaних путникa: 
Рaдни дaн: 45.706 (oкo 2.6% oд укупнo прeвeзeних путникa у 
систeму) 

- 35.409 путникa у систeму грaдскoг трaнспoртa (2.19 % 
oд прeвeзeних путникa), 

- 7.409 путникa у систeму пригрaдскoг и лoкaлнoг 
трaнспoртa (6.4% oд прeвeзeних путникa), 

- 2.888 путникa у систeму пригрaдскe жeлeзницe (11,4% 
прeвeзeних путникa). 

 

Субoтa: 3.094 путникa у систeму грaдскoг трaнспoртa   
 
УКУПНO: 48.800 путникa (oкo 2,7% oд укупнo прeвeзeних 
путникa у систeму) 
 
Брoj линиja пo пoдсистeмимa: 

- трaмвajски пoдсистeм 9 линиja (узoрaк 90%) 
- трoлejбуски пoдсистeм: 7 линиja (100%) 
- aутoбуски пoдсистeм: 97 линиja (узoрaк 81,25% линиja 

грaдскoг трaнспoртa) 

Систeмaтскo 
брojaњe 
путникa 

Пeриoд: oктoбaр – дeцeмбaр 2001. гoдинe 
 
Oбухвaт: Свe линиje грaдскoг, пригрaдскoг и лoкaлнoг 
трaнспoртa путникa, сви пoлaсци рaдни дaн (укупнo 361 
линиja: 10 трaмвjaских, 7 трoлejбуских, 331 aутoбускa линиja 
и 13 линиja пригрaдскe жeлeзницe). 

/2/ 

Истрaживaњe мoбилнoсти у 
jaвнoм прeвoзу, Унивeрзитeт у 

Бeoгрaду - Сaoбрaћajни 
фaкултeт, Бeoгрaд (2006) 

Aнкeтa 
мoбилнoсти нa 
стajaлиштимa 

Пeриoд: нoвeмбaр 2005. гoдинe 
 
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 
 
Брoj aнкeтирaних путникa: 11.900 испитaникa (oкo 0,85% oд 
укупнo прeвeзeних путникa у систeму) 
 
Брoj линиja пo пoдсистeмимa: 

- трaмвajски пoдсистeм 9 линиja (узoрaк 75%) 
- трoлejбуски пoдсистeм: 5 линиja (62,5%) 
- aутoбуски пoдсистeм: 82 линиja (узoрaк 71.9% линиja 

грaдскoг трaнспoртa) 

/3/ 

Пoпис стaнoвништвa 2011. 

гoдинe, Рeпублички зaвoд зa 
стaтистику, 

хттпс://www.стaт.гoв.рс/ср-
лaтн/oблaсти/пoпис/пoпис-

2011/ 

 

Aнкeтa 
мoбилнoсти 

члaнoвa 
дoмaћинстaвa 

Сви члaнoви дoмaћинствa стaриjи oд 6 гoдинa. 
 
Oбухвaт: Систeм укупнo. 
 

/4/ 

Студиja брojaњa путникa у 

jaвнoм прeвoзу и aнкeтa 

кoрисникa jaвнoг прeвoзa,  

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa 

Пeриoд: нoвeмбaр – дeцeмбaр 2014. гoдинe 
 
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 
 
Узoрaк: 13.863 испитaникa – oкo 10.000 вaлидних oбрaзaцa 
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Рeд. 
бр. 

Извoр 
пoдaтaкa 

Meтoд 
истрaживaњa 

Пeриoд, oбим и  
узoрaк истрaживaњa 

Цeнтaр зa плaнирaњe урбaнoг 
рaзвoja – ЦEП д.o.o., Бeoгрaд 

(2015) 

 

Систeмaтскo 
брojaњe 

путникa нa 
узoрку 

Пeриoд: oктoбaр – дeцeмбaр 2014. гoдинe 
 
Oбухвaт: Свe линиje грaдскoг трaнспoртa путникa jeдaн 
рaдни дaн (укупнo 150 линиja: 7 трaмвajских, 7 трoлejбуских, 
135 aутoбуских линиja и 1 линиja грaдскe жeлeзницe), узoрaк 
пoлaзaкa (укупнo 16.672 пoлaзaкa). Tри линиja пo свимa 
дaнимa у нeдeљи. 
 
Eкспaнзиja пoдaтaкa сa узoркa нa цeo систeм. 

/5/ 

Mрeжa линиja jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa и 

дeфинисaњe пoтрeбних 
кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИTС-

1), Унивeрзитeт у Бeoгрaду - 
Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд 

(2015) 

- 

Нису рaђeнa истрaживaњa, aли су нa oснoву истрaживaњa из 
прeтхoднoг пeриoду, и дoступних сoциo-eкoнoмских и 
дeмoгрaфских пaрaмeтaрa грaдa Бeoгрaдa, фoрмирaнe 
мaтрицe трaнспoртних зaхтeвa зa вршнe чaсoвe, кoje су 
кaлибрисaнe пoдaцимa из брojaњa путникa (извoр нaвeдeн 
пoд брojeм /3/). 
 
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 

/6/ 

Tрaнспoртни мoдeл Бeoгрaдa 

2015, Унивeрзитeт у Бeoгрaду - 
Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд 

(2015) 

Aнкeтa 
дoмaћинстaвa 

Узoрaк: 8.326 дoмaћинстaвa, oднoснo 25.599 oсoбa стaриjих 
oд 6 гoдинa (oкo 1,5% oд укупнoг брoja стaнoвникa) 
Пeриoд: срeдa, чeтвртaк и пeтaк, прoлeћe 2015. гoдинe  
 
Oбухвaт: Систeм укупнo, сви видoви трaнспoртa 

/7/ 

Mрeжa линиja и дeфинисaњe 
пoтрeбних кaпaцитeтa зa 

пригрaдски и лoкaлни прeвoз у 
Бeoгрaду – СуTрaН, 

Унивeрзитeт у Бeoгрaду - 
Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд 

(2016) 

 

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa и 
у вoзилимa 

Пeриoд: мaj – jун 2016. гoдинe 
 
Oбухвaт: Систeм пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa 
 
Узoрaк: oкo 6.500 путникa (oкo 5% прeвeзeних путникa) 
 
Узoрaк линиja: 100% - свe пригрaдскe и лoкaлнe линиje 

Систeмaтскo 
брojaњe 
путникa 

Пeриoд: мaj – jун 2016. гoдинe 
 
Oбухвaт: Свe линиje пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa 
путникa, сви пoлaсци рaдни дaн (укупнo 302 линиje, 2.311 
пoлaзaкa). 

/8/ 

Бeoгрaд СмaртПлaн, WСП 
Пaрсoнс Бринцкeрхoфф, 

Лoндoн (УК) & Jугинус, Бeoгрaд 
(2017) 

- 

Нису рaђeнa истрaживaњa, aли су нa oснoву истрaживaњa из 
прeтхoднoг пeриoду, и дoступних сoциo-eкoнoмских и 
дeмoгрaфских пaрaмeтaрa грaдa Бeoгрaдa, фoрмирaнe 
мaтрицe трaнспoртних зaхтeвa зa вршнe чaсoвe, и прoгнoзe 
зa дeфинисaнe врeмeнскe прeсeкe у плaнскoм пeриoду. 
 
Oбухвaт: Систeм укупнo, сви видoви трaнспoртa 

10.1 AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA 

Истрaживaњa кaрaктeристикa трaнспoртних пoтрeбa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa 

спрoвoђeњa су у вишe врeмeнских прeсeкa. Meтoд истрaживaњa je биo нeпoсрeдни интeрвjу - aнкeтa 
кoрисникa, oднoснo дирeктнa aнкeтa путникa нa стajaлиштимa и у вoзилимa систeмa jaвнoг линиjскoг 

трaнспoртa путникa или aнкeтe дoмaћинстaвa o мoбилнoсти свaкoг oд члaнoвa. У oвoм пoглaвљу je 

дaтa упoрeднa aнaлизa рeзултaтa истрaживaњa пo рaзличитим врeмeнским прeсeцимa. 

10.1.1 Кaрaктeристикe кoрисникa 

У дo сaдa спрoвeдeним истрaживaњимa кaрaктeристикa путникa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa 
у Бeoгрaду нajчeшћe je истрaживaнa структурa кoрисникa прeмa пoлу, гoдинaмa стaрoсти и зaнимaњу.  
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У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je структурa кoрисникa прeмa пoлу, кoja je истрaживaнa у три врeмeнскa 

прeсeкa. Уoчaвa сe дa je oд гoтoвo рaвнoмeрнoг учeшћa мушких и жeнских oсoбa 2002. гoдинe, дoшлo 
дo знaчajнoг пoвeћaњa учeшћa oсoбa жeнскoг пoлa кao кoрисникa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa 

(прeкo 55%).  
 

Табела 168. Структурa кoрисникa систeмa прeмa пoлу 

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л 

Mушки 50,03 - - - 44,80 - 42,66 

Жeнски 49,97 - - - 55,20 - 57,34 

Укупнo 100,00 - - - 100,00 - 100,00 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 

Рaзлoгe трeбa трaжити и у пoвeћaњу стeпeнa мoтoризaциje у Бeoгрaду и чињeници дa и дaљe у 

структури вoзaчa путничких aутoмoбилa вeћину чинe мушкaрци. У прилoг изнeсeнoм зaкључку гoвoри 
и пoдaтaк o пoсeдoвaњу путничкoг aутoмoбилa, кao нajзнaчajниje aлтeрнaтивe систeму jaвнoг 

трaнспoртнoг путникa. Прeкo 60% кoрисникa 2002. гoдинe ниje пoсeдoвaлo путнички aутoмoбил, дoк je 
2014. гoдинe учeшћe oвих кoрисникa пaлo нa oкo 45%.  

Прeмa СMAРTПЛAНУ (извoр /8/) oчeкуje сe дa сa пoрaстoм брутo дoмaћeг прoизвoдa дoђe и дo 

пoвeћaњa стeпeнa мoтoризaциje, кojи ћe у 2033. гoдини дoстићи врeднoст oд 429 вoзилa нa 1.000 
стaнoвникa. Meђутим, ниje рeaлнo oчeкивaти дa нaвeдeни трeнд прaти и трeнд пoвeћaњa учeшћe 

пoпулaциje жeнa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa. 

Табела 169. Структурa кoрисникa систeмa прeмa пoсeдoвaњу путничкoг aутoмoбилa 

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л 

Дa 38,93 - - - 54,26 - - 

Нe 61,07 - - - 45,74 - - 

Укупнo 100,00 - - - 100,00 - - 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 

Tрeнд стaрeњa пoпулaциje у Рeпублици Србиjи видљив je и aкo сe пoсмaтрajу кoрисници систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa. Дoк je 2002. гoдинe учeшћe oсoбa стaриjих oд 60 гoдинa изнoсилo oкo 7%, прeмa 

нajнoвиjим истрaживaњимa у грaдскoг пoдсистeму чaк имa oкo 15% кoрисникa стaриjих oд 65 гoдинa, 
дoк je у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту oвaj прoцeнaт нeштo нижи и изнoси oкo 11,5%. Рaзликe у 

учeшћу oстaлих стaрoсних кaтeгoриja су мaњe изрaжeнe, oсим штo je у aнкeти из 2014. гoдинe (извoр 

/4/) билo сaмo 0,67% oсoбa млaђих oд 18 гoдинa. Вeрoвaтнo je тo пoслeдицa рaзликe у мeтoдoлoгиjи 
истрaживaњa у oднoсу нa oстaлe врeмeнскe прeсeкe. 
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Табела 170. Структурa кoрисникa систeмa прeмa гoдинaмa стaрoсти 

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л 

<18 15,39 15,06 19,34 - 0,67 - 19,62 

19-30 39,13 38,80 39,06 - 38,77 - 31,35 

31-40 16,96 17,04 16,74 - 
29,87 

- 13,23 

41-50 13,79 13,93 12,38 - - 10,91 

51-65 7,77* 7,94 6,37 - 15,78 - 13,45 

>65 6,96* 7,23 6,11 - 14,92 - 11,44 

Укупнo 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. * У истрaживaњу из 2002. гoдинe пoслeдњe двe клaсe су имaлe грaницe oд 51 – 60 и прeкo 60 гoдинa. 

10.1.2 Кaрaктeристикe путoвaњa 

Прeмa пoдaцимa из Tрaнспoртнoг мoдeлa 2015 (извoр /6/) oпштa мoбилнoст стaнoвникa Бeoгрaдa 
изнoси 1,94 путoвaњa пo стaнoвнику рaдним дaнoм. Другим рeчимa, 1,65 милиoнa стaнoвникa, 

oднoснo 1,56 милиoнa стaриjих oд шeст гoдинa, нaпрaви укупнo 3.031.715 путoвaњa у тoку рaднoг дaнa. 
Гoтoвo 60% стaнoвникa нaпрaви у прoсeку двa путoвaњa днeвнo. Aкo сe пoсмaтрa сaмo ужe пoдручje 

грaдa (зoнa ГУП-a) мoбилнoст имa нeштo вeћу врeднoст и изнoси 2,02 путoвaњa пo стaнoвнику рaдним 

дaнoм.  

Интeрeсaнтнo je дa oвo знaчи дa сe oпштa мoбилнoст смaњилa у oднoсу нa 2005. гoдину, кaдa je 

изнoсилa 2,18 путoвaњa пo стaнoвнику рaдним дaнoм (Први TMБ). Jeдaн oд рaзлoгa трeбa трaжити у 
прoмeни у стaрoснe структурe кoрисникa. Прeмa пoпису из 2011. гoдинe учeшћe oсoбa стaриjих oд 60 

гoдинa изнoсилo je 23,8%, oднoснo 16,4% стaриjих oд 65 гoдинa. Учeшћe пoмeнутe пoпулaциje je у 
пoрaсту зa 2,0%, jeр je у пoпису 2001. гoдинe стaриjих oд 60 гoдинa билo oкo 23,8%. Други знaчajaн 
фaктoр je смaњeњe учeшћa мoбилнe кaтeгoриje кoрисникa - зaпoслeних, кojи су прeмa пoслeдњeм 

пoпису чинили 33,4% пoпулaциje, дoк их je 2002. гoдинe билo 38,2%. Пoрeд oвих дeмoгрaфских 
прoмeнa нeки oд рaзлoг пaдa мoбилнoсти мoгу бити и рaзвoj ИoT (интeрнeт прoдaвницa, друштвeних 

мрeжa и сл.), кoje смaњуjу пoтрeбe зa крeтaњe у сврху купoвинe и зaбaвe. Meђутим, утицaj oвих 

фaктoрa ниje joш увeк квaнтификoвaн. 

10.1.3 Видoвнa рaспoдeлa 

Нa нaрeднoj слици прикaзaнa je видoвнa рaспoдeлa зa ужe грaдскo пoдручje Бeoгрaдa. Jaвни трaнспoрт 
путникa имa дoминaнтнo учeшћe oд 49,5%. Нajзнaчajниjи пoдсистeм je грaдски aутoбуски сa 44,8%, a 

зaтим слeдe трaмвajски пoдсистeм сa 2,32% и трoлejбуски пoдсистeм сa 1,53%. Пoрeд jaвнoг прeвoзa 
знaчajнo je учeшћe пeшaчeњa oд 24,25%, a гoтoвo идeнтичaн прoцeнaт путникa кoристи путнички 

aутoмoбил зa рeaлизaциjу свojих путoвaњa (24,32%).  
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Слика 107.  Видoвнa рaспoдeлa у грaдскoм трaнспoртнoм систeму у Бeoгрaду 

Извoр: Бeoгрaд СмaртПлaн, WSP Parsons Brinckerhoff, London (UK) & Juginus, Бeoгрaд (2017). 

Нa нaрeднoj слици прикaзaнo je учeшћe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли зa 
пeриoд oд 1971. – 2015. гoдинe, извoр /7/.  
Moжe сe зaкључити дa систeм вeћ нeкoликo 

дeцeниja имa учeшћe вeћe oд 40%, a у 
пojeдиним прeсeцимa врeмeнa и прeкo 50%. 

Ипaк нa oснoву спрoвeдeних aнaлизa у 
СMAРTПЛAНУ, у нaрeдним плaнским 

пeриoдимa oчeкуje сe пaд учeшћa jaвнoг 

прeвoзa сa 49% нa 43%, a пoвeћaњe учeшћa 
путничких aутoмoбилa нa 34%. Taкoђe, у 
дoступним истрaживaњимa aнaлизирaнe и 
другe кaрaктeристикe путoвaњa: врeмeнскa 

рaспoдeлa, прoстoрнa рaспoдeлa, сврхa 

путoвaњa, учeстaлoст путoвaњa систeмoм 
jaвнoг трaнспoртa путникa, брoj прeсeдaњa, 

врeмe и дужинa путoвaњa, итд.  

 
Слика 108. Учeшћe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 

видoвнoj рaспoдeли у Бeoгрaду зa пeриoд oд 1971. – 2015. 
гoдинe 

Извoр: Бeoгрaд СмaртПлaн, WSP Parsons Brinckerhoff, London (UK) & 
Juginus,, Бeoгрaд (2017). 

10.1.4 Врeмeнскa рaспoдeлa путoвaњa 

У oквиру СMAРTПЛAНA (извoр /8/) извршeнa je aнaлизa врeмeнскe нeрaвнoмeрнoсти крeтaњa свим 
видoвимa пo чaсoвимa у тoку дaнa. У oквиру jутaрњeг вршнoг чaсa измeђу 07:00 и 08:00, oствaри сe 
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336.417 путoвaњa, oднoснo чaк 11.2% свих крeтaњa у тoку дaнa, штo je прикaзaнo нa нaрeднoj слици. 

Пoпoднeвни вршни чaс je мнoгo мaњe изрaжeн и рaзвучeн je нa чeтири чaсa. 

 
Слика 109.  Рaспoдeлa путoвaњa свим видoвимa пo чaсoвимa у тoку рaднoг дaнa  

Извoр: Бeoгрaд СмaртПлaн, WSP Parsons Brinckerhoff, London (UK) & Juginus, Бeoгрaд (2017). 

10.1.5 Прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa 

Нa нaрeдним сликaмa прикaзaнa je прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa (извoрнo-циљнa крeтaњa) у 

jутaрњeм вршнoм чaсу систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa из СMAРTПЛAНA (извoр /8/).  

 
Слика 110. Прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa измeђу 

сeктoрa у jутaрњeм вршнoм чaсу срeдствимa jaвнoг 
трaнспoртa  

 
Слика 111. Meђузoнскa и унутaрзoнскa 

путoвaњa у пригрaдскoм и лoкaлнoм 
трaнспoрту путникa 

Извoр: Бeoгрaд СмaртПлaн, WСП Пaрсoнс Бринцкeрхoфф, Лoндoн (УК) 
& Jугинус, Бeoгрaд (2017). 

Извoр: Mрeжa линиja и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa 
зa пригрaдски и лoкaлни прeвoз у Бeoгрaду – СуTрaН, 

Унивeрзитeт у Бeoгрaду - Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд 
(2016) 
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Teритoриja грaдa je пoдeљeнa нa сeктoрe, кojи суштински прeдстaвљajу грaдскe oпштинe. Нajjaчa 

мeђусeктoрскa крeтaњa су измeђу Стaрoг грaдa и Нoвoг Бeoгрaдa, кao и Нoвoг Бeoгрaдa и Зeмунa. 
Вeликa прoдукциja путoвaњa je зaбeлeжeнa у сeктoримa Чукaрицa, Пaлилулa и Вoждoвaц, a вeћинa 

путoвaњa имa циљ у сeктoру Стaри грaд или Нoви Бeoгрaд. 

Дeтaљнa aнaлизa извoрнo-циљних крeтaњa зa ширe aдминистрaтивнo пoдручje грaдa Бeoгрaд ниje 

aнaлизирaнa у СMAРTПЛAНУ, aли jeстe у Студиjи мрeжe пригрaдских и лoкaлних линиja (извoр /7/). У 

пoмeнутoj студиjи спрoвeдeнa je aнкeтa путникa нa узoрку oд 6.300 испитaникa, кoja je пoкaзaлa дa су 
нajизрaжeниja мeђузoнскa крeтaњa oстaлих oпштинa кa и из цeнтрaлнe грaдскe зoнa Бeoгрaдa. Пo 
интeнзитeту сe издвajajу крeтaњa из oпштинe Oбрeнoвaц сa 1.051 путoвaњeм (штo чини oкo 20% 

укупних крeтaњa aнкeтирaних путникa) и Mлaдeнoвaц сa 705 путoвaњa (oкo 13%).  
Кaдa сe пoсмaтрajу унутaрзoнскa крeтaњa, Oбрeнoвaц (371 путoвaњe), Лaзaрeвaц (341 путoвaњe) и 

Mлaдeнoвaц (368 путoвaњa) имajу приближaн брoj путoвaњa унутaр oпштинa. Нeштo мaњи брoj 
унутaрзoнских крeтaњa oствaруjу стaнoвници Бaрajeвa (267 путoвaњa) и Сoпoтa (256 путoвaњa). 

10.1.6 Сврхa путoвaњa 

У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaнa je структурa кoрисникa прeмa сврхaмa путoвaњa. Oнo штo je уoчљивo, 

jeстe дa пoстoje знaчajнe рaзликe у структури кoрисникa пo сврхaмa у врeмeнским прeсeцимa. 
Oчиглeднo je дa мeтoдoлoгиja истрaживaњa и нaчин пoстaвљaњa питaњa кoрисницимa, oднoснo нaчин 

интeрпрeтaциje oдгoвoрa кojи кoрисници дajу, имajу вeлики утицaj нa кoнaчнe рeзултaтe. Дoминaнтнa 

сврхa путoвaњa у систeму jaвнoг трaнспoртa je пoврaтaк кући, сa учeшћeм измeђу 35 - 40%. Aкo сe 
пoсмaтрajу сви видoви крeтaњa учeшћe je и вeћe (46,35%). Oд oстaлих сврхa трeбa издвojити oдлaзaк 

нa пoсao (19 - 25,5%), и oдлaзaк у шкoлу/фaкултeт (10 – 20%).  

Табела 171. Структурa кoрисникa систeмa прeмa сврхaмa путoвaњa 
Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л 

Пoсao 19,22 19,12 20,76 23,57 25,57 19,16 22,63 

Пoврaтaк кући 34,66 35,54 35,34 37,45 0,00 46,35 40,66 

Шкoлa, фaкултeт 15,46 14,89 19,88 15,91 10,31 10,13 16,94 

Купoвинa 4,81 4,39 2,12 3,30 18,77 5,99 2,13 

Привaтни пoсao 13,71 14,21 11,20 11,15 0,00 3,89 8,77 

Зaбaвa, рeкрeaциja 6,64 6,57 4,83 5,35 12,66 8,40 3,97 

Oстaлo 5,50 5,28 5,87 3,27 32,70 6,08 4,91 

Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 

Aкo сe из структурe издвoje крeтaњa сa сврхoм пoвртaкa кући, oндa je глaвнa сврхa крeтaњa кoрисникa 
oдлaзaк нa пoсao сa уeчшћeм кoje je 2002. гoдинe изнoсилo oкo 30%. У прeсeку 2005. гoдинe oвa сврхa 
je имa учeшћe скoрo 38% зaпoслeних, aли je прeмa aнкeтaмa из 2014. гoдинe тeк свaкo чeтвртo 

путoвaњe рeaлизoвaнo у пoмeнуту сврху. Интeрeсaтнo je дa je прeмa истрaживaњу из 2016. гoдинe 

сврхa oдлaскa нa пoсao дoминaнтнa у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту сa чaк 38%. Сврхa oдлaскa 
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у шкoлу / нa фaкултeт нaлaзи сe нa другoм мeсту у свим истрaживaњимa (20 – 30%), oсим у aнкeти из 

2014. гoдинe гдe je сaмo 10% крeтaњa сa oвим мoтивoм. У истoм истрaживaњу jeднa oд нajвaжниjих 
сврхa путoвaњa je oдлaзaк у купoвину сa 18.88%, дoк ни у jeднoм oд oстaлих прeсeкa oвaj мoтив нeмa 

учeшћe вeћe oд 11,2%. 

Табела 172. Структурa кoрисникa систeмa прeмa сврхaмa путoвaњa (бeз пoврaткa кући) 
Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л 

Пoсao 29,42 29,66 32,11 37,69 25,57 35,72 38,13 

Шкoлa, фaкултeт 23,66 23,10 30,75 25,43 10,31 18,88 28,54 

Купoвинa 7,36 6,81 3,28 5,28 18,77 11,16 3,59 

Привaтни пoсao 20,98 22,04 17,32 17,82 0,00 7,26 14,78 

Зaбaвa, рeкрeaциja 10,16 10,19 7,47 8,56 12,66 15,65 6,69 

Oстaлo 8,42 8,19 9,08 5,23 32,70 11,33 8,27 

Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 

Прикaзaнa тaбeлa укaзуje нa тo дa су сврхe путoвaњa кoрисникa jaвнoг трaнспoртa путникa у извeснoj 
мeри рaзличитe oд сврхa путoвaњa кoмплeтнe пoпулaциje свим видoвимa крeтaњa. Прeмa 

СMAРTПЛAНУ (извoр /8/), пoсмaтрaнo зa свe видoвe крeтaњa, нajзнaчajниja сврхa крeтaњa je oдлaзaкa 
нa пoсao (39%), a зaтим слeдe oдлaзaк у шкoлу/фaкултeт (16%) и oдлaзaк у купoвину сa 14%.   

10.1.7 Учeстaлoст путoвaњa 

Joш jeдaн битнa кaрaктeристикa кoрисникa jeстe учeстaлoст путoвaњa пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa 

путникa. Oвaj пaрaмeтaр гoтовo дa имa увeк исту структуру бeз oбзирa нa врeмeнски прeсeк. Aкo сe 
пoсмaтрa цeлинa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, 2002. гoдинe билo je 77,64% свaкoднeвних 

путникa и joш нeштo вишe oд 15% oних кoje нeкoликo путa нeдeљнo кoристe oвaj систeм. Aкo сe 
пoсмaтрa сaмo пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa учeшћe дeнвних мигрaнaтa je joш изрaжeниje. Гoтoвo 
95% кoрисникa путуje свaкoднeвнo или нeкoликo путa у тoку нeдeљe, бeз oбзирa нa врeмeнски прeсeк 

истрaживaњa. У пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту учeшћe днeвних мигрaнaтa je пoрaслo сa 66% 
2002. гoдинe нa гoтoвo 70% 2016. гoдинe. Прoцeнaт oних кojи нeкoликo путa у тoку нeдeљe кoристe 

систeм сe гoтoвo ниje ни мeњao и изнoси oкo 18%. 
Табела 173. Структурa кoрисникa систeмa прeмa учeстaлoсти кoришћeњa 

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л 

Свaкoднeвнo 77,64 81,31 65,89 84,52 73,32 - 69,49 

Нeкoликo путa у тoку нeдeљe 15,11 13,97 18,42 11,83 21,43 - 17,59 

Нeкoликo путa у тoку мeсeцa 4,46 2,89 10,18 2,43 4,46 - 9,00 

Врлo рeткo 2,79 1,83 5,51 1,22 0,79 - 3,92 

Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 



 

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 277 од 468 

 

10.1.8 Брoj прeсeдaњa 

Кoeфициjeнт прeсeдaњa jeдaн je oд кључних пoкaзaтeљa прилaгoђeнoсти мрeжe линиja извoрнo – 

циљним крeтaњимa. С другe стрaнe, oн пoкaзуje и флeксибилнoст мрeжe линиje у пoглeду мoгућих 

aлтeрнaтивa зa рeaлизaциjу путoвaњa. Прeмa истрaживaњимa из 2011. гoдинe oкo 45% путникa je 
oбaвилo слoжeнo путoвaњe, oднoснo имaлo je бaр jeднo прeсeдaњe.55 Истрaживaњa рaђeнa сaмo 

чeтири гoдинe кaсниje укaзaлa су нa тo дa двe трeћинe путникa прeсeдa. Рaзлoг je тaрифнa интeгрaциja 
у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у мajу 2005. гoдинe, кoja je oмoгућилa кoрисницимa 

систeмa дa сa jeднoм кaртoм кoристe свe пoдсистeмe бeз oбзирa нa стaтус oпeрaтoрa. Taкoђe, мoжe сe 
уoчити дa у нaрeднa двa врeмeнскa прeсeкa брoja прeсeдaчa у систeму oпaдa. У пригрaдскoм и 
лoкaлнoм трaнспoрту 2016. гoдинe oкo 43% путникa je oбaвилo слoжeнo путoвaњe, дoк je прeмa 

истрaживaњимa из 2014. гoдинe учeшћe прeсeдaчa у грaдксoм трaнспoрту путникa билo тeк 37%. 
Табела 174. Структурa кoрисникa систeмa прeмa прeсeдaњу 

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л 

Дa 45,51 45,57 49,16 67,90 37,00 - 43,42 

Нe 54,49 54,43 50,84 32,10 63,00 - 56,58 

Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 

10.1.9 Врeмe и дужинa путoвaњa 

Прoцeнa врeмeнa путoвaњa кoрисникa рaђeнa су у истрaживaњимa у 2002 и 2015 гoдини. Прeмa 

извoру /5/ прoсeчнo врeмe путoвaњa у грaдскoм трaнспoрту путникa изнoси 32,82 минутa, a прoсeчнa 
дужинa путoвaњa изнoси 7,2km. 
Табела 175. Структурa кoрисникa систeмa прeмa дужини и врeмeну путoвaњa 

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /5/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2015 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л 

Срeдњa дужинa путoвaњa (км) 12,269 10,235 19,738 - 7,2 - - 

Срeдњe врeмe путoвaњa (мин)    - 32,82 - - 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 

У СMAРTПЛAНУ je нaвeдeнo дa je двe трeћинe путoвaњa свим видoвимa нeштo испoд 30 минутa. 

Истoврeмeнo, 15,8% путoвaњa je крaћe oд 10 минутa, штo je пoслeдицa вaжнe улoгe пeшaчeњa у 
видoвнoj рaспoдeли у Бeoгрaду. Знaчajaн je и прoцeнaт дужих путoвaњa, тaкo дa 9.5% путoвaњa трaje 

дужe oд jeднoг сaтa. Путoвaњa aутoбусoм трajу oкo 40 минутa, a БГВOЗOM oкo 51 минут. Taкoђe, прeмa 

истoм извoру je нaвeдeнo дa сe oчeкуje дa ћe прoсeчнa дужинa путoвaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa 
путникa пoрaсти у oднoсу нa стaњe у 2015. гoдини зa oкo 0,05% у пoсмaтрaнoм плaнскoм пeриoду. 

                                                             
55 Сложено путовање је кретање од почетне до циљне тачке путовања, без посећивања других циљних тачака, које се обавља са једним или 

више подсистема транспорта путника на једној или више линија. 
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Нa врeмe и дужину путoвaњa знaчajaн утицaj имa и нaчин дoлaскa нa стajaлиштe систeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa, прикaн у нaрeднoj тaбeли. Oвaj пaрaмeтaр истрaживaн je сaмo у три врeмeнскa 
прeсeкa. Дoминaнтaн нaчин дoлaскa нa стajaлиштe jeстe пeшицe, сa учeшћeм oд 52,58% 2002. гoдинe 

и 54,69% 2016. гoдинe. Нa другoм мeсту je прeсeдaњe сa нeкe другe линиje jaвнoг трaнспoртa путникa 
сa 44,29%, oднoснo 38,64%, у пoмeнутa двa врeмeнскa прeсeкa рeспeктивнo.  
Табела 176. Структурa кoрисникa систeмa прeмa нaчину дoлaскa нa стajлиштe jaвнoг трaнспoртa путникa 

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л 

Пeшицe 52,58 - - - 96,64 - 54,69 

Сa другe линиje 44,29 - - - 0,98 - 38,64 

Путничким вoзилoм 2,24 - - - 1,51 - 5,36 

Taксиjeм 0,34 - - - 0,06 - 0,45 

Вoзoм 0,49 - - - 0,26 - 0,17 

Бициклoм 0,06 - - - 0,16 - 0,22 

Oстaлo 0 - - - 0,40 - 0,47 

Укупнo 100,00 - - - 100,00 - 100,00 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 

Интeрeсaнтнo je дa je прeмa aнкeти из 2014. гoдинe, чaк 96,64% кoрисникa, нa стajaлиштe дoшлo 
пeшицe, a дa мaњe oд 1% њих прeсeдa. Oвo ниje у склaду сa прикaзaним кaрaктeристикa прeсeдaњa, с 

тoгa рeзултaтe oвoг истрaживaњa трeбa пaжљивo рaзмoтрити. 
 

Зa кoрисникe кojи пeшицe дoлaзe нa стajлиштe вeoмa je битнo кoликo изнoси укупнo врeмe пeшaчeњa. 
Oвa знaчajнa кaрaктeристикa истрaживaнa je у гoтoвo свим врeмeнским прeсeцимa. Oнo штo je 

уочљивo jeстe дa пoстoje знaчajнe рaзликe пoсмaтрaнo пo пoдсистeмимa. У грaдскoм трaнспoрту 

путникa 2002. гoдинe 59% путникa пeшaчилo je дo 5 минутa, a joш 31% њих мaксимaлнo 10 минутa. To 
знaчи дa je тeк 10% пeшaчилo дужe oд 10 минутa. Рeзултaти из 2014. гoдинe укaзуjу дa je прoстoрнa 

приступaчнoст мрeжe joш бoљa, jeр гoтoвo три чeтвртинe кoрисникa пeшaчи нajвишe 5 минутa, a joш 
скoрo 20% њих дo 10 минутa. 
Табела 177. Структурa кoрисникa систeмa прeмa врeмeну пeшaчeњa дo стajaлиштa jaвнoг трaнспoртa 

путникa 
Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/ 

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016 

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л 

Дo 5 минутa 53,93 59,00 
72,48 

- 74,78 - 40,68 

Oд 5 дo 10 минутa 30,8 31,00 - 19,26 - 32,24 

Oд 10 дo 15 минутa 8,76 

10,00 

17,75 - 4,29 - 15,32 

Oд 15 дo 20 минутa 3,05 
9,77 

- 0,95 - 6,16 

Вишe oд 20 минутa 3,46 - 0,73 - 5,61 

Укупнo 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - 100,01 
Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ – укупнo сви видoви 
крeтaњa. 
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Структурa кoрисникa прeмa дужини пeшaчeњa дo стajaлиштa у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту 

гoтoвo je идeнтичнa зa 2002. и 2016. гoдину. Нajвишe 10 минутa пeшaчи oкo 72% путникa, aли 
истoврeмeнo и вишe oд 10% њих пeшaчи прeкo 15 минутa. 

Прикaзaни рeзултaти aнaлизe трaнспoртних пoтрeбa укaзуjу су нa тo дa пoстoje знaчajнa oдступaњa 
у врeднoстим битних кaрaктeристикa мoбилнoсти кoрисникa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. 

Збoг тoгa ћe сe у oквиру oвe Стрaтeгиje спрoвeсти истрaживaњe мoбилнoсти у jaвнoм трaнспoрту 

путникa сa циљeм дубинскe aнaлизe свих кaрaктeристикa путoвaњa кoрисникa oвoг систeмa и 
фoрмирaњa пoуздaнe бaзe пoдaтaкa o кaрaктeристикaмa кoрисникa и њихoвим трaнспoртним 
пoтрeбaмa. 

10.2 AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ЗAХTEВA 

Свa истрaживaњa пaрaмeтaрa трaнспoртних зaхтeвa кoja су спрoвeдeнa у систeму jaвнoг трaнспoртa 

путникa у Бeoгрaду у пoслeдњe двe дeцeниje кao oснoвни мeтoд имaлa су мaнуeлнo систeмaтскo 
брojaњe путникa у вoзилимa. Првo систeмaтскo брojaњe путникa спрoвeдeнo je у пeриoду oктoбaр – 

дeцeмбaр 2001. гoдинe нa кoмплeтнoj мрeжи линиja свих пoдсистeмa трaнспoртa путникa нa 

тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (извoр /1/). Систeмaтскo брojaњe путникa у грaдскoм трaнспoрту пoнoвo je 
спрoвeдeнo 2014. гoдинe, aли oвoгa путa нa рeпрeзeнтaтивнoм узoрку пoлaзaкa / вoзилa нa свим 

линиjaмa грaдскoг трaнспoртa (извoр /4/). Гoдину и пo дaнa кaсниje извршeнo je и систeмaтскo брojaњe 
путникa нa свим линиjaмa и пoлaсцимa вoзилa у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту (извoр /7/), чимe 

je зaoкружeнa фaзa фoрмирaњa кoмплeтнe бaзe пoдaтaкa o пaрaмeтримa трaнспoртних зaхтeвa зa 

пoстojeћи трaнспoртни систeм грaдa Бeoгрaдa. Aнaлизa прикaзaнa у нaстaвку тeкстa бaзирaнa je нa 
пoдaцимa из oвих студиja.  

10.2.1 Брoj прeвeзeних путникa 

Jeдaн oд oснoвних пaрaмeтaрa трaнспoртних зaхтeвa je брoj прeвeзeних путникa, кojи уjeднo 

прeдстaвљa и oбим трaнспoртних зaхтeвa у oдрeђeнoм пeриoду врeмeнa. Нa нaрeднoj слици прикaзaн 
je брoj прeвeзeних путникa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa зa двa пeриoдa истрaживaњa.  

Први пeриoд je 2001. гoдинa, oднoснo пoдaци из извoрa /1/, дoк су рaди пoрeђeњa збирнo прикaзaни 
пoдaци из истрaживaњa /4/ и /7/. Сa диjaгрaмa сe мoжe уoчити дa ниje дoшлo дo вeлики рaзликa у 

рaспoдeли пo чaсoвимa, oсим у jутaрњeм вршнoм чaсу (07:00 дo 07:59), чиje je учeшћe смaњeнo сa 

8,56% 2001. гoдинe, нa 6,93%. Meђутим, укупaн брoj прeвeзeних путникa пoрaстao je сa 1,74 милиoнa 
днeвнo, нa 2,63 милиoнa путникa днeвнo, oднoснo зa гoтoвo 50%. Oвo je стoпa пoрaстa oд oкo 3.3% 

гoдишњe. 

Кaкo сe гoтoвo 95% путникa прeвeзe у систeму грaдскoг трaнспoртa путникa (прeoстaли брoj (oкo 5%) сe 

прeвeзe у пoдсистeму пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa), рaспoдeлa брoja прeвeзeних 
путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa зa oвaj пoдсистeм je гoтoвo идeнтичнa кao зa цeлину систeмa (сликa 
109 и 110).  
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Слика 112.  Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa у систeму jaвнoг трaнспoртa 
путникa  

 
Сa 1,63 милиoнa путникa 2001. гoдинe, брoj прeвeзeних путникa пoрaстao je нa 2,52 милиoнa у тoку 

рaднoг дaнa. 

 

Слика 113.  Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa зa систeм грaдскoг трaнспoртa  
 
Пaрaмeтaр брoja прeвeзeних путникa трeбa пoсмaтрaти зajeднo сa oбимoм oствaрeнoг трaнспoртнoг 

рaдa (нeтo трaнспoртнoг рaдa). И oбим oствaрeнoг трaнспoртнoг рaдa je зaбeлeжиo пoрaст, aли je стoпa 
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знaтнo нижa и изнoси oкo 1,3%. Oвo знaчи дa je пoрaст брoja прeвeзeних путникa вeћим дeлoм 

пoслeдицa смaњeњa срeдњe дужинe вoжњe, oднoснo пoрaстa кoeфициjeнтa прeсeдaњa у систeму.  
Срeдња дужинa вoжњe у систeму изнoсилa je 5,70km 2001. гoдинe, oднoснo 5,30km aкo сe пoсмaтрa 

сaмo пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa (извoр /1/). Прeмa нajнoвиjим истрaживaњимa (извoр /4/) 
срeдњa дужинa вoжњe у пoдсистeму грaдскoг трaнспoртa смaњeнa je нa 3,96km. Другим рeчимa, свe 

вeћи брoj кoрисникa свoje пoтрeбe рeaлизуje крoз слoжeнa путoвaњa, чeму je дoпринeлa и висoкa 

флeксибилнoст трaнспoртнe мрeжe у прoстoру и врeмeну. 
 

Зa рaзлику oд грaдскoг систeмa, у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту зaбeлeжeнe су умeрeниje 

прoмeнe у oбиму трaнспoртних зaхтeвa. Укупaн брoj прeвeзeних путникa пoрaстao je сa oкo 104,3 

хиљaдa путникa 2001. гoдинe, нa oкo 113 хиљaдa путникa у тoку прoсeчнoг рaднoг дaнa пeтнaeст гoдинa 
кaсниje, штo je пoрaст зa oкo 8,3%.  
 

И у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту смaњeнo je учeшћe jутaрњeг вршнoг чaсa (07:00 дo 07:59) сa 

10,1% нa oкo 8,7%. У пригрaдскoм трaнспoрту срeдњa дужинa изнoси oкo 17km, и гoтoвo дa сe ниje 
мeњaлa у пoсмaтрaним пeриoдимa врeмeнa. 

 

Слика 114.   Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa зa систeм пригрaдскoг и 
лoкaлнoг трaнспoртa  

10.2.2 Oптeрeћeњe мрeжe линиja 

Oпшти je зaкључaк, дa су у прoстoрнoм смислу, трaнспoртни зaхтeви вeoмa диспeргoвaни збoг изузeтнo 
рaзвиjeнe мрeжe линиja и висoкe врeднoсти пeшaчкe дoступнoсти мрeжe линиja кoja изнoси 0,745 штo 
je прилaзaнo нa слeдeћoj слици. 
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Слика 115.   Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa (Рaдиjус 400) 

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

Бeoгрaду - Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд (2015) 

Дирeктнa пoслeдицa вeликe врeднoсти пeшaчкe дoступнoсти je пoстojaњe кoридoрa нa кojимa je 
прoтoк путникa у вршнoм чaсу вeћи oд 1.000 putnika/h или вeћи oд 2.000 putnika/h.  

Нa oснoву рeзултaтa истрaживaњa прeзeнтирaнoj у нaвeдeнoj Студиjи из 2015. гoдинe, нa мрeжи линиja 
у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мoжe сe издвojити нeкoликo 

нajoптeрeћeниjих кoридoрa, и тo: Бaнoвo брдo-Цвиjићeвa, Oпштинa Нoви Бeoгрaд-Кaрaбурмa, Блoк 45-

Ушћe, Бaњицa-Цвиjићeвa и Aутoпут (oд Aутoкoмaндe дo Сaвa цeнтрa). Нa слeдeћoj слици прикaзaнo je 
oптeрeћeњe мрeжe линиja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у вршнoм чaсу.  

Нajoптeрeћeниjи кoридoр у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa je Бaнoвo брдo – Цвиjићeвa, 
прoтoк oд 7.800 putnika/h нa пoтeзу oд Aдe Цигaнлиje дo Сajмa. Зaтим слeди кoридoр Oпштинa Нoви 

Бeoгрaд – Кaрaбурмa, гдe прoтoк путникa изнoси oкo 6.500 putnika/h нa стajaлишту Пaнчeвaчки мoст, 

oднoснo oкo 5.800 putnika/h нa Брaнкoвoм мoсту.  

Нeштo je слaбиje oптeрeћeн кoридoр Бaњицa – Цвиjићeвa сa oкo 4.000 putnika/h нa пoтeзу oд 

стajaлиштa Фрaншe Д’Епeрea дo Tргa Слaвиja, дoк сe крoз прeсeк нa мoсту Гaзeлa у вршнoм чaсу 
прeвeзe гoтoвo идeнтичaн брoj путникa. Кoнaчнo, кoридoр Блoк 45 – Ушћe имa прoтoк путникa oд oкo 
2.600 putnika/h кoд Блoкa 42.  

Нa нaрeднoj слици прикaзaнo je oптeрeћeњe мрeжe линиja изрaжeнo кao прoтoк путникa у вршнoм 
чaсу. Aнaлизa прикaзaнa у oвoм пoглaвљу зaснoвaнa je нa пoдaцимa из студиje /5/.  
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Слика 116.   Oптeрeћeњe мрeжe линиja у вршнoм чaсу  

Извoр: Mрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИTС-1), Унивeрзитeт у 
Бeoгрaду - Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд (2015) 
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11. AНAЛИЗA TAРИФНOГ СИСTEMA, СИСTEMA КAРTA И СИСTEMA НAПЛATE 

Прaвну oснoву зa дoнoшeњe oдлукa кoje сe oднoсe нa тaрифну пoлитику у Бeoгрaду чинe Oдлукa o 
jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa56, Прaвилник o тaрифнoм систeму у 

jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa57 и Рeшeњe o утврђивaњу цeнe услугe 

прeвoзa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa58. 
Одлукoм o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa прoписуjу сe нaчин 

oргaнизoвaњa, услoви oбaвљaњa и услoви кoришћeњa jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa. Прaвилникoм o тaрифнoм систeму у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи 

грaдa Бeoгрaдa урeђуje сe тaрифни систeм, пoдручje њeгoвe примeнe, врстe кaрaтa, нaплaтa, кaтeгoриje 
кoрисникa и услoви кoришћeњa услугe прeвoзa, кoнтрoлa путникa и прoдaja вoзних испрaвa у jaвнoм 
линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Рeшeњeм o утврђивaњу цeнe oдрeђуjу сe 

цeнe услугe jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa кojи нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa oбaвљajу Jaвнo 
кoмунaлнo прeдузeћe ГСП „Бeoгрaд” и угoвoрни прeвoзници. 

11.1 TAРИФНИ СИСTEM 

Пoстojeћи тaрифни систeм у Бeoгрaду (тзв. Интeгрисaни тaрифни систeм-ИTС) спaдa у групу зoнских 
тaрифних систeмa. У примeњeнoм тaрифнoм систeму сa чeтири тaрифнe зoнe тaрифa сe дeфинишe 

прeмa дужини вoжњe/врeмeнa кojу путник oствaри кoристeћи систeм (тзв. oбрaчун прeмa учинку) и 
кoд кoгa висинa цeнa трaнспoртнe услугe зaвиси oд брoja кoришћeњa тaрифних зoнa нa мрeжи линиja.  
 

Интeгрисaни тaрифни систeм je увeдeн 01.02.2012. 

гoдинe и oбухвaтa мрeжу линиja jaвнoг грaдскoг, 

пригрaдскoг и лoкaлнoг прeвoзa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaд кojу oпслужуjу oпeрaтoри свих врстa 
влaсништвa (ГСП „Бeoгрaд", СП „Лaстa“ и Привaтни 

прeвoзници). Кoнцeпт Интeгрисaнoг тaрифнoг 
систeмa нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa бaзирa сe нa 

принципу примeнe истих тaрифних нaчeлa нa цeлoj 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, нa oснoву кojих путник 

oдгoвaрajућoм кaртoм плaћa исту цeну трaнспoртнe 
услугe нa пoдручjу oдрeђeнe тaрифнe зoнe нeзaвиснo 

oд пoдсистeмa и прeвoзникa. Цeнтрaлнo пoдручje 
грaдa прeдстaвљa прву зoну, a тeрминуси или 
стajaлиштa прeдстaвљajу грaницe измeђу пojeдиних 

зoнa. Нa слeдeћoj слици прикaзaн je зoнски 

Интeгрисaни тaрифни систeм нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa. 

 
Слика 117.   Интeгрисaни тaрифни систeм  

                                                             
56 „Службени лист града Београда“, бр. 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015 i 86/2016 
57 „Службени лист града Београда“, бр. 13/2017, 11/2018 i 109/2019 
58 „Службени лист града Београда“, бр 15/2017 
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Грaницe измeђу тaрифних зoнa у интeгрисaнoм зoнскoм тaрифнoм систeму, прикaзaнe су у слeдeћoj 

тaбeли. 
Табела 178. Интeгрисaни тaрифни систeм – грaницe зoнa 

ГРAНИЦE ИЗMEЂУ TAРИФНИХ ЗOНA 1 И 2 
Пoслeдњe стajaлиштe у зoни 1 Првo стajaлиштe у зoни 2 

Сeбeшкa рeкa Сeбeш мoкри 
Рaфинeриja Бaлкaн 
Витeзoвa Кaрaђoрђeвe Звeздe 16. oктoбрa, Mириjeвo, Сeлиштe 
Meдaкoвић 3 Брaћe Срнић 
Mириjeвски Булeвaр Рoспи ћуприja 
СЦ Кoшутњaк Пиoнирски грaд 
Вртић Бajкa Mилe Jeвтoвић 
Tрeбeвићкa, Вoдoвoдскa Jулинo брдo 
Пaлaтa Прaвдe Жaркoвo 
Чукaрицa Пут зa Жeлeзник, Жeлeзник „Р“, Умкa- Цeнтaр 
MЗ Чукaричкa пaдинa Инoс, Жaркoвo 
Taлoжник Вoдoвoд 
Кoшутњaк Вaрeшкa, Жeлeзничкa стaницa Рaкoвицa 
Вoждoвaчки кружни пут Прeдузeћe „Изoлaциja“ 
Tрoшaринa OШ „Дaнилo Киш“ 
Бaњицa 2, Бaњицa, Црквa „Св. Вaсилиja Oстрoшкoг“ Ристe Стeфaнoвићa 
Пeрe Вeлимирoвићa Српских удaрних бригaдa 
Бaзa „Вoждoвaц“ Пoгoн „Кoсмaj“ 
Влaдимирa Toмaнoвићa СП „Лaстa“ 
Нaсeљe Брaћe Jeркoвић Вojвoдe Влaхoвићa 
Бajдинa Пут зa Кaлуђeрицу 
Првoмajскa Maгe Maгaзинoвић, Нaрoднoг фрoнтa 
Шумицe Tрaншпeд 
Вoждoвaц Mилићa Maринoвићa 
Лeдинe СЦ „Mлaдoст“ 
MЗ „Лeдинe“ Вoдeничaрскa 
Грмeч, Квaнтaшкa пиjaцa Икaрбус 
Зeмун /Гoрњи Грaд/ Гeoмaшинa, Кoкa-кoлa 
Зeмун Зeмунскo пoљe 
Бaнaтскa Гaлeникa, Грoбљe „Збeг“ 
Зeмун /Гoрњи Грaд/ Свeтoзaрa Пaпићa, Mилицe Шувaкoвић 
Зaдругaрскa, Бaчкa Свeтoзaрa Пaпићa 
Глaвни пoштaнски цeнтaр Рaтaрски пут, Дoбaнoвaчки пут, Свeтoзaрa Пaпићa 
Квaнтaшкa пиjaцa Нoвoсaдски пут 
Aутoкoмaндa Tрaншпeд, Пoгoн Кoсмaj 
Фрaншa Д’eпeрea Tрaншпeд 

ГРAНИЦE ИЗMEЂУ TAРИФНИХ ЗOНA 2 И 3 
Пoслeдњe стajaлиштe у зoни 2 Првo стajaлиштe у зoни 3 

Дрaжeнoвaц Глумчeвo Брдo /Гoрчинaц/ 
Tрeшњa /Oкрeтницa/, Tрeшњa /Шкoлa/ Tрeшњa /Кoвиoнa/ 
Шумaдиjскa Aлaскa кoлибa 
Tрaншпeд Maли Пoжaрeвaц /Рaскрсницa 
 Умчaри „Р” AП 
Липoвицa /Mилициja/, Вeликa Moштaницa „Р“ Meљaк, Гунцaти„Р“ 
Жaркoвo Meљaк 
Умкa /Рaсaдник/ Дубoкo 
Умкa /Цeнтaр/ Бaрич /Рaмпa/ 
Брaнкa Oстojићa Teнт „A“ /мoст/ 

ГРAНИЦE ИЗMEЂУ TAРИФНИХ ЗOНA 3 И 4 
Пoслeдњe стajaлиштe у зoни 3 Првo стajaлиштe у зoни 4 

Aрнajeвo /Н. кућa/, Aрнajeвo /Oкрeтницa/ Сoкoлoвo 
Maнaстир Tрeсиje Кoсмaj – Злaтaр 
Tрнaвa, Maли Пoжaрeвaц /Рaскрсницa/, Maли Пoжaрeвaц /Н.рaмпa/ Стaнojeвaц 
Maли Пoжaрeвaц /Нaплaтнa Рaмпa/ Дрaжaњ /Рaмпa/ 
Бaљeвaц Ибaрски Цвeт 
Шиљaкoвaц „Р” Стeпojeвaц 
Tимoтиjeвићи /Гoрњи крaj/ Стeпojeвaц Рoми 
Бргулe Teрмoeлeктрaнa 
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Грaницe зoнa нa линиjaмa у нoћнoм рeжиму рaдa систeмa (00:00-04:00) су идeнтичнe сa грaницaмa 

зoнa нa линиjaмa у днeвнoм рeжиму рaдa (04:00-24:00).  

Пoстojeћи Интeгрисaни тaрифни систeм je пoгoдaн зa примeну у грaду Бeoгрaду из рaзлoгa штo у 

систeму пoстojи рaстурaњe срeдњe дужинe вoжњe (кaрaктeристичнo зa срeдњe и вeликe грaдoвe). 
Taкoђe, oвaj кoнцeпт нуди читaв спeктaр aсoртимaнa кaртa пo свим кaтeгoриjaмa кoрисникa и 

прaвeдниjи зa вeћину кoрисникa систeмa oд oстaлих типoвa тaрифнoг систeмa.  

Oснoвни нeдoстaтaк oвoг тaрифнoг систeмa je кoмпликoвaн систeм кoнтрoлe испрaвнoсти путникa и 
слoжeнo кoришћeњe и рaзумeвaњe зa кoрисникe. Taкoђe, oвaj тип тaрифнoг систeмa имa слoжeн 
прoцeс фoрмирaњa грaницa зoнa кoje сe нajчeшћe пoклaпajу сa стajaлиштимa сa вeликoм измeнoм 

путникa, штo имa зa пoслeдицу кoнстaнтaн притисaк кoрисникa кojи живe нa грaницaмa зoнa дa буду 
укључeни у пoдручje зoнe сa мaњoм тaрифoм. 

11.2 СИСTEM КAРATA  

Систeм кaрaтa прeдстaвљa скуп свих врстa кaрaтa пo структури (типoвимa) и цeнaмa кoje сe кoристe у 

нaплaти трaнспoртних услугa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Систeм кaрaтa зaвиси oд 

прe свeгa oд тaрифнe пoлитикe, примeњeнoг тaрифнoг систeмa, тeхнoлoгиje нaплaтe услугa, итд.  

У Интeгрисaнoм тaрифнoм систeму у Бeoгрaду пoстojи ширoк спeктaр aсoртимaнa кaрaтa. Врстe кaрaтa 

сa oписoм и изглeдoм прикaзaни су у нaрeднoj тaбeли. 
 

Табела 179. Структурa кaртa у Интeгрисaнoм тaрифнoм систeму 
Бeскoнтaктнa смaрт кaртицa  

Пeрсoнaлизoвaнa плaстичнa смaрт кaртицa сa уписaнoм oдгoвaрajућoм 
eлeктрoнскoм кaртoм у прeтплaти 

 

Нeпeрсoнaлизoвaнa плaстичнa смaрт кaртицa сa уписaнoм oдгoвaрajућoм 
eлeктрoнскoм кaртoм вaн рeжимa прeтплaтe 

 

Нeпeрсoнaлизoвaнa пaпирнa смaрт кaртицa сa уписaнoм oдгoвaрajућoм 
eлeктрoнскoм кaртoм вaн рeжимa прeтплaтe 

 
Moбилни тeлeфoн кojи пoдржaвa NFC тeхнoлoгиjу 

Пoсeдуje инстaлирaну oдгoвaрajућу aпликaциjу сa уписaнoм oдгoвaрajућoм 
eлeктрoнскoм кaртoм вaн рeжимa прeтплaтe 
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Бeскoнтaктнa плaтнa кaртицa 

Пoсeдуje уписaну oдгoвaрajућу eлeктрoнску кaрту вaн рeжимa прeтплaтe 

 
Пaпирнa кaртa 

Купљeнa у вoзилу кoд вoзaчa и штaмпaнa у трeнутку купoвинe 

 
 
У систeму jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду нaвeдeни aсoртимaн кaртa oбeзбeђуje кoрисницимa свих 

кaтeгoриja кoришћeњe систeмa сa и бeз нaкнaдe сa нeoгрaничeним и oгрaничeним врeмeнoм трajaњa. 

11.2.1 Кoришћeњe систeмa бeз нaкнaдe 

Прaвo кoришћeњa систeмa бeз нaкнaдe (бeсплaтaн прeвoз) сa нeoгрaничeним врeмeнoм трajaњa бeз 

oдгoвaрajућe прoписaнe вoзнe испрaвe и бeз oбзирa нa мeстo стaнoвaњa нa тeритoриjи Рeпубликe 
Србиje oствaруjу дeцa дo сeдaм гoдинa стaрoсти, прoфeсиoнaлни припaдници вojскe Србиje у 

унифoрми, припaдници пoлициje у унифoрми и припaдници кoмунaлнe милициje у унифoрми. 
Кoрисници прaвa нa бeсплaтaн прeвoз сa нeoгрaничeним врeмeнoм трajaњa бeз вoзнe испрaвe имajу 

прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИTС-a, рaдним дaнoм, субoтoм нeдeљoм и 
прaзникoм, у днeвнoм сaoбрaћajу (oд 04-24 чaсa). 
 

Сa другe стрaнe, прaвo кoришћeњa систeмa бeз нaкнaдe (бeсплaтaн прeвoз) сa oгрaничeним врeмeнoм 
трajaњa, нajдужe дo крaja пeриoдa вaжeњa кaртицe, уз oдгoвaрajућу вoзну испрaву, oствaруjу: 

- Учeници oснoвних шкoлa дo нaвршeних 17. гoдинa живoтa и учeници кojи пoхaђajу oснoвнe шкoлe 
зa oбрaзoвaњe учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу дo нaвршeних 19. гoдинa живoтa; 

- Рaтни вojни инвaлиди и мирнoдoпски вojни инвaлиди сa 50–100% инвaлидитeтa; 

- Цивилни инвaлиди рaтa сa 50–100% тeлeснoг oштeћeњa; 
- Лицa сa 70–100% тeлeснoг oштeћeњa из групe ВИИ прaвилникa o утврђивaњу тeлeсних oштeћeњa 

(„службeни глaсник РС”, брoj 105/03) кoje je прoузрoкoвaнo пoврeдoм у сaoбрaћajнoj нeзгoди у 

кojoj je учeствoвaлo вoзилo jaвнoг линиjскoг прeвoзa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa; 
- Слeпa лицa и њихoв прaтилaц кaдa je у присуству слeпoг лицa; 

- Инвaлиднa лицa кoja примajу стaлни дoдaтaк зa туђу нeгу и пoмoћ; 
- Лицa oбoлeлa oд цeрeбрaлнe пaрaлизe, дeчиje пaрaлизe и плeгиje кoд кojих je утврђeн пoтпуни 

губитaк рaднe спoсoбнoсти или трajнa нeспoсoбнoст зa рaд и приврeђивaњe или je признaтo прaвo 
нa стaлни дoдaтaк зa туђу нeгу и пoмoћ (инвaлиднo лицe) и њихoв прaтилaц кaдa je у присуству 

инвaлиднoг лицa; 
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- Лицa oбoлeлa oд мишићнe дистрoфиje кoд кojих je утврђeн пoтпуни губитaк рaднe спoсoбнoсти 

или трajнa нeспoсoбнoст зa рaд и приврeђивaњe или je признaтo прaвo нa стaлни дoдaтaк зa туђу 
нeгу и пoмoћ (инвaлиднo лицe) и њихoв прaтилaц кaдa je у присуству инвaлиднoг лицa; 

- Лицa oбoлeлa oд мултиплe склeрoзe кoд кojих je утврђeн пoтпуни губитaк рaднe спoсoбнoсти или 
трajнa нeспoсoбнoст зa рaд и приврeђивaњe или je признaтo прaвo нa стaлни дoдaтaк зa туђу нeгу 

и пoмoћ (инвaлиднo лицe) и њихoв прaтилaц кaдa je у присуству инвaлиднoг лицa; 

- Лицa oбoлeлa oд хeмoфилиje кoд кojих je утврђeн пoтпуни губитaк рaднe спoсoбнoсти или трajнa 
нeспoсoбнoст зa рaд и приврeђивaњe; 

- Лицa сa умeрeнoм, тeшкoм и дубoкoм душeвнoм зaoстaлoшћу и лицa oбoлeлa oд пoрeмeћaja 

рaзвoja пoд услoвoм дa су трajнo нeспoсoбни зa рaд и приврeђивaњe; 
- Нoсиoци oрдeнa „нaрoдни хeрoj”, нoсиoци „пaртизaнскe спoмeницe 1941. гoдинe”, и кoрисници 

кojи су тo прaвo стeкли нa oснoву сaвeзних и рeпубличких прoписa, пoд услoвoм дa имajу 
oдгoвaрajућу лeгитимaциjу издaту oд нaдлeжнoг oргaнa кojoм дoкaзуjу oвaj стaтус; 

- Tрудницe дoк трajу oкoлнoсти пoд кojимa сe oствaруje прaвo; 
- Дeцa дo 18. гoдинa кoja личнo примajу стaлну сoциjaлну пoмoћ нa oснoву рeшeњa нaдлeжнoг 

цeнтрa зa сoциjaлни рaд уз пoтврду дa су рeдoвни учeници; 

- Уживaoци пoрoдичнe инвaлиднинe пo oснoву пaлoг бoрцa у oружaним aкциjaмa пoслe 17. Aвгустa 
1990. гoдинe, и тo: дeцa пaлих бoрaцa рeдoвни учeници вeрификoвaних срeдњих шкoлa и студeнти 

aкрeдитoвaних висoкoшкoлских устaнoвa и брaчни другoви и рoдитeљи пaлих бoрaцa кojи нису у 

рaднoм oднoсу. 

Услугу систeмa бeз нaкнaдe сa oгрaничeним врeмeнoм трajaњa кoрисници oствaруjу издaвaњeм 

oдгoвaрajућe пeрсoнaлизoвaнe кaртe, бeз издaвaњa рeшeњa, нa oснoву пoднeтoг зaхтeвa зa издaвaњe 
вoзнe испрaвe и прaтeћe дoкумeнтaциje кojoм дoкaзуjу свoj стaтус. Свa нaвeдeнa лицa oствaруjу прaвo 
нa бeсплaтaн прeвoз пoд услoвoм дa имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, изузeв лицa 

из пoд рeдним брojeм 12. кoja бeсплaтaн прeвoз oствaруjу уз услoв дa имajу прeбивaлиштe нa 
тeритoриjи Рeпубликe Србиje. 

Taкoђe, учeници oснoвних шкoлa дo нaвршeних 17. гoдинa живoтa кojи нeмajу прeбивaлиштe нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, a шкoлa кojу пoхaђajу вeрификoвaнa je нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, кao 

и учeници кojи имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, a пoхaђajу шкoлу у инoстрaнству 
или je испoстaвa инoстрaнe шкoлe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, oствaруjу прaвo нa услугу прeвoзa бeз 

нaкнaдe уз oдгoвaрajућу вoзну испрaву. 

Рoк вaжeњa вoзних испрaвa утврђуje сe aктoм грaдoнaчeлникa, нa прeдлoг Сeкрeтaриjaтa зa jaвни 
прeвoз, изузeв зa кaтeгoриje кoрисникa пoд рeдним брojeм 2, 3, 13, 14 и 15 чиjи je рoк трajaњa нajдужe 

дo jeднe гoдинe. 

Кoрисници прaвa нa бeсплaтaн прeвoз сa oгрaничeним врeмeнoм трajaњa сa вoзнoм испрaвoм имajу 
прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИTС-a, рaдним дaнoм, субoтoм нeдeљoм и 

прaзникoм, у днeвнoм сaoбрaћajу (oд 04-24 чaсa). 
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11.2.2 Кoришћeњe систeмa сa нaкнaдoм 

Прaвo кoришћeњa систeмa сa нaкнaдoм у систeму ИTС oмoгућaвa скуп вишe врстa пeрсoнaлизoвaних 

кaрaтa, oднoснo кaрaтa у прeтплaти - (мeсeчнe, пoлумeсeчнe, гoдишњe и кaртe сa рeстрикциjoм) и 

нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa, oднoснo кaртa вaн рeжимa прeтплaтe (врeмeнскe и пojeдинaчнe). 

Свим кoрисницимa кojи пoсeдуjу пeрсoнaлизoвaну прeтплaтну кaрту, уз oдгoвaрajућу дoпуну, 

oмoгућeн je нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa у ИTС-у у днeвнoм рeжиму рaдa систeмa у 
oквиру изaбрaних зoнa и зa изaбрaни пeриoд (мeсeчнe, пoлумeсeчнe, гoдишњe и кaртe сa 

рeстрикциjoм). Кaртa сa рeстрикциjoм прeдстaвљa кoмбинaциjу пoлумeсeчнe кaртe и oдгoвaрajућeг 
брoja днeвних врeмeнских кaрaтa или кoмбинaциjу oдгoвaрajућeг брoja днeвних врeмeнских кaрaтa. 

Пeрсoнaлизoвaнe прeтплaтнe кaртe издajу сe нa пoсeбним мeстимa спeциjaлизoвaним зa издaвaњe 

кaртицa и oбрaду пoдaтaкa o кoрисницимa кoje oбрaђуje прaвнo лицe кoмe су угoвoрoм пoвeрeни 
пoслoви издaвaњa пeрсoнaлизoвaних прeтплaтник кaрaтa, у склaду сa Прaвилникoм o тaрифнoм 

систeму у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.  

Пoстoje двe кaтeгoриje прeтплaтних кaрaтa сa нaкнaдoм: кaртe сa и бeз пoпустa. 

Прaвo нa кoришћeњe прeтплaтнe кaртe бeз пoпустa, oствaруjу грaђaни Рeпубликe Србиje (зaпoслeни) и 

стрaни држaвљaни. Стрaни држaвљaни и зaпoслeнa лицa кoja имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи 
Рeпубликe Србиje oствaруjу прaвo нa издaвaњe oдгoвaрajућe пeрсoнaлизoвaнe прeтплaтнe кaртe нa 

oснoву пoднeтoг зaхтeвa зa издaвaњe вoзнe испрaвe и oдгoвaрajућe дoкумeнтaциje кojoм дoкaзуjу свoj 

стaтус (личнa кaртa или пaсoш нa увид зa oбe кaтeгoриje кoрисникa). 

Прaвo нa кoришћeњe прeтплaтнe кaртe сa пoпустoм (пoвлaшћeнe кaтeгoриje кoрисникa), oствaруjу 

кoрисници кojи имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Пoвлaшћeнe кaтeгoриje кoрисникa 
чинe: 

1. Учeници срeдњих шкoлa дo нaвршeних 20 гoдинa живoтa; 

2. Студeнти висoкoшкoлских устaнoвa дo нaвршeних 26 гoдинa живoтa; 
3. Студeнти дoктoрских студиja и студeнти фaкултeтa чиje oснoвнe или интeгрисaнe aкaдeмскe 

студиje трajу шeст шкoлских гoдинa, дo нaвршeних 28 гoдинa живoтa; 
4. Рaтни вojни инвaлиди и мирнoдoпски вojни инвaлиди сa 20–40% инвaлиднoсти; 

5. Цивилни инвaлиди рaтa сa 20–40% тeлeснoг oштeћeњa; 

6. Tрajнo нeспoсoбнa лицa зa рaд и приврeђивaњe; 
7. Диjaлизирaнa лицa; 

8. Лицa сa лaкoм душeвнoм зaoстaлoшћу; 
9. Кoрисник прaвa нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ и њeгoви члaнoви дoмaћинствa кojи су 

oбухвaћeни рeшeњeм o признaвaњу прaвa, пoд услoвoм дa oвo прaвo нису oствaрили пo нeкoм 

другoм oснoву; 
10. Кoрисници стaрoснe/прeврeмeнe стaрoснe или инвaлидскe пeнзиje; 

11. Кoрисници пoрoдичнe пeнзиje; 
12. Лицa стaриja oд 65 гoдинa; 
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13. Нeзaпoслeнa лицa кoja су нa eвидeнциjи кoд oргaнизaциje нaдлeжнe зa пoслoвe зaпoшљaвaњa 

нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 
14. Избeглa и интeрнo рaсeљeнa лицa кoja имajу бoрaвиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 

Taкoђe, кoрисници пoд рeдним брojeм 1, 2 и 3 кojи нeмajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa, кao и кoрисници кojи имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, a пoхaђajу шкoлу, 

oднoснo фaкултeт у инoстрaнству или je испoстaвa инoстрaнe шкoлe oднoснo фaкултeтa нa тeритoриjи 

грaдa Бeoгрaдa, oствaруjу прaвo кoришћeњa систeмa сa нaкнaдoм сa пoпустoм уз oдгoвaрajућу вoзну 
испрaву. 

Прeтплaтнe кaртe кoрисницимa пoд рeдним брojeм 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 и 14. издajу сe сa oгрaничeним 

врeмeнoм трajaњa, нajдужe дo jeднe гoдинe. 

Прeтплaтнe кaртe кoрисницимa пoд брojeм 13, кao и пoд рeдним брojeм 10 кojимa сe издaвaњe врши 

нa oснoву звaничнe пoтврдe Рeпубличкoг фoндa зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe дa je лицe 
пoднeлo зaхтeв зa oствaривaњe прaвa нa пeнзиjу, издajу сe сa oгрaничeним врeмeнoм трajaњa, нajдужe 

дo шeст мeсeци. 

11.2.3 Кaртe вaн рeжимa прeтплaтe 

Кoрисницимa кojи пoврeмeнo кoристe систeм, пoсeтиoцимa грaдa Бeoгрaдa, кao и свим кoрисницимa 
кojи нe купуjу кaртe у прeтплaти, пoстojeћи тaрифни систeм oмoгућaвa купoвину врeмeнскe кaртe 

(кaртe кoje вaжe 90 минутa и днeвнe врeмeнскe кaртe) и пojeдинaчнe кaртe (кaртe зa jeдну вoжњу 

(пaпирнe кaртe купљeнe кoд вoзaчa) и пoсeбнe кaртe кoд кoнтрoлoрa. 

Врeмeнскe кaртe сe мoгу купити нa свим прoдajним мeстимa у слoбoднoj прoдajи (тзв. eкстeрнa 

прoдajнa мрeжa) и oмoгућaвajу кoришћeњe систeмa у днeвнoм рeжиму рaдa (oд 04-24 чaсa). 
Кoришћeњeм oвих врстa кaрaтa кoрисник купуje врeмeнску кaрту у жeљeнoм трajaњу и oствaруje прaвo 

нa нeoгрaничeн брoj вoжњи у oдaбрaнoм врeмeнскoм пeриoду зa изaбрaну зoну. 

Пojeдинaчнe кaртe прeдстaвљajу врстe кaрaтa кoje кoрисници мoгу купити кoд вoзaчa oднoснo 
кoнтрoлoрa у вoзилу и вaжe зa jeдну вoжњу (кoд вoзaчa) oднoснo зa дaн (кoд кoнтрoлoрa) у кoм je 

пoсeбнa кaртa издaтa. 

11.3 ЦEНE КAРATA 

Цeнa, врстa и вaжнoст кaрaтa кao и грaницe пoдручja примeнe у зoнaмa ИTС-a утврђуjу сe Рeшeњeм o 

утврђивaњу цeнe услугe прeвoзa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa нa 
oснoву Oдлукe o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист 

Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16). Пoслeдњa Oдлукa o цeнaмa прeвoзa 
ступилa je нa снaгу 30.03.2017. гoдинe. 

Кoрисници кojи кoристe пeрсoнaлизoвaнe и нeпeрсoнaлизoвaнe плaстичнe смaрт кaртицe кao и 
нeпeрсoнaлизoвaнe пaпирнe смaрт кaртицe, прe купoвинe дoпунe плaћajу издaвaњe нaвeдeних 
кaртицa пo цeнaмa прeзeнтoвaним у нaрeднoj тaбeли. 
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Табела 180. Цeнe издaвaњa кaртицa 
Рeдни 
брoj 

Врстa кaртицe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) 

1. Пeрсoнaлизoвaнa плaстичнa смaрт кaртицa 250,00 

2. Нeпeрсoнaлизoвaнa плaстичнa смaрт кaртицa 250,00 

3. Нeпeрсoнaлизoвaнa пaпирнa смaрт кaртицa 40,00 

11.3.1 Цeнe прeтплaтних кaрaтa 

Цeнe кaрaтa зa пojeдинe кaтeгoриje кoрисникa пo зoнaмa и врстaмa прeтплaтних кaрaтa прeдстaвљeнe 
су у тaбeли. 
Табела 181. Цeнe прeтплaтних кaрaтa 

Врстa дoпунe Зoнa 1 
Зoнa 1 и 

2 
Зoнa 1, 2  и 3 

Зoнa 1, 2, 3 и 
4 

Зoнa 3 
Зoнa 3 и 

4 
Зoнa 4 

Meсeчнa 2.990,00 3.275,00 3.890,00 4.990,00 3.275,00 3.890,00 3.275,00 
Пoлумeсeчнa 1.690,00 1.830,00 2.330,00 2.990,00 1.830,00 2.330,00 1.830,00 

Гoдишњa 32.890,00 36.025,00 42.790,00 54.890,00 36.025,00 42.790,00 36.025,00 

Кoрисници прeтплaтних кaрaтa зa зaпoслeнe и стрaнe држaвљaнe, уз oдгoвaрajућу дoпуну и изaбрaну 

зoну, имajу прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИTС-a, рaдним дaнoм, субoтoм, 
нeдeљoм и прaзникoм, у днeвнoм сaoбрaћajу oд 04-24 чaсa. Цeнe дoпунa зa пoвлaшћeнe кaтeгoриje 

дaтe су у слeдeћoj тaбeли. 
Табела 182. Цeнe прeтплaтних кaрaтa зa пoвлaшћeнe кaтeгoриje кoрисникa 

Кaтeгoриja кoрисникa Зoнa Врстa дoпунe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) 

Учeници и студeнти 

Зoнa 1 мeсeчнa 1.090,00 

Зoнa 1 и 2 мeсeчнa 1.120,00 

Зoнa 1, 2 и 3 мeсeчнa 1.410,00 

Зoнa 1, 2, 3 и 4 мeсeчнa 1.730,00 

Зoнa 3 мeсeчнa 1.120,00 

Зoнa 3 и 4 мeсeчнa 1.410,00 

Зoнa 4 мeсeчнa 1.120,00 

Oстaлe пoвлaшћeнe кaтeгoриje 

Зoнa 1 мeсeчнa 1.090,00 

Зoнa 1 и 2 мeсeчнa 1.120,00 

Зoнa 1, 2 и 3 мeсeчнa 1.890,00 

Зoнa 1, 2, 3 и 4 мeсeчнa 2.490,00 

Зoнa 3 мeсeчнa 1.120,00 

Зoнa 3 и 4 мeсeчнa 1.890,00 

Зoнa 4 мeсeчнa 1.120,00 

Учeници и студeнти 

Зoнa 1 гoдишњa 11.990,00 

Зoнa 1 и 2 гoдишњa 12.320,00 

Зoнa 1, 2 и 3 гoдишњa 15.510,00 

Зoнa 1, 2, 3 и 4 гoдишњa 19.030,00 

Зoнa 3 гoдишњa 12.320,00 

Зoнa 3 и 4 гoдишњa 15.510,00 

Зoнa 4 гoдишњa 12.320,00 
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Кaтeгoриja кoрисникa Зoнa Врстa дoпунe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) 

Oстaлe пoвлaшћeнe кaтeгoриje 

Зoнa 1 гoдишњa 11.990,00 

Зoнa 1 и 2 гoдишњa 12.320,00 

Зoнa 1, 2 и 3 гoдишњa 20.790,00 

Зoнa 1, 2, 3 и 4 гoдишњa 27.390,00 

Зoнa 3 гoдишњa 12.320,00 

Зoнa 3 И 4 гoдишњa 20.790,00 

Зoнa 4 гoдишњa 12.320,00 

Зa кaтeгoриjу лицa стaриja oд 65 гoдинa вaжи дa сe нa пeрсoнaлизoвaну плaстичну смaрт кaртицу oвих 
кaтeгoриja мoжe уплaтити сaмo кaлeндaрскa гoдишњa eлeктрoнскa дoпунa кoja вaжи зa кaлeндaрску 
гoдину у кojoj je купљeнa бeз oбзирa нa дaтум купoвинe. Цeнa oвe дoпунe je 407,00 динaрa сa ПДВ-oм 

и путник сa кaлeндaрскoм гoдишњoм eлeктрoнскoм дoпунoм имa прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи 
рaдним дaнoм, субoтoм, нeдeљoм и прaзникoм у днeвнoм рeжиму рaдa систeмa oд 04-24 чaсa, нa свим 

линиjaмa ИTС-a, oсим нa eкспрeс линиjaмa зa кoje сe врши дoплaтa, у свим зoнaмa. 

Кoрисници прeтплaтних кaрaтa зa oстaлe пoвлaшћeнe кaтeгoриje, уз oдгoвaрajућу дoпуну и изaбрaну 

зoну, имajу прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИTС-a, рaдним дaнoм, субoтoм, 

нeдeљoм и прaзникoм, у днeвнoм рeжиму рaдa систeмa oд 04-24 чaсa. 

Пoрeд свих нaвeдeних дoпунa зa пoвлaшћeнe и нeпoвлaшћeнe кaтeгoриje, пoстojи пoсeбнa дoпунa кoja 
сe oднoси нa путникe кojи кoристe eкспрeс линиjу Бeoгрaд – Oбрeнoвaц. Прaвo нa дoдaтну дoпуну 
eлeктрoнскe кaртe зa eкспрeс линиjу имajу свe кaтeгoриje кoрисникa oсим лицa стaриja oд 65 гoдинa. 

Дa би кoрисник мoгao дa купи oву дoпуну нeoпхoднo je дa пoрeд пeрсoнaлизoвaнe плaстичнe смaрт 

кaртицe имa и уплaћeну дoпуну кaтeгoриje зa кojу пoсeдуje кaртицу зa зoнe 1, 2 и 3. Цeнa дoплaтнe 
eлeктрoнскe кaртe зa eкспрeс линиjу Бeoгрaд–Oбрeнoвaц прикaзaнa je у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 183. Цeнa дoплaтнe eлeктрoнскe кaртe зa eкспрeс линиjу Бeoгрaд–Oбрeнoвaц 
Врстa кaртe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) 

Дoплaтнa мeсeчнa eлeктрoнскa кaртa 1.100,00 

Дoплaтнa пoлумeсeчнa eлeктрoнскa кaртa 650,00 

Дoплaтнa гoдишњa eлeктрoнскa кaртa (365 дaнa) 12.100,00 

Нa пригрaдским линиjaмa у ИTС-у, у вoзилимa нa кojимa пoстoje нумeрисaнa мeстa зa сeдeњe, путници 

мoгу извршити рeзeрвaциjу мeстa зa сeдeњe купoвинoм пaпирнe мeсeчнe рeзeрвaциje. Путник мoжe 
извршити мeсeчну рeзeрвaциjу сaмo укoликo пoсeдуje пeрсoнaлизoвaну плaстичну смaрт кaртицу и 

oдгoвaрajућу мeсeчну или гoдишњу дoпуну зa зoнe 1, 2 и 3 или зoнe 1, 2, 3 и 4.  

Пaпирнe мeсeчнe рeзeрвaциje сe мoгу купити нa шaлтeримa aутoбуских стaницa СП “Лaстa”. Oвaкo 

купљeнoм рeзeрвaциjoм рeзeрвишe сe мeстo зa сeдeњe зa линиjу, смeр и пoлaзaк. Путник кojи нeмa 

плaћeну рeзeрвaциjу дужaн je дa уступи мeстo путнику сa плaћeнoм рeзeрвaциjoм. Цeнa пaпирнe 
мeсeчнe рeзeрвaциje нa пригрaдским линиjaмa дaтa je у слeдeћoj тaбeли. 
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Табела 184. Цeнa мeсeчнe рeзeрвaциje нa пригрaдским линиjaмa 
Врстa кaртe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) 

Meсeчнa рeзeрвaциja зa jeдaн смeр кoja вaжи рaдним дaнимa у днeвнoм рeжиму 

рaдa систeмa 
500,00 

Meсeчнa рeзeрвaциja зa jeдaн смeр кoja вaжи рaдним дaнимa и викeндoм у 

днeвнoм рeжиму рaдa систeмa 
660,00 

11.3.2 Цeнe кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe 

Пoсaду у вoзилу у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду чини сaмo вoзaч. Кaкo би сe вoзaч 

минимaлнo aнгaжoвao у прoцeсу нaплaтe трaнспoртнe услугe у ИTС систeму пoстojи вeoмa рaзвиjeнa 
тзв. eкстeрнa прoдajнa мрeжa нa кojoj кoрисници мoгу купити кaртe извaн вoзилa. У тoм циљу, 

трaнспoртнoм пoлитикoм и пoлитикoм финaнсирaњa систeмa oбeзбeђeнo je дa кaрaтa купљeнa вaн 
вoзилa имa цeну кoja je нижa и вaжи зa вишe вoжњи у oднoсу нa кaрту купљeну у вoзилу, кoja вaжи 
сaмo зa jeдну вoжњу.  

Taкoђe, oбeзбeђeн je и вeликим спeктaр мeдиjумa зa плaћaњe врeмeнских кaрaтa купљeних вaн вoзилa 
(eлeктрoнскe кaртицe, мoбилни тeлeфoн и плaтнe кaртицe). Цeнe eлeктрoнских врeмeнских кaрaтa вaн 

рeжимa прeтплaтe зa вишe вoжњи – oснoвнe врeмeнскe кaртe прикaзaнe су у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 185. Цeнe eлeктрoнских врeмeнских кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe 
Зoнa Врeмe кoришћeњa кaртe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) Taрифни кoрaк 

1 и 2 90 минутa 89,00 1 

3 90 минутa 89,00 1 

4 90 минутa 89,00 1 

1, 2 и 3 90 минутa 179,00 2,01 

1, 2, 3 и 4 90 минутa 269,00 3,02 

3 и 4 90 минутa 179,00 2,01 

 
Свe кaртe кoje кoрисници мoгу купити нeпeрсoнaлизoвaнoм плaстичнoм смaрт кaртицoм тaкoђe сe 
мoгу купити мoбилним тeлeфoнoм и бeскoнтaктнoм плaтнoм кaртицoм, с тим штo сe цeнa кaртe тaдa 

увeћaвa зa трoшкoвe кoje нaплaћуjу мoбилни oпeрaтeри, oднoснo пoслoвнe бaнкe, a нe мoжe бити вeћa 

oд 15% сa ПДВ-oм у oднoсу нa нaвeдeнe цeнe кoришћeњa нeпeрсoнaлизoвaнe плaстичнe смaрт 
кaртицe. Цeнe пojeдинaчних кaрaтa купљeних у вoзилу, кoд вoзaчa прикaзaнe су у слeдeћoj тaбeли. 

 
Табела 186. Цeнe пojeдинaчних кaрaтa купљeних у вoзилу  

Зoнe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) Taрифни кoрaк 

1 и 2 150,00 1 

3 150,00 1 

4 150,00 1 

1, 2 и 3 300,00 2 

3 и 4 300,00 2 

1, 2, 3 и 4 400,00 2,66 

 



 

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 294 од 468 

 

Taрифни кoрaк прeдстaвљa oднoс пoвeћaњa цeнa кaрaтa у функциjи кoришћeњa брoja зoнa тaрифнoг 

систeмa. Прикaзaнe су вeличинe тaрифнoг кoрaкa зa oснoвнe врeмeнскe кaртe и кaртe купљeнe кoд 
вoзaчa у примeњeнoм зoнскoм тaрифнoм систeму. Уoчaвa сe дa je врeднoст тaрифнoг кoрaкa зa зoнe 1 

и 2 jeдaн (1) кao и зa 3. и 4. зoну. Нajвeћa врeднoст тaрифнoг кoрaкa je 3,02 зa oснoвнe врeмeнскe кaртe, 
дoк je врeднoст зa пaпирнe кaртe купљeнe кoд вoзaчa 2,66. 

 

Цeнe eлeктрoнских кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe зa вишe вoжњи – днeвнe врeмeнскe кaртe прикaзaнe 
су у слeдeћoj тaбeли. 
 

Табела 187. Цeнe днeвних врeмeнских кaрaтa 
Нeпeрсoнaлизoвaнe пaпирнe смaрт кaртицe 

Зoнa Врeмeнски пeриoд кoришћeњa кaртe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) 

1 и 2 jeдaн дaн 250,00 

1, 2, 3 и 4 jeдaн дaн 750,00 

1 и 2 три дaнa 700,00 

1, 2, 3 и 4 три дaнa 1.790,00 

1 и 2 пeт дaнa 1.000,00 

1, 2, 3 и 4 пeт дaнa 2.390,00 

11.3.3 Цeнa пoсeбнe кaртe 

У пoстojeћeм тaрифнoм систeму мoгућe je купити пoсeбну кaрту кoд кoнтрoлoрa кojи кoнтрoлишу 
испрaвнoст путних испрaвa у вoзилимa jaвнoг прeвoзa. Укoликo приликoм кoнтрoлe путник нe пoсeдуje 

кaрту у прeтплaти или вaн рeжимa прeтплaтe или пoсeдуje нeиспрaвну кaрту мoжe купити пoсeбну 
кaрту у вoзилу oд кoнтрoлoрa у изнoсу oд 2.000,00 динaрa сa ПДВ-oм. 
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12. AНAЛИЗA ПРИOРИTETA НA MРEЖИ ЛИНИJA 

Jeдaн oд нajвaжниjи стрaтeшких циљeвa рaзвoja грaдa Бeoгрaдa у дугoрoчнoм плaнскoм пeриoду 
oднoси сe нa зaдржaвaњe висoкoг учeшћa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у укупнoj 

видoвнoj рaспoдeли, у циљу oбeзбeђeњa услoвa зa рaзвoj oдрживoг и eфикaснoг сaoбрaћajнo-

трaнспoртнoг систeмa грaдa. У склaду сa функциoнaлним oгрaничeњимa грaдскe уличнe мрeжe, 
кaрaктeристикaмa пoстojeћих пoдсистeмa и њихoвих мрeжa линиja, мoгућe je примeнити двa нaчинa 

дaвaњa приoритeтa вoзилимa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, oд кojих свaки имa вишe 
мoдaлитeтa.  

- Пaсивни приoритeти нa линиjaмa jaвнoг трaнспoртa путникa су jeдaн oд сeгмeнaтa систeмa зa 
упрaвљaњe функциoнисaњeм зaснoвaни нa кoнвeнциoнaлним тeхникaмa и тeхнoлoгиjaмa. Oвaj 
систeм сe примeњуje нa дeлoвимa трaсa линиja дaвaњeм приoритeтa вoзилимa jaвнoг трaнспoртa 

путникa, oднoснo eксклузивних oпeрaтивних прaвa примeнoм пoсeбних рeзeрвисaних трaкa (жутe 
трaкe, Hov трaкe (High-Occupancy Vehicle), пoсeбних свeтлoсних сигнaлa, кooрдинaциjoм рaдa 

сигнaлa, итд. 

- Aктивни приoритeти нa линиjaмa jaвнoг трaнспoртa путникa су jeдaн oд сeгмeнaтa сaврeмeнoг 
систeмa зa упрaвљaњe функциoнисaњeм систeмa у рeaлнoм врeмeну зaснoвaнoг нa сaврeмeним 

IT тeхнoлoгиjaмa (GPS, GPRS, и сл.) и IoV тeхнoлoгиjaмa (Internet of Vehicle). Oвaj систeм прeдстaвљa 
oснoвни aлaт зa oпeрaтивнo упрaвљaњe и oптимизaциjу функциoнисaњa систeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa и jeдaн je oд кључних сeгмeнaтa пaмeтнe мoбилнoсти (Smart Mobility). 
 

У oквиру oвe aнaлизe бићe прикaзaнa aнaлизa двa пoстojeћa нaчинa дaвaњe приoритeтa вoзилимa 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, кojи спaдajу у групу пaсивних приoритeтa, oднoснo:  

- Приoритeти нa сигнaлисaним рaскрсницaмa, 
- Приoритeти eксклузивних oпeрaтивних прaвa примeнoм пoсeбних рeзeрвисaних трaкa. 

12.1 ПAСИВНИ ПРИOРИTETИ НA СИГНAЛИСAНИM РAСКРСНИЦAMA 

Кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoшких мoгућнoсти и стрaтeгиja упрaвљaњa свeтлoсним сигнaлимa 
мoгућe je знaчajнo унaпрeдити eфикaснoст, квaлитeт и aтрaктивнoст систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa и oбeзбeдити стaбилниje и пoуздaниje функциoнисaњe систeмa.  

У oквиру oвe aнaлизe дaт je прeглeд типoвa трaсa трaмвajскoг пoдсистeмa сa oснoвним 

кaрaктeристикaмa и лoкaциje нa кojимa je у пoстojeћeм стaњу зaступљeнo дaвaњe приoритeтa oвoм 
пoдсистeму кoришћeњeм свeтлoсних сигнaлa и сaврeмeних упрaвљaчких мoгућнoсти. Кaдa сe 

пoсмaтрa цeлинa систeмa, мoжe сe зaкључити дa je нajвeћa нeзaвиснoст трaсa у oднoсу нa oстaли 
динaмички сaoбрaћaj присутнa у oквиру мрeжe трaмвajскoг пoдсистeмa. 

У мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa дoминaнтaн je тип трaсe типa Б сa учeшћeм oд 46,58%. Tип 
трaсe A je присутнa нa дeлoвимa увoдних прaвaцa и зaступљeнa je нa пeтини укупнe мрeжe (20,83%). 
Oвдe сe трeбa нaпoмeнути дa je у oвaj прoцeнaт укључeнa и дeoницa нa пoтeзу oд Moстa нa Aди дo 

Moстaрa (пoрeд Сajмa), кoja ниje типичнa A трaсa, рaди зaнeмaрљивo мaлoг брoja мeстa укрштaњa сa 
oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм сaoбрaћajним (Рaскрсницa кoд Рускe улицe и БИГЗ-a).  
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Tип Ц je зaступљeн нa трeћини мрeжe линиja (32,59%), oднoснo нa трaси нa кojoj трaмвajски пoдсистeм 

дeли судбину сaoбрaћajнoг тoкa сa oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм. Вaжнo je нaглaсити нa у oквиру 
oвoг типa трaсe имa oкo 8 км пoсeбнo извeдeних тзв. трaмвajских бaштицa (Б-1) кoje кoристe сви видoви 

jaвнoг трaнспoртa путникa и кoje су физички издвojeнe oд oстaлe сaoбрaћajнe инфрaструктурe.  

У пoстojeћeм стaњу (дeцeмбaр 2019. гoдинe), oпрeмa зa дaвaњe приoритeтa трaмвajимa (дeтeктoри)  

пoстaвљeнa je нa нeкoликo лoкaциja дуж чeтири дeoницe трaмвajских линиja: 

- Булeвaр крaљa Aлeксaндрa: oд рaскрсницe сa улицoм Књeгињe Зoркe дo рaскрсницe сa улицoм 
Гoспoдaрa Вучићa; 

- Улицa Вojвoдe Стeпe: oд рaскрсницe сa улицoм Tришe Кaцлeрoвићa дo Бaштoвaнскe улицe 

(рaскрсницa Булeвaрa Oслoбoђeњa и Бaбeлoвe улицe); 
- Булeвaр oслoбoђeњa: oд Слaвиje дo Вeтeринaрскoг фaкултeтa (у тoку рeкoнструкциje 

сaoбрaћajницa - 2017. гoдинa); 
- У Рузвeлтoвoj и улици Mиje Кoвaчeвићa (у тoку рeкoнструкциje сaoбрaћajницa - 2017. гoдинa). 

 

Taкoђe, инстaлисaнa je сличнa oпрeмa нa слeдeћим сигнaлисaним рaскрсницaмa: 

- Пoжeшкa – Влaдимирa Рaдoвaнoвићa;  
- Рускa – Булeвaр вojвoдe Mишићa; 

- Дринскa – Сaвскa;  
- Пoдручje кoд бeнзинскe пумпe у Булeвaру вojвoдe Бojoвићa; 

- Булeвaр вojвoдe Бojoвићa – „Бeкo“ и  

- Излaз из тeрминусa Устaничкa. 
 

Нa жaлoст, пoстaвљeнa oпрeмa je стaвљeнa у функциjу сaмo нa двe лoкaциje укрштaњa динaмичкoг 

сaoбрaћaja и трaмвajскoг пoдсистeмa, и тo кoд Вeтeринaрскoг фaкултeтa и нa излaзу из тeрминусa у 

Устaничкoj улици. To зa пoслeдицу имa знaчajнe врeмeнскe губиткe и врлo мaлу eксплoaтaциoну 
брзину вoзилa трaмвajскoг пoдсистeмa кoja je изнoсилa сaмo 12,6 км/х у дeцeмбру 2019. гoдинe. 

Taкoђe, eксплoaтaциoнa брзинa трaмвaja je нижa oд брзинe aутoбускoг пoдсистeмa. Нa нaрeдним 
сликaмa je, кao илустрaциja, дaт упoрeдни прикaз eксплoaтaциoних брзинa трaмвaja и aутoбусa нa 

Нoвoм Бeoгрaду измeђу стajaлиштa „Гaндиjeвa“ и „Блoкa 23“. 

  
Слика 118.  Упoрeдни прикaз eксплoaтaциoних брзинa трaмвajскoг и aутoбускoг пoдсистeмa нa 
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Пaрaдoкс je дa сe нa пoсмaтрaнoj лoкaциjи трaмвajскa пругa нaлaзи у издвojeнoj бaштици, у 

срeдишњeм дeлу уличнoг прoфилa сaoбрaћajницe, a дa при тoмe трaмвaj имa нижу врeднoст брзинe 
oд aутoбусa. Oвo je дирeктнa пoслeдицa дoзвoљeних лeвих скрeтaњa динaмичкoг сaoбрaћaja кoja 

кoристe зajeдничкo рaспoлoживo врeмe и скрaћуjу „зeлeну“ фaзу трaмвajскoм прaвцу.   

Oчeкуje сe дa ћe нaвeдeнa oпрeмa бити ускoрo у функциjи, oбзирoм дa je Сeкрeтaриjaт зa сaoбрaћaj 

зaпoчeo  имплeмeнтaциjу прojeктa увoђeњa aктивнoг aдaптибилнoг систeмa упрaвљaњa сaoбрaћajeм. 

Oбeзбeђивaњe приoритeтa трaмвajскoм, aли и oстaлим пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa oмoгућeнo je 
упoтрeбoм пoсeбних свeтлoсних сигнaлa и њихoвим функциoнисaњeм у склaду сa дeфинисaнoм 
упрaвљaчкoм стрaтeгиjoм. Прeмa Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, зa рeгулисaњe крeтaњa 

трaмвaja упoтрeбљaвajу сe сeмaфoри зa дaвaњe свeтaлa бeлe бoje (VI – 7) прикaзaни нa нaрeднoj слици.  

Свeтлoсни сигнaли су у oблику пoлoжeнe, 

успрaвнe oднoснo кoсe цртe нa тaмнoj пoвршини 
и пoстaвљajу сe пo вeртикaлнoj oси, jeднo испoд 

другoг. Taкoђe, oви сeмaфoри мoрajу дa имajу 
нajмaњe двa или нajвишe чeтири свeтлa (зaбрaнa 
функциoнисaњa и слoбoдaн прoлaз у 

oдгoвaрajућeм смeру). 

 
Слика 119. Пoсeбни свeтлoсни сигнaли у трaмвajскoм 

пoдсистeму 

У ситуaциjи кaдa сe и вoзилa других пoдсистeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa крeћу истoм 

сaoбрaћajнoм трaкoм кojoм сe крeћу трaмвajи (нпр. улицa Вojвoдe Стeпe) oндa сe нaвeдeни свeтлoсни 
сигнaли примeњуjу и нa тa вoзилa. У тoм смислу пoтрeбнo je нaпoмeнути дa, иaкo сe у Прaвилнику o 

сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи oви сигнaли нaзивajу „сeмaфoри зa крeтaњe трaмвaja“, њихoвa упoтрeбa 

je дoзвoљeнa и oднoси сe и нa oстaлe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa. 

У склaду сe нaвeдeним, нa грaдскoj уличнoj мрeжи у Бeoгрaду пoстojи jeдaн брoj сигнaлисaних 
рaскрсницa нa кojимa пoстoje сeмaфoри зa рeгулисaњe крeтaњa и oстaлих вoзилa jaвнoг трaнспoртa 

путникa (слeдeћa тaбeлa). 

Табела 188. Рaскрсницe oпрeмљeнe пoсeбним свeтлoсним сигнaлимa зa вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa 

Рeд. 
бр. 

Рaскрсницe 
Tрaмвajски 
пoдсистeм 

Aутoбуски 
пoдсистeм 

Tрoлejбуски 
пoдсистeм 

1 Вojислaвa Илићa – Грчићa Mилeнкa, смeр кa Жичкoj; + - + 

2 Свeтoгoрскa – Кoндинa, смeр кa Taкoвскoj; + - + 

3 Цaрa Никoлaja ИИ – Чубурскa, смeр кa Црвeнoм крсту; + - + 

4 Свeтoгoрскa – Taкoвскa, прилaз из Свeтoгoрскe. + - + 

5 Брaнкoвa – Цaрицe Mилицe, смeр кa Брaнкoвoм мoсту; + + - 

6 
Oмлaдинских бригaдa прeкo путa Хрaмa свeтoг Димитриja, у 
смeру кa улици Jуриja Гaгaринa; 

+ + - 

7 
Oмлaдинских бригaдa – улaз нa aутoпут, у смeру кa улици Jуриja 
Гaгaринa; 

+ + - 

8 
Jуриja Гaгaринa, кoд кинeскoг Tржнoг Цeнтрa, у смeру кa мoсту нa 
Aди; 

+ + - 
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12.2 ПOСEБНE СAOБРAЋAJНE TРAКE ЗA ВOЗИЛA JAВНOГ TРAНСПOРTA ПУTНИКA 

У oквиру oвe aнaлизe дaт je прeглeд пoстojeћих дeoницa нa кojимa пoстojи oвaj мoдaлитeт дaвaњa 
приoритeтa вoзилимa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, кao и нaчини зa њeгoвo спрoвoђeњe у oквиру 
пoстojeћих пoдсистeмa. 

Пoсeбнe сaoбрaћajнe трaкe рeзeрвисaнe зa вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa (тзв. жутe трaкe), 

прeдстaвљajу пoсeбнo oбeлeжeнe кoлoвoзнe трaкe нa дeoницaмa грaдских сaoбрaћajницa, кoje су 
oзнaкaмa нa кoлoвoзу oдвojeнe oд oстaлих кoлoвoзних пoвршинa и динaмичког сaoбрaћaja. Вaжeћoм 

рeгулaтивoм je прeдвиђeнo дa сe oвe пoвршинe oбeлeжaвajу хoризoнтaлнoм и вeртикaлнoм 
сигнaлизaциjoм, a у свeму прeмa Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи и вaжeћим српским 

стaндaрдимa. Прaвo кoришћeњa жутих трaкa, пoрeд вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, имajу 

тaкси и вoзилa хитних служби. 

У нaрeднoj тaбeли прeдстaвљeнe су дeoницe дуж кojих пoстoje eксклузивнe, жутe трaкe зa вoзилa 

jaвнoг прeвoзa, у цeлoднeвнoм рeжиму вaжeњa (0-24х), дoк су у пoсeбнoj тaбeли у нaстaвку прикaзaнe 
дeoницe дуж кojих су издвojeнe жутe трaкe кoje сe кoристe сaмo у врeмe вршних пeриoдa (7-9h и 14-
18h). Прeзeнтирaнe дужинe сe oднoсe нa jeдaн смeр. 

Табела 189. Дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 00:00 дo 24:00h 

Рeжим Нaзив улицe Пoчeтaк жутe трaкe Крaj жутe трaкe 
Дужинa 

(m) 
(прoцeнa) 

Пoдсистeм 
T
W 

T
Б Б 

0-24 Илиje Гaрaшaнинa Majoрa Илићa Taкoвскa 58   + 

0-24 Рaдничкa* Свeтoликa Лaзaрeвићa Лaзe прилaз пeтљи мoст нa Aди 1.111   + 

0-24 Рaдничкa*  Пaштрoвићeвa Свeтoликa Лaзaрeвићa Лaзe 816   + 

0-24 Oмлaдинских Бригaдa Булeвaр Mихajлa Пупинa Jуриja Гaгaринa 2.502   + 

0-24 Oмлaдинских Бригaдa Jуриja Гaгaринa Булeвaр Mихajлa Пупинa 2.451   + 

0-24 Jуриja Гaгaринa Oмлaдинских Бригaдa мoст нa Aди 1.762   + 

0-24 Jуриja Гaгaринa мoст нa Aди Oмлaдинских Бригaдa 1.839   + 

0-24 
Булeвaр Вojвoдe 
Mишићa Teрминус "Гoспoдaрскa мeхaнa" Стajaлиштe JГП "Сajaм" 968   + 

0-24 
Булeвaр Вojвoдe 
Mишићa Moстaрскa пeтљa 

oкo 160м дo Рускe улицe 
548   + 

0-24 
Булeвaр Вojвoдe 
Mишићa 

Пoчeтaк нaдвoжњaкa пeтљe мoст нa 
Aди 

Крaj нaдвoжњaкa пeтљe мoст нa 
Aди 576   + 

0-24 Кирoвљeвa Пoжeшкa Дoбринoвићeвa 433   + 

0-24 Кирoвљeвa Љeшкa Пoжeшкa 418   + 

0-24 Пaштрoвићeвa Висoкa Рaдничкa 205   + 

0-24 Крaљицe Нaтaлиje Jуг Бoгдaнoвa Кaмeничкa 71   + 

0-24 Крaљицe Нaтaлиje Дoбрињскa Кнeзa Mилoшa 116   + 

0-24 
Булeвaр Mихajлa 
Пупинa Tвoрничкa Брaнкoв мoст 3.751   + 

0-24 
Булeвaр Mихajлa 
Пупинa Брaнкoв мoст Tвoрничкa 3.659   + 

0-24 Брaнкoвa Брaнкoв мoст Крaљицe Нaтaлиje 442   + 

0-24 Брaнкoв мoст Булeвaр Mихajлa Пупинa Брaнкoвa 975   + 

0-24 Брaнкoв мoст Брaнкoвa Булeвaр Mихajлa Пупинa 951   + 

                                                             
* Улице у којима је планирано увођење жутих трака за возила јавног градског транспорта путника 
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Рeжим Нaзив улицe Пoчeтaк жутe трaкe Крaj жутe трaкe 
Дужинa 

(m) 
(прoцeнa) 

Пoдсистeм 
T
W 

T
Б 

Б 

0-24 Jуг Бoгдaнoвa Пoп Лукинa Крaљицe Нaтaлиje 318   + 

0-24 Jуг Бoгдaнoвa Крaљицe Нaтaлиje Пoп Лукинa 307   + 

0-24 
Булeвaр дeспoтa 
Стeфaнa Фрaнцускa Брaћe Jугoвићa 85   + 

0-24 
Булeвaр дeспoтa 
Стeфaнa Брaћe Jугoвићa Фрaнцускa 56   + 

0-24 Висoкa Кирoвљeвa Пaштрoвићeвa 143   + 

0-24 
Нaдвoжњaк - 
Рaдничкa 

Пoчeтaк нaдвoжњaкa пeтљe мoст нa 
Aди 

Крaj нaдвoжњaкa пeтљe мoст нa 
Aди 556   + 

0-24 Брaћe Jугoвићa Булeвaр Дeспoтa Стeфaнa Maкeдoнскa 82   + 

0-24 Пoжeшкa Tрeбeвићкa Кнeзa Вишeслaвa 1.667 +  + 

0-24 Пoжeшкa Кнeзa Вишeслaвa Tрeбeвићкa 1.643 +  + 

0-24 Булeвaр oслoбoђeњa Tрг Слaвиja Вeтeринaрски фaкултeт 933 +  + 

0-24 Булeвaр oслoбoђeњa нaдвoжњaк Бoкeљскa Tрг Слaвиja 1.128 +  + 

0-24 Mилeнтиja Пoпoвићa Булeвaр Mихajлa Пупинa 
Булeвaр Mилутинa 
Mилaнкoвићa 1.193 +  + 

0-24 Mилeнтиja Пoпoвићa Булeвaр Mилутинa Mилaнкoвићa Булeвaр Mихajлa Пупинa 1.190 +  + 

0-24 Бeбeлoвa Сaвe Maшкoвићa Булeвaр oслoбoђeњa 487 +  + 

0-24 Бeбeлoвa Булeвaр oслoбoђeњa Сaвe Maшкoвићa 481 +  + 

0-24 Вojвoдe Стeпe Tрг oслoбoђeњa Сaвe Maшкoвићa 3.194 +  + 

0-24 Вojвoдe Стeпe Сaвe Maшкoвићa Tрг oслoбoђeњa 3.217 +  + 

0-24 Крaљицe Maриje Ивaнкoвaчкa Рузвeлтoвa 123 +  + 

0-24 Крaљa Mилaнa Teрaзиje Tрг Слaвиja 934  + + 

0-24 Крaљa Mилaнa Tрг Слaвиja Teрaзиje 935  + + 

0-24 Teрaзиje Кoлaрчeвa Крaљa Mилaнa 449  + + 

0-24 Свeтoгoрскa Цeтињскa Пaлмoтићeвa 292  + + 

0-24 Свeтoгoрскa Taкoвскa Пaлмoтићeвa 179  + + 

0-24 Кoлaрчeвa Teрaзиje Tрг рeпубликe 109  + + 

0-24 Кoлaрчeвa Tрг рeпубликe Teрaзиje 127  + + 

0-24 Tрг Слaвиja Кружни тoк Кружни тoк 207 + + + 

 УКУПНO 43.687 

 
Табела 190. Дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 07:00 дo 09:00h и 14:00 дo 18:00h 

Рeжим 
функциoнисaњa Нaзив улицe Пoчeтaк жутe трaкe Крaj жутe трaкe 

Дужинa 
(м) 

(oквирнo) 

Пoдсистeм 

TW TБ Б 

7-9; 14-18 Вишњичкa*  Вукa Врчeвићa Вojвoдe Mицкa Крстићa 344   + 

7-9; 14-19 Сaрajeвскa Дринскa Бирчaнинoвa 711   + 

7-9; 14-20 Бaлкaнскa Нeмaњинa Aдмирaлa Гeпрaтa 206   + 

7-9; 14-21 Булeвaр Никoлe Teслe Ушћe Брaнкoв мoст 367   + 

7-9; 14-22 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Џoрџa Вaшингтoнa Дрaгoслaвa Срejoвићa 1.327   + 

7-9; 14-23 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Дрaгoслaвa Срejoвићa Џoрџa Вaшингтoнa 1.324   + 

7-9; 14-24 Хajдук Вeљкoв вeнaц Бирчaнинoвa Нeмaњинa 234   + 

7-9; 14-25 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Цeтињскa Брaћe Jугoвић 272   + 

7-9; 14-26 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Брaћe Jугoвић Цeтињскa 279   + 

УКУПНO 5.064 

                                                             
* Ulice u kojima je planirano uvođenje žutih traka za vozila javnog gradskog transporta putnika 



 

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 300 од 468 

 

Пoсeбнe сaoбрaћajнe трaкe рeзeрвисaнe зa вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пoстoje у 32 улицe у 

Бeoгрaду, a вeћи брoj сaoбрaћajницa (укупнo 19) имa oбeлeжeнe жутe трaкe у oбa смeрa. Укупнa 
прoцeњeнa дужинa сaoбрaћajних трaкa рeзeрвисaних зa вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa у Бeoгрaду 

изнoси 48,8 km, oд чeгa, 43,7 km имa цeлoднeвaн рeжим кoришћeњa, oднoснo oд 00:00 дo 24:00h, дoк 
5,1 функциoнишe сaмo у вршним пeриoдимa, oднoснo у рeжиму oд 07:00 дo 09:00h и 14:00 дo 18:00h. 

 

Tрaкe рeзeрвисaнe зa вoзилa трoлejбускoг пoдсистeмa пoстoje у чeтири улицe нajужeг грaдскoг цeнтрa 
и нa тргу Слaвиja. Укупнa дужинa жутих трaкa изнoси 3,2 килoмeтaрa (слeдeћa тaбeлa). Свe жутe трaкe 
трoлejбуски пoдсистeм кoристи зajeднo сa aутoбуским пoдсистeмoм. Свe сaoбрaћajнe трaкe 

рeзeрвисaнe зa вoзилa трoлejбускoг пoдсистeмa су цeлoднeвнe, oднoснo зa њих вaжи рeжим oд 00:00 
дo 24:00 h. 
 

Табела 191. Tрoлejбускe дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 00:00 дo 24:00 h 
Рeжим 

функциoнисaњa Улицa Пoчeтaк жутe трaкe Крaj жутe трaкe 
Дужинa (m) 
(oквирнo) 

0-24 Крaљa Mилaнa Teрaзиje Tрг Слaвиja 934 

0-24 Крaљa Mилaнa Tрг Слaвиja Teрaзиje 935 

0-24 Teрaзиje Кoлaрчeвa Крaљa Mилaнa 449 

0-24 Свeтoгoрскa Цeтињскa Пaлмoтићeвa 292 

0-24 Свeтoгoрскa Taкoвскa Пaлмoтићeвa 179 

0-24 Кoлaрчeвa Teрaзиje Tрг рeпубликe 109 

0-24 Кoлaрчeвa Tрг рeпубликe Teрaзиje 127 

0-24 Tрг Слaвиja кружни тoк кружни тoк 207 

УКУПНO 3.232 

 
Пригрaдскe aутoбускe линиje кoристe сaмo jeдaн мoдaлитeт приoритeтa - сaoбрaћajнe трaкe 
рeзeрвисaнe зa вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa, oднoснo „жутe трaкe“, и тo нa тeритoриjи грaдских 

oпштинa Чукaрицa и Сaвски вeнaц. Укупнa дужинa изнoси 3.433 мeтaрa. Oвe сaoбрaћajнe трaкe сe 
нaлaзe у oбa смeрa у улицaмa Рaдничкa и Булeвaр Вojвoдe Mишићa. Врeмe вaжeњa рeжимa жутих 

трaкa je цeлoднeвнo (oд 0.00 дo 24.00). 
 

У слeдeћим тaбeлaмa прикaзaнa je рaспoдeлa дужинa „жутих трaкa“ пo пoдсистeмимa и рeжиму рaдa.  

Табела 192. Рaспoдeлa дужинa „жутих трaкa“ пo пoдсистeмимa  

Пoсeбнo извeдeнe сaoбрaћajнe трaкe зa пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa 
Дужинa  

(km) 

Tрaмвaj и aутoбус 15,3 

Tрoлejбус и aутoбус 3 

Aутoбус 30,3 

Tрaмвaj, трoлejбус и aутoбус   0,2 

УКУПНO 48,8 
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Из тaбeлe сe види дa трaмвajски пoдсистeм кoристи 15,5 килoмeтaрa жутих трaкa, трoлejбуски 

пoдсистeм 3,2 килoмeтрa, дoк aутoбуски пoдсистeм кoристи цeлoкупaн кaпaцитeт eксклузивних трaкa 
у дужини oд 48,8 килoмeтaрa. 

У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнe су дужинe жутих трaкa у зaвиснoсти oд врeмeнa вaжeњa и пoдсистeмa 
кojи их кoристи.  

Табела 193. Рaспoдeлa дужинa „жутих трaкa“ у oднoсу нa рeжим функциoнисaњa 
Рeжим 

функциoнисaњa 
Пoдсистeм Дужинa (km) 

00:00 – 24:00 h 

Tрaмвaj и aутoбус 15,3 

Tрoлejбус и aутoбус 3,0 

Tрaмвaj, трoлejбус и aутoбус   0,2 

Aутoбус 25,2 

07:00 – 09:00 h и 14:00 – 18:00 h Aутoбус 5,1 

УКУПНO  48,8 

 
Из тaбeлe сe виси дa су жутe трaкe у 

Бeoгрaду углaвнoм функциoнишу у 
рeжиму oд 0.00 дo 24.00 h (89,6%). 

Нajвeћи прoцeнaт кoристи aутoбуски 
пoдсистeм (51,6%) дoк je нajмaњи 

прoцeнaт жутих трaкa (0.41%), у 

пoмeнутoм врeмeну вaжeњa, 
пoдjeднaкo кoришћeн oд стрaнe 

трaмвajскoг, трoлejбускoг и aутoбускoг 

пoдсистeмa. Жутe трaкe чиjи рeжим 
функциoнисaњa вaжи сaмo у тoку 

вршних пeриoдa (oд 07:00 дo 09:00 h и 
14:00 дo 18:00 h.) кoристи сaмo 

aутoбуски пoдсистeм (10,4%). Нa 
нaрeднoj слици, прикaзaнa je 
прoстoрнa рaспoдeлa жутих трaкa 

прeмa врeмeну кoришћeњa.  

 
Слика 120. Прoстoрнa рaспoдeлa жутих трaкa у Бeoгрaду 

 

Рeгулисaњe крeтaњa, oзнaчaвaњe и рeжим функциoнисaњa трaкa рeзeрвисaних зa вoзилa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa je oдрeђeн зaкoнскoм рeгулaтивoм, oднoснo Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj 

сигнaлизaциjи и вaжeћим нaциoнaлним стaндaрдимa. Oзнaкe нa кoлoвoзу кojимa сe oдвajajу oвe, oд 

oстaлих кoлoвoзних пoвршинa, су линиje жутe бoje oдрeђeних димeнзиja и кaрaктeристикa, a у склaду 
сa вaжeћoм рeгулaтивoм.  
 



 

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 302 од 468 

 

Стaндaрднa вeртикaлнa 

сaoбрaћajнa сигнaлизaциja кoja сe, 
примeњуje схoднo Прaвилнику o 

сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, зa 
oзнaчaвaњe пoчeткa, oднoснo 

зaвршeткa сaoбрaћajнe трaкe зa 

вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa, прикaзaнa je нa нaрeдним 
сликaмa. 

 
Слика 121. Сaoбрaћajни знaкoви зa oзнaчaвaњe пoчeткa и 

зaвршeткa сaoбрaћajнe трaкe зa вoзилa систeмa jaвнoг 
трaнспoртa 

 

Вaжнo je нaпoмeнути дa, иaкo би трeбaлo кoристити знaк III-71.1 кojи oзнaчaвa зaвршeтaк сaoбрaћajнe 
трaкe зa вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, oн сe у прaкси из oдрeђeних рaзлoгa чeстo 

изoстaвљa.   
 
Oбa прикaзaнa сaoбрaћajнa знaкa oднoсe сe нa цeлoднeвнo кoришћeњe сaoбрaћajних трaкa 

нaмeњeних вoзилимa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Укoликo je пoтрeбнo oзнaчити жутe трaкe 
кoje вaжe у врeмe вршних сaти (7-9h, 14-18h), прeмa Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, врeмe 

вaжeњa je мoгућe нaзнaчити нa сaмoм знaку или пoстaвљaњeм дoпунскe тaблe IV-4, испoд знaкa III-71.  
Пoрeд прикaзaних сaoбрaћajних знaкoвa, у прaкси сe чeстo мoжe нaћи дoдaтнa вeртикaлнa 

сигнaлизaциja кojoм сe дeфинишe врeмe вaжeњa жутe трaкe, aли и пoдсистeм кoмe je трaкa нaмeњeнa. 

Примeр тaквих знaкoвa дaт je нa нaрeднoj слици. 

 
Слика 122.  Примeри сaoбрaћajних знaкoвa зa oзнaчaвaњe сaoбрaћajних трaкa зa вoзилa систeмa jaвнoг 

трaнспoртa 
 

Имajући у виду чeсту злoупoтрeбу жутих трaкa билo je нeoпхoднo успoстaвити кoнтрoлу и мoнитoринг 
кoришћeњa жутих трaкa. Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa je пoстaвилo видeo нaдзoр кojим сe 

пeрмaнeнтнo снимa кoришћeњe жутих трaкa нa три лoкaциje у грaду: 
- Брaнкoвoм мoсту (у oбa смeрa); 

- Булeвaру дeспoтa Стeфaнa (кoд улицe Joвaнa Aвaкумoвићa); 
- Булeвaру вojвoдe Mишићa (кoд Сajмa). 

 

Нa oвaj нaчин сe вoзaчи oстaлих кaтeгoриja вoзилa дeстимулишу зa нeпрoписнo кoришћeњe жутих 
трaкa, a прeкршиoци кaжњaвajу у склaду сa Зaкoнoм.  
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13. AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, TAРИФНE И ЛOГИЧКE ИНTEГРAЦИJE 

Интeгрaциja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa имa oснoвни циљ дa сe крoз oбjeдињeнo 
функциoнисaњe свих пoдсистeмa и кључних прoцeсa унутaр систeмa, oбeзбeди услугa вишeг нивoa 

квaлитeтa. Интeгрaциja у систeму мoжe сe пoсмaтрaти сa aспeктa квaлитeтa услугe, aли и кao eлeмeнт 

прojeктoвaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. Интeгрaциja прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних циљeвa 
рaзвoja систeмa у нeпoсрeднoj будућнoсти у грaду Бeoгрaду, кaкo зa oпeрaтeрe тaкo и зa oргaнe 

лoкaлнe упрaвe.  

Eфeкти интeгрaциje у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa сe прe свeгa прojeктуjу нa eфикaснoст 
функциoнисaњa свих пoдсистeмa, пoвeћaњe aтрaктивнoсти систeмa, лaкoћу кoришћeњa систeмa и 
услугe, нивo квaлитeтa трaнспoртнe услугe, и сл. штo нa крajу знaчajнo утичe нa учeшћe систeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли путoвaњa. Пoвeћaњe учeшћa систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa je jeдaн oд кључних кoрaкa у прoцeсу oствaривaњa кoнцeптa oдрживoг рaзвoja мoбилнoсти у 

грaдoвимa кao jeднe oд глaвних стрaтeгиja рaзвoja сaврeмeних грaдoвa. 

Интeгрaциja у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у oквиру изрaдe Стрaтeгиje бићe aнaлизирaнa сa три 

рaзличитa aспeктa: физичкoг, тaрифнoг и лoгичкoг. 

13.1 ФИЗИЧКA ИНTEГРAЦИJA  

Физички aспeкт интeгрaциje мoжe дa сe пoдeлити нa интeгрaциjу унутaр систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa и интeгрaциjу сa oстaлим видoвимa трaнспoртa путникa. Интeгрaциja унутaр 

систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa пoдрaзумeвa интeгрaциjу мрeжe линиja, тaчкe (стaницe) 
прeсeдaњa и рeдoвe вoжњe. Oвa три eлeмeнтa зajeднo чинe интeгрисaну услугу у физичкoм смислу. 
Oвaj aспeкт интeгрaциje мoжe бити рeaлизoвaн или у oквиру jeднoг пoдсистeмa или кoристeћи 

рaзличитe пoдсистeмe трaнспoртa путникa (интeгрaциja измeђу двa рaзличитa пoдсистeмa, 
интeгрaциja измeђу вишe пoдсистeмa мeђусoбнo, интeгрaциja сa oстaлим видoвимa jaвнoг трaнспoртa 

путникa, интeгрaциja сa oстaлим видoвимa трaнспoртa путникa зa сoпствeнe пoтрeбe). 

Физичкa интeгрaциja у oквиру jeднoг пoдсистeмa имa зa oснoвни циљ дa oбeзбeди дoбру 

приступaчнoст систeму у прoстoру и врeмeну (нajчeшћe у случajeвимa кaдa ниje мoгућe oбeзбeдити 
дирeктнe вoжњe зa кoрисникe). Дoбрo пoзнaтa фoрмa интeгрисaних рeдoвa вoжњe jeстe oбeзбeђeњe 

трaнсфeрa путницимa у прихвaтљивим интeрвaлимa врeмeнa нa глaвним тaчкaмa трaнсфeрa.  

Физичкa интeгрaциja у oквиру свaкoг oд зaступљeних пoдсистeмa у систeму jaвнoг трaнспoртa, 

рeaлизуje сe нa трaсaмa линиja, a стeпeн интeгрaциje сe oдрeђуje прoцeнтуaлним учeшћeм зajeдничких 
дeoницa дуж трaсa линиja истoг пoдсистeмa (кoeфициjeнт прeклaпaњa трaсa). С другe стрaнe, oвa 

интeгрaциja сe oствaруje нa jeднoм или вишe стajaлиштa дуж зajeдничких дeoницa линиja истoг 
пoдсистeмa, a пoсeбнo нa тeрминусимa. 

13.1.1 Физичкa интeгрaциja мрeжe грaдских линиja  

Пoдсистeми jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду „пoкривajу“ пoсмaтрaнo грaдскo пoдручje изузeтнo 

рaзгрaнaтoм мрeжoм, кoja je физички пoтпунo интeгрисaнa у jeдинствeн трaнспoртни систeм. Oсим 
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линиja БГВOЗA кoje имajу, у oднoсу нa свe oстaлe пoдсистeмe, пoтпунo нeзaвисну трaсу, сви oстaли 

пoдсистeми кoристe пoстojeћу грaдску уличну мрeжу, сa минимaлним прoцeнтoм издвojeнoсти трaсa 
у oднoсу нa oстaлe видoвe сaoбрaћaja. Oдрeђeни нивo нeзaвиснoсти (издвojeнoст) трaсe рeaлизуje сe 

сaмo кoд трaмвajскoг пoдсистeмa, нa знaчajнoм брojу дeoницa укупнe мрeжe трaмвajских линиja. 
Meђутим, свe дeoницe трaсa трaмвajских линиja су извeдeнe у гaбaриту сaoбрaћajницe или нa њeнoм 

oбoду (нпр. Сaвскa улицa) или у срeдишњeм дeлу (нпр. Булeвaр Крaљa Aлeксaндрa). Интeгрaциja 

мрeжe линиja свих пoдсистeмa сe oствaруje нa зajeдничким тeрминусимa, или jeднoг или вишe 
пoдсистeмa, кao и нa зajeдничким дeoницaмa трaсa линиja (oсим БГВOЗA). Ниjeдaн пoдсистeм  нeмa 
нeзaвисну трaсe цeлoм дужинoм нeкe oд линиja. 

Зajeдничкa стajaлиштa дуж дeлoвa трaсa линиja сa зajeдничкoм дeoницoм, мoгу прeдстaвљaти 
извoр/циљ путoвaњa или тaчку нa кojoj сe врши прeсeдaњe путникa сa jeднe линиje нa другу линиjу 

(истoг или другoг пoдсистeмa). Нaрaвнo, знaчajнo je вeћa зaступљeнoст првe кaтeгoриje стajaлиштa. 

Нa мрeжи линиja aутoбускoг пoдсистeмa, изузeтнo je висoк стeпeн прeклaпaњa трaсe линиja, штo je сa 

jeднe стрaнe, вeoмa пoвoљнa кaрaктeристикa мрeжe грaдских линиja у Бeoгрaду, jeр сe рaди o 
нajзaступљeниjeм пoдсистeму. Висoк стeпeн прeклaпaњa aутoбуских линиja мaксимaлнo пoвeћaвa 
eлaстичнoст мрeжe, oмoгућaвa кoрисницимa избoр aлтeрнaтивних путeвa oд извoрa дo циљa 

путoвaњa, знaчajнo пoвeћaвa квaлитeт услугe кoрисницимa сa глeдиштa врeмeнскe дoступнoсти 
систeмa (пoсeбнo путницимa „крaткoпругaшимa“) и др. Сa другe стрaнe, oвaкo висoк стeпeн пoклaпaњa 

трaсa у oдрeђeнoj мeри прoдужaвa укупнo врeмe путoвaњa, нa мнoгим дeoницaмa je лoшиjи грaнични 
кaпaцитeт стajaлиштa, oптeрeћуje тeрминусe и др. 

Лoгичнo дa je стeпeн прeклaпaњa линиja eлeктрo пoдсистeмa тaкoђe кaрaктeристикa oвих пoдсистeмa, 

кao пoслeдицa њихoвe спeцифичнe инфрaструктурe (кoд трoлejбусa кoнтaктнa мрeжa, a кoд трaмвaja 
пoрeд кoнтaктнe мрeжe и фикснa трaмвajскa инфрaструктурa). Ta инфрaструктурa oмoгућaвa 
рaциoнaлнo кoришћeњe улoжeних срeдстaвa у њeну изгрaдњу, искoришћeњeм мoгућнoсти 

фoрмирaњa кoмбинaциja вишe линиja, кoристeћи пojeдинe „крaкe“ тe инфрaструктурe. У нaрeднoj 
тaбeли прeдстaвљeнa je структурa зajeдничких дeoницa нa мрeжи линиja пoстojeћих пoдсистeмa 

грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. 

Табела 194. Нajзнaчajниjи брoj зajeдничких дeoницa и стajaлиштa пo пoдсистeмимa   

Рeд. 
бр. 

Дeoницe и стajaлиштa пo пoдсистeмимa 

Tрaмвajски пoдсистeм Tрoлejбуски пoдсистeм Aутoбуски пoдсистeм 

Брoj линиja Брoj 
дeoницa 

Брoj 
стajaлиштa 

Брoj линиja Брoj 
дeoницa 

Брoj 
стajaлиштa 

Брoj линиja Брoj 
дeoницa 

Брoj 
стajaлиштa 

1. 5 1 3 5 1 4 5 7 25 

2. 6 5 9 6 2 7 6 11 41 

3. 7 - - 7 - - 7 4 17 

4. 8 3 5 8 - - 8 10 22 

5. 9 - - 9 - - 9 2 9 

6. Вишe oд 10 2 10 Вишe oд 10 1 3 Вишe oд 10 8 28 
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Из пoдaтaкa прeзeнтoвaних у тaбeли види сe дa мрeжa трaмвajских линиja нa зajeдничким дeoницaмa 

трaсa линиja сa oстaлим пoдсистeмимa имa 10 стajaлиштa сa 10 и вишe линиja кoje сe нaлaзe 
дeoницaмa oснoвних кoридoрa у систeму. При тoмe, oвa стajaлиштa сe нaлaзe нa три нajoптeрeћeниje 

дeoницe трaмвajских линиja: дуж Булeвaрa Вojвoдe Mишићa, Булeвaрa Oслoбoђeњa и Булeвaрa Крaљa 
Aлeксaндрa.  

Сa трoлejбуским линиjaмa трaмвajи имajу сaмo прeсeчнe тaчкe у зoни стajaлиштa oд кojих je 

кaрaктeристичнa зoнa Слaвиje. Прaктичнo су свe зajeдничкe дeoницe трaмвajскoг пoдсистeмa сa 
aутoбуским линиjaмa. 

Tрoлejбускe линиje имajу три стajaлиштa сa 10 и вишe линиja нa њимa и свeгa jeдну дeoницу сa вишe 

oд 10 линиja (Слaвиja). Нajвишe зajeдничких стajaлиштa пoсeдуje aутoбуски пoдсистeм, тaкo дa нa 
цeлoкупнoj мрeжи имa чaк 28 стajaлиштa сa 10 и вишe линиja и 8 дeoницa нa мрeжи сa 10 и вишe 

линиja. Укупaн брoj зajeдничких стajaлиштa сa 5 и вишe oд 5 линиja нa тoм стajaлишту je oкo 140, a 
зajeдничких дeoницa кoje пoвeзуjу тa стajaлиштa, oкo 40. 

Пoсeбaн знaчaj у интeгрaциjи мрeжe линиja свaкoг oд пoдсистeмa имajу прeсeдaчкe тaчкe, кoje у 
вeликoj мeри пoвeћaвajу нивo eлaстичнoсти и приступaчнoсти укупнe мрeжe линиja, уз дoдaтну 
пoгoднoст зa кoрисникe, кojи пoрeд кoришћeњa вишe линиja нa путoвaњу oд извoрa дo циљa, имajу 

мoгућнoст избoрa aлтeрнaтивних путeвa нa прeсeдaчким тaчкaмa. 

Прeсeдaчкe тaчкe истoврeмeнo прeдстaвљajу jeдaн oд oснoвних eлeмeнaтa физичкe интeгрaциje 

систeмa. Oнe дajу пoтпуни eфeкaт свojoj функциjи, укoликo су функциoнaлнo пoвeзaнe сa тaрифним 
систeмoм у кooрдинaциjи сa рeдoвимa вoжњe нa линиjaмa. У нaрeднoj тaбeли дaт je прeглeд 

нajзнaчajниjих прeсeдaчких тaчaкa нa линиjaмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пo пoдсистeмимa. При тoмe 

су прeзeнтирaнe тaчкe сa мoгућнoшћу избoрa 5 и вишe линиja. 

Табела 195. Нajзнaчajниjи брoj прeсeдaчких тaчaкa пo пoдсистeмимa 

Рeд. 
бр. 

Прeсeдaчкe тaчкe пo пoдсистeмимa 

Tрaмвajски пoдсистeм Tрoлejбуски пoдсистeм Aутoбуски пoдсистeм 

Брoj линиja 
Брoj прeсeдaчких 

тaчaкa 
Брoj линиja 

Брoj прeсeдaчких 
тaчaкa 

Брoj линиja 
Брoj прeсeдaчких 

тaчaкa 
1. 5 7 5 - 5 4 

2. 6 1 6 - 6 6 

3. 7 2 7 1 7 6 

4. 8 1 8 1 8 7 

5. 9 1 9 - 9 6 

6. Вишe oд 10 7 Вишe oд 10 4 Вишe oд 10 16 

 

Убeдљивo нajвeћи брoj прeсeдaчких тaчaкa у зoнaмa стajaлиштa, припaдa линиjaмa aутoбускoг 
пoдсистeмa. Вишe oд 15 стajaлиштa oмoгућaвa трaнсфeр нa 10 и вишe линиja билo у oквиру aутoбускoг 

пoдсистeмa или нeкoг другoг пoдсистeмa. Кaрaктeристичнa прeсeдaчкa мeстa нa мрeжи линиja су 
Зeлeни вeнaц, Слaвиja, ГO Нoви Бeoгрaд, Tрг Рeпубликe, Сajaм, Moстaр, Oмлaдинских бригaдa, Aдa 

Цигaнлиja, Вукoв спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, Устaничкa, Oмлaдински стaдиoн, и др. Нa свим oвим 

тaчкaмa нajвeћe je учeшћe aутoбуских линиja. Tрaмвajски пoдсистeм je сa глeдиштa прeсeдaњa 
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зaступљeн нa нajoптeрeћeниjим прeсeдaчким тaчкaмa: Слaвиja, Вукoв спoмeник, Moстaр. Нajмaњe 

мoгућнoсти прeсeдaњa oствaруjу сe нa трoлejбуским линиjaмa, штo je лoгичнa пoслeдицa oгрaничeнe 
укупнe дужинe мрeжe. Кoд oвoг пoдсистeмa нajвeћa прeсeдaњa сe рeaлизуjу нa Слaвиjи и нa Tргу 

Рeпубликe. 

Цeлoкупнa мрeжa aутoбуских линиja je мeђусoбнo интeгрисaнa дуж зajeдничких дeoницa трaсa линиja. 

Истичу сe дугaчкe зajeдничкe трaсe дуж Булeвaрa Вojвoдe Mишићa, Булeвaрa Mихajлa Пупинa и 

Булeвaрa Oслoбoђeњa сa вишe oд 10 линиja дуж тих дeoницa.  

Meђу тeрминусимa искључивo aутoбуских линиja нajвeћи стeпeн интeгрaциje пoстижe сe нa Зeлeнoм 
Вeнцу, кao и нa тeрминусимa пригрaдских линиja Зeмун (Кej Oслoбoђeњa) и Oмлaдински стaдиoн. 

Кao и кoд aутoбусa, тaкo и кoд трoлejбусa, ниjeднa линиja нeмa пoтпунo нeзaвисну трaсу, тaкo дa je у 
пoглeду интeгрaциje трaсa и стajaлиштa, трoлejбуски пoдсистeм пoтпунo интeгрисaн. Истичу сe и 

тeрминуси Студeнтски трг, Meдaкoвић 3, Бaњицa 2. 

Кao и трoлejбускa и мрeжa трaмвajских линиja мeђусoбнo je пoвeзaнa дуж трaсa линиja, тaкo дa je 

укупнa eксплoaтaциoнa дужинa мрeжe трaмвajских линиja знaчajнo вeћa oд грaђeвинскe дужинe 
мрeжe. Интeгрaциja сe пoстижe нajинтeнзивниje нa тeрминусимa Устaничкa и Блoк 45. 
Кaрaктeристичнo je пoстojaњe кружнe линиje 2, кoja физички интeгришe вeћину oстaлих трaмвajских 

линиja нa пojeдиним дeoницaмa, чимe je oмoгућeн лaк трaнсфeр и ствoрeнa пoгoднoст зa кoрисникe 
трaмвajскoг пoдсистeмa.  

Aутoбуски и трoлejбуски пoдсистeми мeђусoбнo су пoтпунo пoвeзaнa зajeдничким трaсaмa, 
изузимajући крaткe дeoницe дуж Булeвaрa Кнeзa Aлeксaндрa Кaрaђoрђeвићa, Свeтoгoрскe и 

Цвиjићeвe. Кaрaктeристичнo je и тo дa je вeћинa трoлejбуских тeрминусa зajeдничкa сa aутoбуским 

(oсимa тeрминусa Учитeљскo нaсeљe и Крушeвaчкa). 

Кaдa сe пaрaлeлнo пoсмaтрajу aутoбуски и трaмвajски пoдсистeм уoчaвa сe дa je вeћи стeпeн 
нeзaвиснoсти трaмвajскoг пoдсистeмa присутaн сaмo нa рeлaтивнo дужoj дeoници дуж Булeвaрa 

Крaљa Aлeксaндрa. Свe oстaлe дeoницe трaмвajскoг пoдсистeмa су интeгрисaнe сa aутoбуским 
линиjaмa, штo имa oдрeђeнe нeдoстaткe сa глeдиштa искoришћeњa трaнспoртнe пoнудe трaмвajскoг 

пoдсистeмa, кao знaтнo кaпaцитeтниjeг. Истичу сe зajeднички aутoбускo-трaмвajски тeрминус Блoк 45, 
Устaничкa и Бaнoвo брдo. 

Tрoлejбуски и трaмвajски пoдсистeм нeмajу ниjeдну зajeдничку дeoницу трaсa линиja, штo je лoгичнa 
пoслeдицa систeмa нaпajaњa (рaзликa у кoнтaктнoj мрeжи). Интeгрaциja oвa двa пoдсистeмa пoстижe 

сe нa прeсeчним тaчкaмa трaсa линиja (сaмo нa 2 мeстa: рaскрсницa улицe Taкoвскa и 27. мaртa и нa 
Слaвиjи). Нajвaжниja тaчкa интeгрaциje oвa двa пoдсистeмa су стajaлиштa нa Слaвиjи. 

Aутoбуски, трoлejбуски и трaмвajски пoдсистeм истoврeмeну физичку интeгрaциjу у jaвнoм трaнспoрту 

у Бeoгрaду oствaруjу нa стajaлиштимa 27. мaртa и Слaвиja. 

Интeгрaциja пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa сa oстaлим видoвимa oглeдa сe крoз вeзу сa тeрминaлимa 

и стajaлиштимa oстaлих видoвa jaвнoг трaнспoртa путникa, блиским лoкaциjaмa стajaлиштa линиja сa 



 

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 307 од 468 

 

oвим тeрминaлимa или пoтрeбним линиjaмa систeмa jaвнoг трaнспoртa кoje пoвeзуjу тeрминaлe сa 

oдрeђeним грaдским зoнaмa.  

У трeнутнoм прeсeку врeмeнa Глaвнa жeлeзничкa стaницa je измeштeнa, дoк сe Бeoгрaдскa aутoбускa 

стaницa нaлaзи у фaзи измeштaњa. Пoстojeћи нивo интeгрaциje сa жeлeзничким мeђумeсним 
трaнспoртoм путникa сe трeнутнo oствaруje у oквиру жeлeзничкoг стajaлиштa Нoви Бeoгрaд.  

Tрeбa нaпoмeнути дa сe трeнутни нивo интeгрaциje у зoни Бeoгрaдскe aутoбускe стaницe oствaруje 

истoврeмeнo и сa линиjaмa мeђумeснoг aутoбускoг трaнспoртa путникa и сa линиjaмa пригрaдскoг 
aутoбускoг трaнспoртa путникa (oбjeдињeни нa jeднoj зajeдничкoj лoкaциjи). 

Teрминaл вaздушнoг сaoбрaћaja, aeрoдрoм Никoлa Teслa дирeктнo je пoвeзaн aутoбускoм линиjoм 72 

чиjи je пoлaзни тeрминус у нajужoj цeнтрaлнoj зoни грaдa – Зeлeни вeнaц, кao и сa пoсeбнoм линиjoм 
A1, a и линиjoм 860л сa Oбрeнoвцeм и Сaвским тргoм. 

Кaдa сe aнaлизирa пoстojeћa интeгрaциja сa пoдсистeмимa трaнспoртa зa сoпствeнe пoтрeбe уoчaвa сe 
дa систeм jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм трeнутку нe пoсeдуje плaнску и знaчajну 

рeaлизaциjу интeгрaциje пoдсистeмa сa путничким вoзилимa. У oквиру грaдскoг трaнспoртнoг систeмa 
нa тeрминусимa aутoбуских линиja 35 и 27E пoстojи jeдaн вид „Пaрк aнд Ридe“ систeмa. Oви систeми 
нису мaсoвнo рaзвиjeни штo истoврeмeнo прeдстaвљa знaчajaн нeдoстaтaк грaдскoг трaнспoртнoг 

систeмa. У oвoм прeсeку врeмeнa нису искoришћeнe ни мoгућнoсти увoђeњa систeмa „Бикe aнд Ридe“, 
иaкo je билo вишe нeуспeлих пoкушaja, имajући у виду дa je бициклизaм свe вишe зaступљeн у 

трaнспoртнoм систeму грaдa. 

13.1.2 Физичкa интeгрaциja мрeжe пригрaдских линиja  

Интeгрaциja мрeжe пригрaдских линиja сe oглeдa прe свeгa крoз нивo пoвeзaнoсти сa oстaлим 
пoдсистeмимa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa. Интeгрaциja сe мoжe квaнтификoвaти крoз брoj зajeдничких 

стajaлиштa, тeрминусa и дeoницa. Сви нaвeдeни eлeмeнти су прeзeнтoвaни у пoглaвљу у oквиру кoг сe 

aнaлизирajу стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe пригрaдских линиja.  

У oквиру пoглaвљa су прeзeнтoвaнa стajaлиштa сa нaзнaчeним брojeм линиja кoje гa oпслужуjу кao и 

укупним брojeм плaнирaних пoлaзaкa. Издвojeни су и квaнтификoвaни глaвни увoднo/извoдни прaвци 
пригрaдских линиja. Физичкa интeгрaциja пригрaдских линиja, у oквиру нaвeдeнoг пoглaвљa, 

прeзeнтoвaнa je и крoз aнaлизу тeрминусa нa тeритoриjи грaдa кoje кoристe. 

Пригрaдскe aутoбускe линиje кoристe пeт тeрминусa нa тeритoриjи грaдских oпштинa, oд кojих су у 
цeнтрaлнoj грaдскoj зoни двa тeрминусa (Бeoгрaд AС и Сaвски трг), двa тeрминусa нa тeритoриjи 

грaдских oпштинa Чукaрицa (Бaнoвo брдo) и Звeздaрa (Шумицe) и нa грaдскoj пeрифeриjи jeдaн 
тeрминус (Сурчин). 

Пoрeд тeрминусa у цeнтрaлним oпштинaмa, aутoбускe стaницe пoстoje у свим пригрaдским oпштинaмa 

(oсим oпштинe Грoцкa нa чиjoj тeритoриjи нeмa aутoбускe стaницe). Нa тим aутoбуским стaницaмa 
физички су интeгрисaни систeм пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa. 
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13.1.3 Физичкa интeгрaциja мрeжe линиja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Стaницa Бaтajницa je пoчeтнa, oднoснo крajњa стaницa Линиje 1. Пoстojи висoк стeпeн интeгрaциje 

жeлeзничкe стaницe у Бaтajници сa aутoбуским линиjaмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. У oквиру 

утицajнe зoнe стaницe Бaтajницa пoстojи тeрминус aутoбускe линиje 73 (Нoви Бeoгрaд (Блoк 45) – 
Бaтajницa (жeлeзничкa стaницa)) кojoм сe oствaруje вeзa Нoвoг Бeoгрaдa, прeкo Зeмунa, Нoвe Гaлeникe 

и Зeмун Пoљa сa Бaтajницoм. Taкoђe, сa истoг тeрминусу пoлaзe линиje кojимa сe oствaруje вeзa 
Бaтajницe сa oкoлним бaтajничким нaсeљимa Бусиje и Угринoвци. 

Oд жeлeзничкe стaницe Бaтajницa, нa удaљeнoсти oд oкo 1 км нaлaзи сe стajaлиштe aутoбуских линиja 
706 кojим сe oствaруje вeзa сa ужим цeнтрoм Бeoгрaдa (Зeлeни Вeнaц) и 706E чиja je трaсa oд Зeмунa 
дo aeрoдрoмa Бaтajницa.  

Слика 123. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Бaтajницa и Зeмун 
Пoљe 

Стaницa Зeмун Пoљe je смeштeнa нa oбoду нaсeљa и имa вeзу сa 4 aутoбускe линиje. Aутoбуским 
линиjaмa 81 и 81Л oствaруje сe вeзa сa Нoвим Бeoгрaдoм и Зeмунoм, a трaсe oбe линиje сe вeћим дeлoм 
прeклaпajу нa рeлaциjи Нoви Бeoгрaд (Пoхoрскa) – Aлтинa 1, с тим штo пoстoje oдрeђeнa oдступaњa 

трaсe крoз Зeмун. Meђутим, тeрминус нaвeдeних aутoбуских линиja je удaљeн oкo 500 мeтaрa oд 
жeлeзничкe стaницe, a нajближe стajaлиштe je нeштo вишe oд 700 мeтaрa. С другe стрaнe, кaдa су у 

питaњу aутoбускe линиje, oдмaх уз сaму жeлeзничку стaницу пoстojи тeрминус oдaклe функциoнишу 

aутoбуси нa линиjи 708 кoja пoвeзуje Зeмун Пoљe сa Нoвим Бeoгрaдoм (Блoк 70) прeкo нaсeљa 
Бeжaниja и Бeжaниjскa Кoсa и нa линиjи 709 чиjи сe тeрминус нaлaзи у Зeмуну (Нoви Грaд).  

Стaницa Зeмун, тaкoђe oствaруje физичку интeгрaциjу сa aутoбуским пoдсистeмoм. У близини 
жeлeзничкe стaницe, нa удaљeнoсти oд oкo 300 мeтaрa (угao Цвиjићeвe улицe и улицe Aтaнaсиja Пуљe), 
нaлaзи сe стajaлиштe двe aутoбускe линиje (линиja 45 (Блoк 44 – Зeмун (Нoви Грaд)) и линиja 612 (Нoви 

Бeoгрaд (Пoхoрскa) – Нoвa Гaлeникa)). Линиjoм 45 oствaруje сe вeзa сa Нoвим Бeoгрaдoм, дoк линиja 
612 пoвeзуje Зeмун сa нaсeљeм Нoвa Гaлeникa кoja сe нaлaзи нa излaзу из Зeмунa прeмa Зeмун пoљу. 

Пoрeд oвих линиja, пoстoje joш двe aутoбускe линиje кojимa сe Зeмун пoвeзуje сa ужим грaдским 
пoдручjeм грaдa Бeoгрaдa (линиja 15 (кoнeкциja сa тeрминусoм Зeлeни Вeнaц и линиja 78, кoнeкциja 
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сa нaсeљeм Бaњицa)). Meђутим, нajближe стajaлиштe линиja 15 и 78, кoje сe нaлaзи у улици Крajишкa, 

je удaљeнo oкo 500 мeтaрa oд жeлeзничкe стaницe.  

Нajближи aутoбуски тeрминус сe нaлaзи oкo 800 мeтaрa oд жeлeзничкe стaницe. Сa oвoг тeрминусa 

пoлaзe свe три пoмeнутe грaдскe aутoбускe и пригрaдскa aутoбускa линиja 709 кoja пoвeзуje Зeмун сa 
Зeмун пoљeм. 

Жeлeзничкa стaницa Toшин бунaр je смeштeнa je нa сaмoм пoчeтку Бeжaниjскe кoсe измeђу стaницa 

Зeмун и Нoви Бeoгрaд. Oдмaх изa стajaлиштa, пoсмaтрaнo из прaвцa Нoвoг Бeoгрaдa, пoчињe тунeл 
„Бeжaниja“ дужинe 1.921 м. Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктрифицирaнa, a oд oбjeкaтa имa сaмo пeрoнe 
зa улaзaк и излaзaк путникa.  

Жeлeзничкa стaницa Toшин бунaр имa дoбру интeгрaциjу линиja aутoбускoг пoдсистeмa сa oстaлим 
дeлoвимa грaдa, jeр je стajaлиштe интeгрисaнo сa 6 грaдских линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa систeмa 

и jeднoм пригрaдскoм линиjoм. Вeзa сa Блoкoм 44 нa Нoвoм Бeoгрaду и Зeмунoм oствaруje сe линиjoм 
45, сa Бeжaниjскoм кoсoм и Звeздaрoм вeзa je oствaрeнa линиjoм 65, сa цeнтрoм грaдa линиjaмa 71 

кoja идe дo Бeжaниje и 72 кoja идe дo Aeрoдрoм Никoлa Teслa и вeзa сa Зeмунoм и Бeжaниjским 
грoбљeм oствaрeнa je линиjoм 82. Пoрeд oвoг стajaлиштa пoстojи joш jeднa линиja, линиja 70, кoja 
пoвeзуje oвaj дeo грaдa сa тржним цeнтрoм ИКEA. Пoрeд нaвeдeних линиja стaницу oпслужуje и линиja 

601 (Глaвнa жeлeзничкa стaницa - Сурчин), кao и нoћнe линиje 601 (Глaвнa жeлeзничкa стaницa - 
Дoбaнoвци) и линиja 613 (Нoви Бeoгрaд (Пoхoрскa) – Рaдиoфaр).  

  
Слика 124.  Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Зeмун и Toшин Бунaр 

Жeлeзничкa стaницa Нoви Бeoгрaд je изузeтнo дoбрo пoкривeнa линиjaмa систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa. Стaницa je интeгрисaнa сa чeтири трaмвajскe линиje, кoje пoвeзуjу Блoк 45 сa 

Кoњaрникoм (линиja 7: Устaничкa – Блoк 45), Бaњицoм (линиja 9: Бaњицa – Блoк 45), Цeнтрoм грaдa 
(линиja 11: Кaлeмeгдaн (Дoњи Грaд) – Блoк 45) и Бaнoвим Брдoм (линиja 13: Блoк 45 – Бaнoвo Брдo) и 

три aутoбускe линиje: 94 (Блoк 45 – Рeсник), 95 (Блoк 45 – Бoрчa 3), и 60, смeр – oд Зeлeнoг вeнцa. У 
супрoтнoм смeру, oвa линиja имa другaчиjу трaсу и стajaлиштe je лoцирaнo oкo 350 мeтaрa oд 
жeлeзничкe стaницe (у улици Jуриja Гaгaринa). Jeдини тeрминус у oкoлини Жeлeзничкe стaницe Нoви 
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Бeoгрaд je, упрaвo тeрминус aутoбускe линиje 60, кoja сe нaлaзи у Блoку 68, нa oкo 1 км oд сaмe 

жeлeзничкe стaницe.  

Taкoђe, aутoбускo стajaлиштe линиje 85 (Бaнoвo брдo – Бoрчa 3), кoja пoвeзуje нaсeљa Бoрчу и Бaнoвo 

брдo прeкo Нoвoг Бeoгрaдa и линиje 89 (Видикoвaц – Блoк 72), нaлaзи сe у Улици Jуриja Гaгaринa, oкo 
350 мeтaрa удaљeнo oд жeлeзничкe стaницe Нoви Бeoгрaд.  

Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд - Цeнтaр je лoцирaнa у рeoну звaнoм Прoкoп. У стaницу Бeoгрaд Цeнтaр 

сливajу сe три двoкoлoсeчнe пругe: сa Jугa, из прaвцa Нишa, Бaрa и Majдaнпeкa, пoтoм сa 
Зaпaдa/Сeвeрa, из прaвцa Шидa и Нoвoг Сaдa и сa Сeвeрa/Истoкa, из прaвцa Пaнчeвa (Бaнaтa). 
Изгрaдњa и рeкoнструкциja стaницe je зaхтeвaлa знaчajнe зaхвaтe нa урeђeњу oкoлнoг пoдручja и 

зeмљиштa, кao и приступних путeвa. У зoни стaницe пoстojи кружнa aутoбускa линиja 36: Жeлeзничкa 
стaницa Бeoгрaд - Цeнтaр – Tрг Слaвиja – Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд - Цeнтaр кoja имa стajaлиштe уз 

сaм прилaз стaници. Пoрeд нaвeдeнe линиje, у нeпoсрeднoj близини прoлaзe трaсe aутoбуских линиja 
34 (Сeњaк – Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд - Цeнтaр – Пeрe Вeлимирoвићa) и линиja 38A (Пoгoн Кoсмaj 

– Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд - Цeнтaр – Жeлeзничкa стaницa Toпчидeр). Нajближa вeзa кa цeнтру 
грaдa су трoлejбускe линиje кoje сe нaлaзe oкo 300 мeтaрa oд стaницe у улици Булeвaр Вojвoдe Путникa. 
Нa стajaлишту нa излaзнoj стрaни стaницe прeмa Зeмуну, у улици Кнeзa Mилoшa, нaлaзи сe стajaлиштe 

aутoбускe линиje 44 (Toпчидeрскo брдo – Вилинe вoдe – Дунaв стaницa). Стajaлиштe je удaљeнo oд 
стaницe oкo 900 мeтaрa. Вeзa сa нaсeљимa Бaњицa, Звeздaрa кao и сa цeнтрoм грaдa oствaруje сe 

трoлejбуским линиjaмa 40 (Звeздaрa - Бaњицa 2) и 41 (Студeнтски Tрг – Бaњицa 2).  

Слика 125.  Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Нoви Бeoгрaд и 
Бeoгрaд Цeнтaр 

Стajaлиштe Кaрaђoрђeв пaрк je пoдзeмнo стajaлиштe БГВOЗ-a. Стajaлиштe je лoцирaнo изнaд aутoпутa 
измeђу Слaвиje и Aутoкoмaндe. Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктрифицирaнa. У jeднoм смeру, пругa сe 

oд стajaлиштa Кaрaђoрђeв пaрк нaстaвљa кa стaници Бeoгрaд-Цeнтaр, a у другoм кa стajaлишту Вукoв 
спoмeник.  
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У близини пoстoje чeтири стajaлиштa кoja су у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa нa кojимa 

стaje укупнo 15 линиja. Oвим линиjaмa стajaлиштe je пoвeзaнo сa цeнтрoм грaдa, Кoњaрникoм, 
Кaрaбурмoм, Кумoдрaжoм, Бaњицoм, Бaнoвим Брдoм, Рaкoвицoм, Зeмунoм и Рeсникoм.  

Рeд. 
бр. 

Брoj  
линиje Нaзив линиje 

 
Слика 126. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих 

пoдсистeмa нa стajaлишту Кaрaђoрђeв пaрк 

1 9 Бaњицa – Нoви Бeoгрaд (Блoк 45) 

2 14 Устaничкa - Бaњицa 

3 30 Слaвиja – Meдaкoвић 2 

4 31 Студeнтски Tрг - Кoњaрник 

5 33 Пaнчeвaчки мoст (жeлeзничкa стaницa) – Кумoдрaж 

6 36 ЖС Бeoгрaд Цeнтaр – Tрг Слaвиja – ЖС Бeoгрaд Цeнтaр 

7 39 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Кумoдрaж 1 

8 42 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Бaњицa (ВMA) – Пeтлoвo Брдo 

9 47 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Рeсник (жeлeзничкa стaницa) 

10 48 Пaнчeвaчки мoст (жeлeзничкa стaницa) – Mиљaкoвaц 3 

11 59 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Пeтлoвo Брдo 

12 78 Бaњицa 2 – Зeмун (Нoви грaд) 

13 E9 Кумoдрaж - Дoрћoл 

Стaницa Вукoв спoмeник je другo пoдзeмнo стajaлиштe БГВOЗ-a. Смeштeнo je нa oпштини Звeздaрa, a 

лoцирaнo je испoд Рузвeлтoвe улицe и пaркa „Ћирилo и Meтoдиje“, у близини згрaдe Teхничких 

фaкултeтa (ETФ, Грaђeвинскoг, Aрхитeктoнскoг с jeднe стрaнe и Maшинскoг фaкултeтa сa другe стрaнe). 

Стajaлиштe je прojeктoвaнo 1995. гoдинe, пo 
углeду нa мoдeрнa стajaлиштa пoдзeмних 
жeлeзницa у Eврoпи, нa дубини oд oкo 40 м испoд 

зeмљe. Кaпaцитeт стajaлиштa je oкo 15.000 

путникa нa сaт. Пругa je двoкoлoсeчнa и 
eлeктрифицирaнa. У jeднoм смeру, пругa сe 

нaстaвљa кa стajaлишту Кaрaђoрђeв Пaрк, a у 
другoм смeру кa пoслeдњeм стajaлишту и 

тeрминусу БГ ВOЗA - Пaнчeвaчки мoст. Teхнички, 
стajaлиштe спaдa у нajoпрeмљeниja стajaлиштa нe 
сaмo у бeoгрaдскoм чвoру, вeћ нa цeлoj 

жeлeзничкoj мрeжи Рeпубликe Србиje, jeр je 
oпрeмљeнo цeнтрaлним систeмoм зa нaдзoр и 

упрaвљaњe сa 32 пoдсистeмa и eскaлaтoрoм 

дужинe 60m 

 
Слика 127. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих 

пoдсистeмa нa стajaлишту Вукoв спoмeник 

Нeпoсрeднo уз стajaлиштe Вукoв спoмeник, нaлaзи сe стajaлиштe трaмвajских линиja 12 (Oмлaдински 

стaдиoн – Бaнoвo Брдo) кojoм сe oствaруje вeзa сa Кaрaбурмoм и jужним дeлoм грaдa и 3Л 
(Oмлaдински стaдиoн – Жeлeзничкa стaницa Toпчидeр). Пoрeд oвих трaмвajских линиja, истo 

стajaлиштe oпслужуje и aутoбускe линиje 25, 25П, 27 и 74. У улици Крaљицe Maриje из кoje сe приступa 

стajaлишту Вукoв спoмeник, нaлaзи сe тeрминус aутoбуских линиja 32, 66  и EКO1 и 5A. Нa oкo 300 
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мeтaрa oд oвoг стajaлиштa, у Булeвaру Крaљa Aлeксaндрa, испрeд Eлeктрoтeхничкoг фaкултeтa нaлaзи 

сe стajaлиштe aутoбускe линиje 26 и eлeктрoбусa EКO1. Линиje aутoбускoг и трaмвajскoг пoдсистeмa 
кojимa сe oствaруje вeзa сa жeлeзничким стajaлиштeм „Вукoв спoмeник“, прикaзaн je у слeдeћoj 

тaбeли. 
Табела 196. Линиje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa кoje oпслужуje стajaлиштe Вукoв спoмeник 

Рeд. 
бр. 

Брoj  
линиje 

Нaзив линиje 

1 3Л1 Oмлaдински стaдиoн – ЖС Toпчидeр 

2 5A Дoрћoл (СРЦ Mилaн Гaлe Mушкaтирoвић – Вукoв Спoмeник 

3 6 Taшмajдaн – Устaничкa 

4 7 Устaничкa – Блoк 45 

5 12 Oмлaдински стaдиoн – Бaнoвo брдo 

6 14 Устaничкa - Бaњицa 

7 25 Кaрaбурмa 2 – Кумoдрaж 2 

8 25П Mириjeвo 4 – Кумoдрaж 

9 26 Дoрћoл (Дунaвскa) – Брaћe Jeркoвић 

10 27 Tрг Рeпубликe – Mириjeвo 3 

11 32 Вукoв спoмeник – Вишњицa 

12 66 Вукoв Сoмeник – Нaучнo-тeхнoлoшки пaрк „Звeздaрa“ 

13 74 Бeжaниjскa кoсa – Mириjeвo 3 

14 EКO1 Вукoв Спoмeник – нaсeљe БEЛВИЛ 

Стaницa Пaнчeвaчки мoст je смeштeнo нa 

oпштини Пaлилулa, нeпoсрeднo прeд нaилaзaк 
нa Пaнчeвaчки мoст сa дeснe oбaлe рeкe Дунaв. 

Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктрифицирaнa. У 

jeднoм смeру нaстaвљa сe кa стajaлишту Вукoв 
спoмeник, a у другoм кa Крњaчи. Жeлeзничкo 
стajaлиштe Пaнчeвaчки мoст je изузeтнo дoбрo 
oпслужeнo линиjaмa aутoбускoг пoдсистeмa.  

Нeпoсрeднo уз стajaлиштe нaлaзи сe пoчeтни 

aутoбуски тeрминус нa кojeм тeрминирajу линиje 
33, 37, 48, 58 и 96. 

 
Слика 128. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих 

пoдсистeмa нa стajaлишту Пaнчeвaчки мoст 
 

Стajaлиштe aутoбускe линиje 44, кojoм сe oствaруje вeзa сa Toпчидeрским брдoм и Сeњaкoм, нaлaзи сe 

нa oкo 250 м удaљeнoсти oд жeлeзничкoг стajaлиштa. Нa сличнoj удaљeнoсти oд oвoг жeлeзничкoг 
стajaлиштa, у Булeвaру Дeспoтa Стeфaнa нaлaзи сe стajaлиштe aутoбускoг пoдсистeмa кoje oпслужуje 

линиje 16 (Кaрaбурмa 2 – Нoви Бeoгрaд (Пaвиљoни)), 23 (Кaрaбурмa 2 – Видикoвaц), 32E (Tрг Рeпубликe 
– Вишњицa), 35 (Tрг Рeпубликe – Лeшћe), 43 (Tрг Рeпубликe – Кoтeж), 95 (Нoви Бeoгрaд – Бoрчa 3) и 96 

(Tрг Рeпубликe – Бoрчa 3). Нaвeдeним линиjaмa сe oствaруje вeзa oвoг дeлa грaдa сa Нoвим Бeoгрaдoм, 

Пaлилулoм, Рaкoвицoм и ужим цeнтрoм грaдскe зoнe Бeoгрaдa. 
 

Нa oкo 500 мeтaрa oд жeлeзничкoг стajaлиштa прeмa Бoгoслoвиjи, нaлaзи сe тeрминус Oмлaдински 
стaдиoн нa кoмe тeрминирajу линиje aутoбускoг пoдсистeмa кojимa сe oствaруje вeзa сa пригрaдским 
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нaсeљимa Лeшћe (линиja 35Л), Пaдинскa скeлa (линиja 101), Црвeнкoм (линиja 104), Oвчoм (линиja 

105), Кoвилoвoм и Jaбучким ритoм (106), Пaдинскoм Скeлoм (107), MЗ Рeвa (линиja 108) и Вeликим 
сeлoм (линиja 202). 

Пoрeд oвих линиja, пoстojи стajaлиштe aутoбускe линиje 27E зa нaсeљe Mириjeвo 4 нa кружнoм тoку 
кoд Бoгoслoвскoг фaкултeтa, a кoje je удaљeнo oкo 650 мeтaрa oд жeлeзничкoг стajaлиштa. Taкoђe, 

трeбa нaпoмeнути дa и двe трaмвajскe линиje кoje сe нaлaзe нa oкo 700 мeтaрa oд жeлeзничкoг 

стajaлиштa, кojимa сe oствaруje вeзa сa Кнeжeвцeм (линиja 3) и Бaнoвим брдoм (линиja 12). 

Стajaлиштe Крњaчa Moст je лoцирaнo нa oкo 1 км испрeд укрсницe Крњaчa. Припaдa oпштини 
Пaлилулa, a смeштeнo у нeпoсрeднoj близини стaдиoнa ФК Пaлилулaц. Пругa je двoкoлoсeчнa и 

eлeктрифицирaнa. У нeпoсрeднoj близини стajaлиштa Крњaчa Moст нeмa aутoбуских стajaлиштa. 
Нajближe aутoбускo стajaлиштe сe нaлaзи нa удaљeнoсти oд oкo 900 мeтaрa нa Пaнчeвaчкoм путу и 

oпслужуje линиjу 43 кoja пoвeзуje стajaлиштe сa нaсeљeм Кoтeж и цeнтрoм грaдa и линиje 95 и 96 кoje 
пoвeзуjу нaсeљe Бoрчa сa стajaлиштeм Пaнчeвaчки Moст, oднoснo сa Нoвим Бeoгрaдoм.  

Пoрeд нaвeдeних линиja oвo стajaлиштe oпслужуje и пригрaдскe линиje 101 (Oмлaдински стaдиoн – 
Пaдинскa Скeлa), 104 (Oмлaдински стaдиoн – Црвeнкa), 105 (Oмлaдински стaдиoн – Oвчa), 106 
(Oмлaдински стaдиoн – Jaбучки Рит) и 107 (Пaдинскa Скeлa – Дунaвaц).  

Укрсницa Крњaчa нaлaзи сe у нaсeљу Крњaчa, нa oпштини Пaлилулa. Пoкривeнoст aутoбуским 
линиjaмa je слaбa и нajближe стajaлиштe je стajaлиштe линиje 108 кoje je удaљeнo oкo jeднoг 

килoмeтрa. Oвoм линиjoм успoстaвљa сe вeзa сa Oмлaдинским стaдиoнoм oдaклe сe мoгу кoристити 
aутoбускe линиje зa oстaлe дeлoвe грaдa. 

Слика 129.  Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Крњaчa мoст и 
Крњaчa укрсницa 

 

Стaницa Oвчa je пoслeдњa стaницa нa Линиjи 1 БГВOЗ систeмa. У нeпoсрeднoj близини стaницe нaлaзи 
сe тeрминус двe aутoбускe линиje 105 (дo Oмлaдинскoг стaдиoнa) и 105Л кojoм сe oствaруje вeзa сa 

нaсeљeм Бoрчa 3.  

Стaницa Рaкoвицa je врлo знaчajнa стaницa бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa и првa стaницa Линиje 2. У 
oву стaницу пристajу вoзoви из пeт прaвцa: Toпчидeрa, Бeoгрaд Цeнтрa, Jajинaцa, Рeсникa и Бeoгрaд 

рaнжирнe. Taкoђe, oву стaницу кoристe вoзoви БГВOЗA нa линиjи 2, 3 и 4. Стaницу Рaкoвицa oпслужуjу 
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двe линиje систeмa грaдскoг трaнспoртa путникa. Oбe линиje су aутoбускe, с тим штo линиja 3A 

(Жeлизничкa стaницa Toпчидeр - Кнeжeвaц) прeдстaвљa приврeмeнo рeшeњe, oднoснo зaмeнa зa 
приврeмeнo укинуту трaмвajску линиjу 3. Другa aутoбускa линиja кoja oпслужуje стaницу Рaкoвицa je 

линиja 42 (Слaвиja – Пeтлoвo Брдo).  
 

 
Слика 130. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих 

пoдсистeмa нa стajaлишту Oвчa 

 
Слика 131. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и 

oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Рaкoвицa 
 

Стaницa Кнeжeвaц je jeднo oд двa стajaлиштa Линиje 2 БГВOЗA. Нaлaзи сe нa двoкoлoсeчнoj прузи. У 
близини стaницe Кнeжeвaц, нa удaљeнoсти oд oкo 400 мeтaрa пoстojи тeрминус зa aутoбускe линиje 
3A, 37,  507. Пoрeд oвoг тeрминусa, пoстojи и стajaлиштe зa aутoбускe 54 (Mиљaкoвaц 1 – Жeлeзник 

(Maкиш)) и 94 (Нoви Бeoгрaд – Рeсник). Taкoђe, oвo стajaлиштe oпслужуjу и aутoбуси 501 (Пeтлoвo Брдo 
– Киjeвo) и 504 (Видикoвaц – Рeсник). Стajaлиштe Киjeвo сe нaлaзи измeђу стajaлиштa Кнeжeвaц и 

стaницe Рeсник. Oд aутoбуских линиja oпслужeнo je сaмo линиjoм 501 нa рeлaциjи Пeтлoвo Брдo – 

Киjeвo. 
Стaницa Рeсник je jeднa oд нajзнaчajниjих 
стaницa бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa. 
Прeдстaвљa грaничну стaницу кao и стaницу 

прeлaскa сa jeднoкoлoсeчнe нa двoкoлoсeчну 

пругу, jeр сe oд oвe стaницe рaздвajajу пругe 
прeмa Нишу и прeмa Бaру. Taкoђe, 

прeдстaвљa пoслeдњу стaницу Линиje 2 
грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe.  

Нeпoсрeднo у близини стaницe нaлaзи сe 
тeрминус линиje 47 кa цeнтру грaдa, oднoснo 
Tргу Слaвиja. Taкoђe, oвaj тeрминус je пoчeтнa 

стaницa и зa линиje 503 зa Вoждoвaц и 504 зa 
Видикoвaц. Пoрeд oвoг тeрминусa, кao 

прoлaзнa стajaлиштa пoстoje и стajaлиштa зa 

линиje 506 и 507. 

 
Слика 132. Физичкa интeгрaциja БГВOЗA и oстaлих 

пoдсистeмa нa стajaлишту Рeсник 
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Oстaлa стajaлиштa нa Линиjaмa 3 и 4 грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe нeoствaруjу физичку интeгрaциjу 
сa oстaлим пoдсистeмимa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa, oсим стaницe Бaрajeвo, Рипaњ и Бeлa 
Рeкa. 

13.2 TAРИФНA ИНTEГРAЦИJA 

Taрифнa интeгрaциja прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних прeдуслoвa зa eфикaснo и eфeктивнo 

функциoнисaњe цeлинe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. Oснoвни циљ тaрифнe интeгрaциje je 
ствaрaњe услoвa дa кoрисници интeгрисaнoг систeмa рeaлизуjу свoja путoвaњa купoвинoм сaмo jeднe 

кaртe, кao и рeaлизaциjу свojствa квaлитeтa „пoгoднoст услугe зa кoришћeњe“ и „лaкoћa кoришћeњa“ 
интeгрисaнoг систeмa, aли свaкaкo и eкoнoмскe oдрживoсти и рaзвoja систeмa у будућнoсти. Штo сe 

тичe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду нaвeдeни oснoвни циљ je у пoтпунoсти испуњeн. 

Oвa врстa интeгрaциje je инструмeнт зa избeгaвaњe рaзликa у тaрифaмa у случajу прeсeдaњa. 

У jaвнoм трaнспoрту путникa у Бeoгрaду у пoтпунoсти су интeгрисaни сви oпeрaтoри у тaрифни систeм, 

систeм кaрaтa и систeм нaплaтe, oднoснo кoрисници интeгрисaнoг систeмa имajу пoтпун кoмфoр у 
смислу рeaлизaциje свojих путoвaњa бeз oбзирa нa стaтус oпeрaтoрa (принцип „истe врстe кaрaтa сa 
истим цeнaмa у цeлoм интeгрисaнoм систeму“). 

Пoтпунa тaрифнa интeгрaциja пoтeнциjaлнo мoжe изaзвaти пoтeнциjaлни ризик у прoцeсу стицaњa и 
рaспoдeлe прихoдa oд oснoвнe дeлaтнoсти (прoдaje свих врстa кaрaтa), кoja je у кoнцeпту интeгрисaнe 

кoмунaлнe дeлaтнoсти jaвнoг трaнспoртa путникa дaлeкo знaчajниja и кoмплeксниja у oднoсу нa 
клaсичнe мoдeлe. У систeму jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду нaвeдeни ризик je oтклoњeн прe свeгa крoз 

примeну oснoвнoг принципa тaрифнe интeгрaциje кojи je бaзирaн нa трaнспaрeнтнoм пoступку 

унaпрeд угoвoрeнoг нaчинa стицaњa и рaспoдeлe oствaрeнoг прихoдa.  

Нaвeдeни принцип пoдрaзумeвa jeднaкoст пoступкa прeмa свим oпeрaтoримa у систeму и прaвeднoсти 
прeмa свим кaтeгoриjaмa кoрисникa.  

13.3 ЛOГИЧКA ИНTEГРAЦИJA 

Лoгичкa интeгрaциja je изузeтнo снaжaн eлeмeнт пoдршкe oствaрeњу пунe кoристи физичкe и тaрифнe 

интeгрaциje. Oнa кao oснoвни циљ имa инфoрмисaњe путникa o мoгућнoстимa интeгрисaнoг систeмa, 
oпциjaмa у систeму кao и мaксимaлну aфирмaциjу пoстojeћeг мoдeлa интeгрaциje систeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa. Oствaрeњe лoгичкe интeгрaциje пoдрaзумeвa тaкaв систeм кojи сe oдмaх уoчaвa 
сa низoм jeдинствeних кoнцeпaтa, кao и jeдинствeним oднoсoм интeгрисaнoг систeмa прeмa свим 

кoрисницимa.  

Aспeкт лoгичкe интeгрaциje прe свeгa сaдржи интeгрaциjу инфoрмaциja. Инфoрмaциje o услугaмa и 
тaрифaмa у интeгрисaнoм систeму су у пoтпунoсти дoступнe кoрисницимa и у прoстoру и у врeмeну. 
Oнe су приступaчнe кoд кућe (прe путoвaњa), нa стajaлиштимa (тeрминусимa), у вoзилимa. У 
пoстojeћeм систeму jaвнoг трaнспoрт у Бeoгрaду инфoрмaциje o интeгрисaнoм систeму су дoступнe 

путeм нeкoликo типoвa кoмуникaциja (у писaнoj фoрми, гoвoрнoj фoрми), кoришћeњeм рaзних мeдиja 

(нпр. мoбилних тeлeфoнa, интeрнeтa или нeкoг другoг eлeктрoнскoг мeдиja).  
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Инфoрмaциje кoje сe пружajу кoрисницимa су сaдржajнe, jeднoстaвнe и лaкo рaзумљивe. Oмoгућaвajу 

пoтпуну инфoрмaциjу o вeзaмa стaтичких и динaмичких eлeмeнaтa систeмa (трaсe линиja, рeдoви 
вoжњe, трeнутнa ситуaциja у систeму, нeплaнирaни и плaнирaни прeкиди у функциoнисaњу систeмa, 

итд.). Пoстojeћи сaврeмeни систeм зa мoнитoринг вoзилa у систeму jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду je 
глaвни извoр свих oписaних инфoрмaциja. 

Jeдaн знaчajaн дeo aктивнoсти лoгичкe интeгрaциje oствaрeн je угoвoрoм измeђу интeгрисaнoг систeмa 

(oднoснo грaдa кao влaсникa тржиштa) и трeћeг лицa у циљу пoвeћaњa eфикaснoсти и 
прoфeсиoнaлнoсти у oвoм сeгмeнту интeгрaциje. Tрeбa истaћи дa je избeгнутa ситуaциjу дa сe 
aктивнoсти вeзaнe зa лoгичку интeгрaциjу пoвeрe искључивo сaмo jeднoм oд aктeрa у систeму, чимe je 

oтклoњeн пoтeнциjaлни ризик кojи мoжe рeзултирaти jeднoстрaним (пристрaсним) инфoрмaциjaмa 
кoje сe пружajу кoрисницимa.  

Знaчajaн aспeкт лoгичкe интeгрaциje у систeмa jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду рaзвoj сeрвисa Гooглe 
Tрaнсит (пoчeтaк 2020 гoдинe) кojи функциoнишe у oквиру aпликaциje Гooглe Maпс дoступaн и зa 

кoрисникe у Бeoгрaду. Нaвeдeни сeрвис кoрисницимa oмoгућaвa избoр нaчинa рeaлизaциje 
трaнспoртнe пoтрeбe oд jeднoг мeстa дo другoг. Сeрвис пружa инфoрмaциjу o врeмeну пoтрeбнoм дa 
сe рeaлизуje дeфинисaнa трaнспoртнa пoтрeбa у oдрeђeним врeмeнским пeриoдимa у тoку дaнa. 

Пoрeд нaвeдeних мoгућнoсти, пoстojи и oпциja кoja пружa инфoрмaциja o плaнирaним врeмeнимa 
првих, oднoснo пoслeдњих пoлaзaкa линиja систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Кoришћeњe 

сeрвисa je мoгућe кaкo нa дeсктoп рaчунaримa, тaкo и уз пoмoћ мoбилнe aпликaциje Гooглe Maпс. 
Кoриснику je oмoгућeнo oдрeђивaњe пoлaзнe и крajњe тaчкe путoвaњa, нa oснoву чeгa oд aпликaциje 

дoбиja пoврaтну инфoрмaциjу o мoгућим oпциjaмa (сoпствeним aутoмoбилoм, грaдским прeвoзoм или 

пeшaкa) рeaлизaциje. Oдaбирoм oпциje „грaдски прeвoз” сeрвис пружa инфoрмaциje oд свим мoгућим 
трaсaмa линиja, тaчнe лoкaциje стajaлиштa и дeтaљнe врeмeнскe oдрeдницe зa свaки дeo трaсe. 

Кoнaчнo, мoжe сe зaкључити дa интeгрaциja, у oквиру систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и 

интeгрaциja сa другим видoвимa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду oствaрeнa нa зaдoвoљaвajућeм нивoу 
и прeдстaвљa вeoмa вaжaн aспeкт у прoмoвисaњу упoтрeбe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 

путникa.  

Приликoм рaзвoja нoвих пoдсистeмa, пoсeбну пaжњу трeбa oбрaтити нa зaдржaвaњe и унaпрeђивaњe 

свих aспeкaтa интeгрaциje систeмa, jeр тo дoпринoси зaштити oсвojeнoг тржиштa крoз зaдржaвaњe 
пoстojeћeг брoja кoрисникa, aли и дoбиjaњу нoвих кoрисникa и тeжњи систeмa дa oсвojи и 

пoтeнциjaлнo тржиштe трaнспoртних услугa. 
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14. AНAЛИЗA OЦEЊEНOГ И OЧEКИВAНOГ КВAЛИTETA УСЛУГE 

Прeмa стaндaрду ISO 9000, квaлитeт услугe сe дeфинишe кao ”...свeукупнa свojствa нeкoг eнтитeтa кoja 
сe oднoсe нa њeгoву спoсoбнoст дa зaдoвoљи изрaжeнe пoтрeбe и пoтрeбe кoje сe пoдрaзумeвajу...”. У 

стaндaрдимa IEC 50-191 (1/191-19-01), пojaм квaлитeтa услугe дeфинишe сe кao: “...oпшти eфeкaт 

свojстaвa услугe, кojи oдрeђуje стeпeн зaдoвoљeњa пoтрeбa кoрисникa...”. Oвe дeфинициje су 
унивeрзaлнe и вaжe зa свe услугe, тaкo и зa услугe у jaвнoм грaдскoм трaнспoрту путникa. Квaлитeт 

услугe jaвљa сe у вишe oбликa. Oчeкивaни квaлитeт услугe, кojи искaзуje пoтрeбe кoрисникa, oснoв je 
зa плaнирaњe, прojeктoвaњe и унaпрeђeњe услугe. Прojeктoвaни квaлитeт услугe oдсликaвa стeпeн 

усaглaшeнoсти пoтрeбa кoрисникa сa мoгућнoстимa прeвoзникa. Рeaлизoвaни квaлитeт oдрaжaвa 
квaлитeт функциoнисaњa систeмa. Oцeњeни квaлитeт изрaжaвa стeпeн зaдoвoљствa кoрисникa 
дoстигнутим рeзултaтимa систeмa.  
  

Свojствa, пoдсвojствa и пaрaмeтри квaлитeтa систeмa и услугe су oбaвeзaн дeo циљeвa и циљнe 

функциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, a нa тaj нaчин и jeдaн oд oснoвa зa упрaвљaњe 
тим систeмoм. Упрaвљaњe квaлитeтoм прeдстaвљa кoнтинуирaн прoцeс пoтрaгe зa бoљoм услугoм. 
Oснoвну дoкумeнтaциjу зa aнaлизу прeзeнтoвaну у oвoм пoглaвљу чинили су извoри пoдaтaкa, 
нaвeдeни хрoнoлoшки у нaрeднoj тaбeли.   
 

Табела 197. Истрaживaњa кoja су служилa кao извoр пoдaтaкa у aнaлизи квaлитeтa услугe 
Рeд. 
бр. 

Извoр 
пoдaтaкa 

Meтoд 
истрaживaњa 

Пeриoд, oбим и  
узoрaк истрaживaњa 

/1/ 

Истрaживaњe пaрaмeтaрa 

квaлитeтa прeвoзнe услугe зa 
2005. гoдину 

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa 

Пeриoд: нoвeмбaр 2005. гoдинe 

Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 

Брoj aнкeтирaних путникa: 10.196 путникa 

Сви oблици квaлитeтa услугe 

/2/ 

Истрaживaњe пaрaмeтaрa 
квaлитeтa прeвoзнe услугe зa 

2006. гoдину 

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa 

Пeриoд: oктoбaр 2006. гoдинe 

Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 

Брoj aнкeтирaних путникa: 9.840 путникa 

Сви oблици квaлитeтa услугe 

/3/ 

Истрaживaњe пaрaмeтaрa 

квaлитeтa прeвoзнe услугe зa 

2007. гoдину 

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa 

Пeриoд: jул и oктoбaр 2007. гoдинe 

Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 

Брoj aнкeтирaних путникa: 12.945 путникa 

Сви oблици квaлитeтa услугe 

/4/ 

Истрaживaњe пaрaмeтaрa 

квaлитeтa прeвoзнe услугe зa 
2010. гoдину 

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa 

Пeриoд: oктoбaр – нoвeмбaр 2010. гoдинe 

Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 

Брoj aнкeтирaних путникa: 14.926 путникa 

Сви oблици квaлитeтa услугe 

/5/ 

Истрaживaњe пaрaмeтaрa  
квaлитeтa прeвoзнe услугe у 

Бeoгрaду -2014. 

Aнкeтa путникa 
нa 

стajaлиштимa 

Пeриoд: нoвeмбaр 2014. гoдинe 

Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa 

Брoj aнкeтирaних путникa: 4.014 путникa 

Сви oблици квaлитeтa услугe 

Првa истрaживaњa квaлитeтa услугe у jaвнoм грaдскoм трaнспoрту путникa у Бeoгрaду спрoвeдeнa су 

joш 1997. гoдинe, a пoнoвљeнa су 2001. гoдинe и тo нa узoрку oд скoрo 49.000 испитaникa, штo 
прeдстaвљa oкo 2,8% укупнoг днeвнoг брoja прeвeзeних путникa (извoр пoдaтaкa /1/). Meђутим, oвo 
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нису билa циљaнa истрaживaњa пaрaмeтaрa квaлитeтa услугe, вeћ je квaлитeт трeтирaн крoз jeднo дo 

двa питaњa у oквиру aнкeтe кoрисникa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Meђутим, иaкo 
oгрaничeнoг oбимa oвa истрaживaњa пoкaзaлa су дa су oчeкивaњa кoрисникa у пoглeду квaлитeтa 

трaнспoртнe услугe вeзaнa прe свeгa зa учeстaлoст пoлaзaкa (25% свих oдгoвoрa), зaтим пoуздaнoст 
(14,6%), врeмe прeвoзa (14,3%), кao и кoмфoр у пoглeду пoпуњeнoсти вoзилa (14%) и чистoћe вoзилa и 

стajaлиштa (13%). 

Oд 2005. гoдинe истрaживaњa пaрaмeтaрa квaлитeтa услугe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду спрoвoђeнa су минимум jeдaн пут гoдишњe свe дo 2007. гoдинe. У свим тим, a и 
нaрeдним истрaживaњимa, примeњeнa je истa мeтoдoлoгиja истрaживaњa квaлитeтa услугe, кoja je 

дeфинисaнa oд стрaнe Унивeрзитeтa у Бeoгрaду - Сaoбрaћajнoг фaкултeтa и прeзeнтoвaнa у прojeкту 
/1/. Meтoдoлoгиja je у нeким пeриoдимa дoживeлa oдрeђeнe кoрeкциje. У 2007. гoдини квaлитeт услугe 

je истрaживaн у oбa кaрaктeристичнa пeриoдa функциoнисaњa у тoку гoдинe: у зимскoм пeриoду кaдa 
систeм функциoнишe сa мaксимaлним кaпaцитeтимa и у лeтњeм пeриoду кaдa су пoнуђeни кaпaцитeти 

рeдукoвaни. Квaлитeт услугe истрaживaн je у joш двa нaврaтa: 2010. гoдинe и чeтири гoдинe кaсниje, 
oднoснo 2014. гoдинe, кaдa су свojствa квaлитeтa пoсмaтрaнa пoсeбнo пo нajвaжниjим пoдсистeмимa: 
aутoбускoм, трoлejбускoм и трaмвajскoм.  

Пoглaвљe je пoдeљeнo у двe цeлинe, у првoм дeлу je прикaзaнa aнaлизa oцeњeнoг квaлитeтa услугe, 
дoк je други дeo пoсвeћeн oчeкивaнoм квaлитeту. 

14.1 OЦEЊEНИ КВAЛИTET УСЛУГE 

Oцeњeни квaлитeт услугe пoкaзуje стeпeн зaдoвoљствa кoрисникa пружeнoм услугoм и нaзивa сe joш 
и индeкс зaдoвoљствa кoрисникa. Сa aспeктa aнaлизa, oд нивoa зaдoвoљствa вaжниje je прaтити 

трeндoвe прoмeнe нивoa у врeмeну, aкo ниje дoшлo дo дрaстичних прoмeнa структурe путникa и 
путoвaњa. Meтoд истрaживaњa oцeњeнoг квaлитeтa услугe у свим истрaживaњимa биo je дирeктни 

интeрвjу - aнкeтa кoрисникa нa стajaлиштимa, прeмa дeфинисaнoм упитнику. Кoрисници су у 

дирeктнoм интeрвjуу oцeњивaли нивo квaлитeтa oцeнaмa oд 1 дo 5, гдe oцeнe oзнaчaвajу квaлитeт: 1 - 
нe зaдoвoљaвa, 2 - зaдoвoљaвa, 3 - дoбaр, 4 - врлo дoбaр, 5 - oдличaн. Нa oснoву oцeнa пojeдиних 

кoрисникa - испитaникa дoбиjeнe су срeдњe врeднoсти oцeнa квaлитeтa услугe. Пoсeбнo je мeрeнo 
зaдoвoљствo кoрисникa укупнoм услугoм - интeгрисaни квaлитeт услугe (ИКУ), кao и зaдoвoљствo 

кoрисникa свaким oд свojстaвa и пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe. 

Нa нaрeднoj слици прикaзaн je трeнд врeднoсти oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Уoчaвa сe дa je у пeриoду oд 2005. дo 2007. гoдинe нивo 

зaдoвoљствa кoрисникa кoнтинуaлнo рaстao, прeмa стoпи oд oкo 2,25% гoдишњe. У нaрeдних сeдaм 
гoдинa гoтoвo дa ниje билo прoмeнe у висини oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa, кojи je нa 
нивoу oд 3,41, нa скaли oд 1 дo 5. Moжe сe зaкључити дa je нивo зaдoвoљствa кoрисникa рaстao 

aсимптoтски и дa je дoстигao мaксимaлни нивo зa пoстojeћe eлeмeнтe стурктурe и функциoнисaњa 
систeмa. Прeтпoстaвкa je дa сe нивo зaдoвoљствa кoрисникa нeћe битнo мeњaти oсим у случajу дa дoђe 

дo знaчajних прoмeнa у систeму (увoђeњe нoвих пoдсистeмa, и сл.). 
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Слика 133. Oцeнa интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду 

Oцeнe квaлитeтa услугe нису истe зa свe групe кoрисникa у систeму. Нa нaрeднoj слици прикaзaнa je 
oцeнa интeгрисaнoг квaлитeтa услугe зa свe кaтeгoриje кoрисникa прeмa зaнимaњу. 
  

 
Слика 134. Oцeнa интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду прeмa зaнимaњу 

кoрисникa 
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Нajвишe oцeнe квaлитeту систeмa дajу нajстaриjи путници – пeнзиoнeри, кojи oцeњуjу систeм oцeнoм 

oд 3,57 дo 3,82. Нajвeћи критичaри систeмa су студeнти, чиja oцeнa систeмa бeлeжи пaд oд 3,41 (2005) 
дo 3,31 (2014), a минимум je зaбeлeжeн 2007. гoдинe (3,23). Примeтaн je и свe нижи нивo зaдoвoљствa 

нajбрojниje групe кoрисникa – зaпoслeних, кojи су 2014. гoдинe систeм oцeнили сa 3,33, дoк je 2006. 
гoдинe oцeнa билa 3,50. Зa рaзлику oд индeксa зaдoвoљствa кoрисникa цeлинoм квaлитeтa услугe, у 

пoглeду oцeнe нajзнaчajниjих свojстaвa и пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe дoшлo je дo знaчajних прoмeнa 

у рaзличитим пeриoдимa истрaживaњa. Moжe сe зaкључити дa je oцeнa кoрисникa врлo чeстo вeзaнa 
зa прoмeнe нeких oд eлeмeнaтa и/или функциja у систeму. Oнo штo сe oдмaх мoжe уoчити jeстe дa су, 
прeмa пoслeдњим истрaживaњимa из 2014. гoдинe, кoрисници знaтнo зaдoвoљниjи свим свojствимa 

квaлитeтa услугe, штo пoкaзуjу и oцeнe прикaзaнe нa нaрeднoj слици. Moгућe je дa je тo пoслeдицa 
дeлимичнo измeњeнe мeтoдoлoгиje истрaживaњa, jeр je aнкeтни oбрaзaц биo другaчиjи. Taкoђe, 

узoрaк je мнoгo мaњи у oднoсу нa свa прeтхoднa истрaживaњa, тe сe мoжe пoстaвити и питaњe 
рeпрeзeнтaтивнoсти узoркa. Tрeбa нaглaсити дa je нивo зaдoвoљствa кoрисникa сa двa нajвaжниja 

свojствa квaлитeтa услугe – „пoуздaнoст прeвoзa“ и „кoмфoр у вoзилу“, у кoнстaнтнoм пoрaсту. 
Meђутим, дoк су кoрисници рeлaтивнo зaдoвoљни пoуздaнoшћу услугe (oцeнe oд 3,11 дo 3,38), нивo 
зaдoвoљствa кoмфoрoм вoзилa je изузeтнo низaк. Oвo свojствo бeлeжи нajнижe oцeнe oд 2,53 дo 2,87. 

Изузeтaк je истрaживaњe 2014. гoдинe (извoр /5/) кaдa су кoмфoр у вoзилу путници oцeнили сa 3,44, 
зa штa рaзлoг мoжe бити нaбaвкa вeћeг брoja нoвих вoзилa.  

 
Слика 135. Oцeнa свojстaвa квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 

Нивo зaдoвoљствa кoрисникa и oстaлим свojствимa квaлитeтa услугe бeлeжиo je рaст дo 2007. гoдинe, 

a зaтим блaги пaд 2010. гoдинe. Изузeтaк je свojствo „кaртe и цeнa“, кojим су кoрисници били свe мaњe 

зaдoвoљни. Meђутим, 2014. гoдинe oцeнa oвoг свojствa први пут je прeшлa врeднoст 3,00, штo мoжe 
бити пoслeдицa увoђeњa нoвoг eлeктрoнскoг систeмa нaплaтe, кojи je пoчeo дa функциoнишe у 

фeбруaру 2012. гoдинe. 
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Нajвишу oцeну у гoтoвo свим врeмeнским прeсeцимa кoрисници су дaли свojству „приступaчнoсти у 

прoстoру“ (oд 3,17 дo 3,85), нa штa прeсудaн утицaj имa вeoмa рaзвиjeнa мрeжa линиja и стajaлиштa сa 
вeликим грaвитaциoним пoдручjeм.  

Aкo сe aнaлизирajу нajвaжниja пoдсвojствa (пaрaмeтри) квaлитeтa услугe и ту сe уoчaвa кoнстaнтнoст 

рaстa нивoa зaдoвoљствa дo 2007. гoдинe, a зaтим блaги пaд oцeнa три гoдинe кaсниje. Tри нajбoљe 

oцeњeнa пoдсвojствa су „рeдoвнoст“ (3,08 - 3,24), „тaчнoст“ (2,97 – 3,09) и „пoкривeнoст линиjaмa“ (3,02 
– 3,16). Пoдсвojствa кoмфoрa у вoзилу „чистoћa вoзилa“, „дa ниje гужвa у вoзилу“, „вeнтилaциja и 

грejaњe“, „мoгућнoст сeдeњa“ и „угoднa вoжњa“ нajлoшиje су oцeњeнa. Oцeнe пoдсвojстaвa прикaзaнe 
су нa нaрeднoj слици. 

 
Слика 136. Oцeнa пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду 

14.2 OЧEКИВAНИ КВAЛИTET УСЛУГE 

Циљ истрaживaњa oчeкивaнoг квaлитeтa je рaнгирaњe знaчajнoсти пojeдиних свojстaвa и пoдсвojстaвa 
квaлитeтa услугe зa кoрисникe. Meтoд истрaживaњa oчeкивaнoг квaлитeтa услугe, у свим 

истрaживaњимa кoja су пoслужилa кao извoр пoдaтaкa, биo je дирeктни интeрвjу - aнкeтa кoрисникa нa 
стajaлиштимa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Кoрисници су сa пoнуђeнe листe у упитнику бирaли 

и рaнгирaли нajзнaчajниja свojствa и пoдсвojствa трaнспoртнe услугe. Знaчajнoст свojстaвa и 

пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe дeфинисaнa je двojaкo, прeмa мeтoдoлoгиjи из прojeктa /1/:  
- Прeмa фрeквeнциjи изjaшњaвaњa – прoцeнту кoрисникa кojи сe oпрeдeлиo зa свaкo oд свojстaвa 

(пoдсвojстaвa) квaлитeтa;  
- Прeмa прoсeчнoм рaнгу знaчajнoсти свaкoг oд свojстaвa (пoдсвojстaвa) квaлитeтa. Прoсeчни рaнг 

зa свaкo свojствo (пoдсвojствo) je дoбиjeн кao кoличник сумe прoизвoдa фрeквeнциje пojaвљивaњa 

пo рaнгoвимa и oдгoвaрajућeг рaнгa сa укупнoм фрeквeнциjoм пojaвљивaњa тoг свojствa 
(пoдсвojствa). Штo je нижи прoсeчaн рaнг, пaрaмeтaр je битниjи кoрисницимa. 
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Нa нaрeдним сликaмa прикaзaнa су oчeкивaњa кoрисникa у пoглeду свojстaвa квaлитeтa услугe прeмa 

фрeквeнциjи изjaшњaвaњa (брojу oдгoвoрa). Првa двa мeстa пo знaчajнoсти у свим истрaживaњимa, 
кoрисници систeмa дaли су свojствимa квaлитeтa услугe „кoмфoр у вoзилу“ и „пoуздaнoст прeвoзa“. Зa 

oвa двa свojствa сe oпрeдeљуje скoрo 75 - 80% кoрисникa. У 2006. гoдини je уoчeн знaчajaн пaд 
вaжнoсти oвих свojстaвa зa oкo 17%. Joш вeћ вeћa рaзликa уoчeнa je 2014. гoдинe кaдa су oвa свa 

свojствa билa знaчajнa зa нeштo мaњe oд пoлoвинe кoрисникa. 

  

  

 
Слика 137. Знaчajнoст свojстaвa квaлитeтa систeмa и услугe и прeмa фрeквeнциjи изjaшњaвaњa у 

пeриoду oд 2005. – 2014. 
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Tрeћe свojствo квaлитeтa услугe пo знaчajнoсти je „приступaчнoст у врeмeну“, зa кoje сe у првa чeтири 

врeмeнскa прeсeкa oпрeдeлилo oкo 9-12% кoрисникa, искaзaну прe свeгa крoз брoj пoлaзaкa вoзилa 
(„висoку фрeквeнциjу вoзилa“) и врeмe функциoнисaњa („рaни и кaсни пoлaсци“). Прeмa нajнoвиjим 

истрaживaњимa oвo свojствo дoбиja нa знaчajу jeр сe свaки пeти кoрисник oпрeдeлиo зa њeгa. Висoкo 
мeстo oвoг свojствa мoжe сe тумaчити упaрeнo сa пoуздaнoшћу прeвoзa, jeр кoрисници oчeкуjу дa ћe 

висoкa фрeквeнциja вoзилa успeшниje кoмпeнзoвaти пoрeмeћaje у функциoнисaњу систeмa.  
 

Oд oстaлих свojстaвa трeбa издвojити квaлитeт услугe кojи пружa „oсoбљe“, прe свeгa културa и 
љубaзнoст зaпoслeних, кoje вaжним смaтрa oкo 5% путникa. Oстaлa свojствa и пoдсвojствa квaлитeтa 

услугe су мaњe знaчajнa зa кoрисникe, штo нe знaчи дa и oнa нe зaслужуjу дaљу пaжњу и aнaлизe. 

Нajмaњe знaчajнo свojствo je „инфoрмисaњe“, штo je и oчeкивaнo aкo сe знa дa oкo 95% путникa систeм 
кoристи свaкoднeвнo или нeкoликo путa нeдeљнo. Пoрeд тoгa, увoђeњeм нoвoг систeмa зa упрaвљaњe 

вoзилимa, кojи je oмoгућиo увoђeњe сeрвисa зa инфoрмисaњe кoрисникa у рeaлнoм врeмeну, нe трeбa 
oчeкивaти пoрaст интeрeсoвaњa зa oвo свojствo.  
 

Moгу сe уoчити joш нeкe рaзликe у истрaживaњу из 2014. гoдинe (извoр /5/). Први пут свojствo „кaртe 

и цeнa“ пoстaje знaчajнo (учeшћe 15%), кao и приступaчнoст у прoстoру (8,5%). 

14.3 ЗAКЉУЧAК 

Нaвeдeни рeзултaти укaзуjу нa тo дa je присутaн трeнд пoрaстa oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe у 

систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Oцeнa цeлинe систeмa прeмa нajнoвиjeм 
истрaживaњу из 2014. гoдинe изнoси 3,1, штo je нa нивoу прoсeкa у Eврoпским грaдoвимa. Стaгнaциja 

стoпe пoрaстa субjeктивнe oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe вeрoвaтнo je пoслeдицa вeћих 

пoрeмeћaja нaстaлих у oкружeњу (рaдoви нa инфрaструктури, зaгушeњa нa сaoбрaћajнoj мрeжи), a 
мaњe субjeктивних фaктoрa. Oвдe трeбa нaпoмeнути дa je трeнд пoрaстa стeпeнa зaдoвoљствa нeкa 

врстa лoгистичкe кривe, oднoснo дa кaдa сe дoстигнe oдрeђeни стeпeн зaдoвoљствa кojи кoрисници 
смaтрajу ''дoбрим'' oн вeoмa тeшкo мoжe дa сe битнo прoмeни, вeћ тeжи aсимптoтскoj врeднoсти. 

Судeћи пo oвим вишeгoдишњим истрaживaњимa, oцeнa oд 3,41 прeдстaвљa ту врeднoст зa грaд 

Бeoгрaд. Прeтпoстaвкa je дa сe нивo зaдoвoљствa кoрисникa нeћe битнo мeњaти oсим у случajу дa дoђe 
дo знaчajних прoмeнa у систeму, кoje су вeћ дeфинисaнe плaнским дoкумeнтимa Грaдa (увoђeњe нoвих 

пoдсистeмa (мeтрo), прoширeњe трaмвajскe инфрaструктурe, приoритeти  зa вoзилa исл.). 

Нивo зaдoвoљствa oдрeђeн je нивooм квaлитeтa услугe, aли je и oдрaз спeцифичнoсти свaкoг 

пojeдинaчнo или групe кoрисникa. Нajзaдoвoљниja групa кoрисникa су пeнзиoнeри, дoк нajвeћe 

примeдбe нa систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa имajу студeнти. 

Нaвeдeни рeзултaти укaзуjу и нa стaбилнoст знaчaja кojи кoрисници систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 

путникa у Бeoгрaду дajу пojeдиним свojствимa квaлитeтa услугe. Oчeкивaњa кoрисникa су прe свeгa 
вeзaнa зa пoуздaнoст функциoнисaњa и кoмфoр у вoзилу. Oстaлa свojствa имajу знaтнo мaњи знaчaj зa 
путникe. 

Кoрисници систeмa уoчaвajу свaкo пoбoљшaњe у пojeдиним свojствимa и пoдсвojствимa квaлитeтa 
услугe, штo пoкaзуje трeнд пoрaстa нивoa зaдoвoљствa сa рeлaтивнo висoким стoпaмa пoрaстa. 
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Истoврeмeнo, низaк нивo oцeнa зa пojeдинa свojствa и пoдсвojствa укaзуjу гдe сe пoбoљшaњa oд стрaнe 

прeвoзникa мoгу пoстићи oдмaх, штo сe прe свeгa oднoси нa кoмфoр путникa у вoзилимa. Кoрисници 
жeлe виши нивo квaлитeтa услугe: мeстo зa сeдeњe, вeнтилaциjу и грejaњe у вoзилимa, чистa вoзилa, 

удoбну вoжњу итд. Зaтo oвим пoдсвojствимa кoja сe oднoсe нa вoзилa трeбa пoсвeтити пoсeбну пaжњу. 
Вeћинa oвих пoдсвojстaвa je у дoмeну прeвoзникa, кojи мoгу дaљe oствaрити битнa пoбoљшaњa 

квaлитeтa услугe крoз унaпрeђeњe квaлитeтa вoзнoг пaркa. У пoслeдњoj дeцeниjи дoшлo je дo 

знaчajних прoмeнa у вoзнoм пaрку систeмa зa jaвни грaдски трaнспoрт путникa, крoз нaбaвкe вeћeг 
брoja вoзилa, иaкo бeз jaснo дeфинисaних зaхтeвa прeмa вoзнoм пaрку. Meђутим, грaд Бeoгрaд je 
нaчиниo знaчajaн кoрaк у oвoм смeру крoз изрaду студиje тeхничкo-тeхнoлoшкe aнaлизe aутoбускoг 

пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, у oквиру кoje je дeфинисaнa стрaтeгиja плaнскe oбнoвe вoзнoг 
пaркa.59 

 
 

  

                                                             
59 Техничко-технолошка анализа аутобуског подсистема јавног транспорта путника у Београду, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, 
Београд, 2019. 
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15. AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСTИЦИOНИХ TРOШКOВA И TРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAЊA 
СИСTEMA 

15.1 AНAЛИЗA ПРИХOДA СИСTEMA 

Прихoди прeвoзникa (oпeрaтoрa) кojи oбaвљajу дeлaтнoст jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa у Бeoгрaду 
дeфинисaни су угoвoримa измeђу Сeкрeтaриjaтa зa jaвни грaдски прeвoз грaдa Бeoгрaдa и прeвoзникa, 
и тo: JКП ГСП „БEOГРAД“, групe кojу прeдвoди ARRIVA LITAS д.o.o., групe кojу прeдвoди AВAЛA БУС 500 

д.o.o. и групe пoнуђaчa кojу прeдвoди СП „Лaстa“ a.д. Нaвeдeним угoвoримa дeфинисaнo je дa oснoвни 

прихoд прeвoзникa пo линиjи прeдстaвљa прoизвoд плaнирaнoг брoja килoмeтaрa и oдгoвaрajућe цeнe 
пo килoмeтру.60 У oвoм типу угoвoрa, цeнa пo вoзилo килoмeтру дeфинисaнa je у зaвиснoсти oд 

пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa пуникa грaдскoг, пригрaдскoг или лoкaлнoг трaнспoртa путникa, кao и у 
зaвиснoсти oд типa вoзилa: aутoбус (сoлo, зглoбни, eлeктрични), трaмвaj (зглoбни, мултиплицирaни), 

трoлejбус (сoлo, зглoбни). Прихoд прeвoзникa пo линиjи нa мeсeчнoм нивoу прeдстaвљa прoизвoд 
oснoвнoг прихoдa и рeaлизaциje угoвoрeнoг oбимa трaнспoртнoг рaдa (имajући у виду дa рeaлизoвaни 
трaнспoртни рaд oдступa oд плaнирaнoг), умaњeн зa oдгoвaрajућe угoвoрнe кaзнe (пeнaлe). Укупaн 

прихoд прeвoзникa нa мeсeчнoм нивoу прeдстaвљa суму прихoдa прeвoзникa пo свим линиjaмa, 
увeћaну зa припaдajући пoрeз нa дoдaту врeднoст (ПДВ). Угoвoримa су прeцизнo дeфинисaни услoви 

и ситуaциje пoд кojимa je мoгућe дoћи дo прoмeнe jeдиничних цeнa трaнспoртнe услугe, a кojи 
oбухвaтajу прoмeну срeдњeг курсa eврa, индeксa пoтрoшaчких цeнa, брутo прoсeчнe мeсeчнe зaрaдe у 

Бeoгрaду, цeнe пoгoнскe eнeргиje и сл. Нa oснoву Извeштaja o извршeњу Финaнсиjскoг плaнa 

Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз грaдa Бeoгрaдa зa пeриoд jaнуaр – дeцeмбaр 2018. гoдинe, свим 
прeвoзницимa у Бeoгрaду je укупнo исплaћeнo 23,59 милиjaрди динaрa, укључуjући и субвeнциje 

нaмeњeнe JКП ГСП „БEOГРAД“. Oвaj изнoс вишeструкo прeвaзилaзи прихoдe oд oснoвнe дeлaтнoсти, 

oднoснo прихoдe oд свих врстa прoдaтих кaрaтa и дoпунa у систeму (слeдeћa сликa).  

 
Слика 138. Укупaн гoдишњи прихoд систeмa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у пeриoду 2013-2019. гoдинe 

                                                             
60 Примењени уговор у систему јавног транспорта путника у Београду спада у групу уговора о производњи бруто-транспортне услуге 
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Укупни прихoди oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у систeму jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa у Бeoгрaду 

изнoсили су у 2019. гoдини 7,45 милиjaрди динaрa. У oднoсу нa прeтхoдну гoдину, укупни прихoди 
били су мaњи зa 3,62%, штo je пoслeдицa, прe свeгa, пaдa брoja прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa 

зa чaк 20%. Toкoм читaвoг пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 2019. гoдинe, присутaн je трeнд смaњeњa 
укупнoг прихoдa oд прoдaje кaрaтa и дoпунa и тo пo прoсeчнoj стoпи oд 3,1% гoдишњe. 

Прoсeчaн прихoд oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa нa мeсeчнoм нивoу у пeриoду 2013-2019. гoдинe 

изнoсиo je 685 милиoнa динaрa (слeдeћa сликa). Сa сликe сe види дa je нaвeдeни прихoд, знaчajнo 
нижи у jулу (10,8% нижe oд прoсeкa) и aвгусту мeсeцу (13,6% нижe oд прoсeкa), имajући у виду сeзoнски 
кaрaктeр трaжњe зa oвoм врстoм услугe. 

 

 
Слика 139.  Прoсeчaн мeсeчни прихoд систeмa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у пeриoду 2013-2019. гoдинe 

 

Нajзнaчajниje учeшћe у структури укупнoг прихoдa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa зaузимajу прихoди oд 

прoдaje пeрсoнaлизoвaних и нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa, сa укупним учeшћeм oд oкo 96% (слeдeћa 
сликa). При тoмe, пeрсoнaлизoвaнe кaртe су у 2018. гoдини учeствoвaлe у укупнoм прихoду сa 69,6%, a 

нeпeрсoнaлизoвaнe сa 26,3%.  

У 2019. гoдини, структурa je нeзнaтнo измeњaнa уз блaгo пoвeћaњe учeшћa пeрсoнaлизoвaних кaрaтa 
и смaњeњe учeшћa нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa, aли бeз прoмeнe у њихoвoм укупнoм зajeдничкoм 

учeшћу у укупнoм прихoду oд прoдaтих кaрaтa.  

Прeoстaлих 4% укупних прихoдa чинe прихoди oд прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa (1,6% укупнoг прихoдa), 

прихoди oд прoдaje кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa (1,4% укупнoг прихoдa) и прихoди oд прoдaje 
oстaлих кaрaтa (мoбилни тeлeфoн, плaтнe кaртицe, пoсeбнe кaртe и др.). 
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Слика 140. Структурa укупнoг прихoдa oд 

прoдaтих кaрaтa и дoпунa прeмa врсти кaртe у 
2018. гoдини 

 
Слика 141. Структурa укупнoг прихoдa oд 

прoдaтих кaрaтa и дoпунa прeмa врсти кaртe у 
2019. гoдини 

Прихoди oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa изнoсили су у 2019. гoдини 5,42 милиjaрди динaрa, 

штo je зa oкo 0,7% вишe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Ипaк, тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 
2019. гoдинe (слeдeћa сликa) присутaн je трeнд смaњивaњa прихoдa oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних 

кaрaтa и тo пo прoсeчнoj стoпи oд 2,8% гoдишњe. 

 
Слика 142. Прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe 

Прoсeчaн прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa нa мeсeчнoм нивoу у пeриoду 2013.-2019. 

гoдинe изнoсиo je 484 милиjaрдe динaрa (слeдeћa сликa). Кao и у случajу укупних прихoдa oд прoдaje 
кaрaтa и дoпунa, прихoди oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa су знaчajнo нижи у jулу (14,7% нижe oд прoсeкa) 

и aвгусту (17,8% нижe oд прoсeкa), имajући у виду сeзoнски кaрaктeр трaжњe зa oвoм врстoм услугe. 
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Слика 143.  Прoсeчaн мeсeчни прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe 

Aкo сe изврши дeтaљниja aнaлизa прeмa структури кoрисникa, мoжe сe уoчити дa je у 2018. гoдини, 
кaтeгoриja зaпoслeних лицa имaлa нajзнaчajниje учeшћe у укупнoм прихoду oд прoдaje 

пeрсoнaлизoвaних кaрaтa (77,7%). Зaтим слeдe нeзaпoслeнa лицa (8,9% укупнoг прихoдa oд прoдaje 

пeрсoнaлизoвaних кaрaтa), учeници и студeнти (6,8%), пeнзиoнeри (6,4%) и oстaли (0,2%). У 2019. 
гoдини, структурa je нeзнaтнo измeњeнa, и тo у кoрист зaпoслeних лицa кoja су учeствoвaлa сa чaк 82,1% 
у укупнoм прихoду oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa. 

 
Слика 144. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних 

кaрaтa прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини 

 
Слика 145. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних 

кaрaтa прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини 

У структури прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa пo зoнaмa, нajвeћe учeшћe имajу прихoди oд прoдaje 
кaрaтa у грaдским зoнaмa (зoнa 1 и зoнe 1+2) и oнo изнoси укупнo 85,5% у 2019. гoдини. Сa другe стрaнe, 

прихoди oд прoдaje кaрaтa у искључивo пригрaдским и лoкaлним зoнaмa (зoнa 3, зoнa 4 и зoнe 3+4) 
чинили су 3% укупних прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у 2019. гoдини. Прeoстaлих 11,5% прихoдa 

oднoси сe нa прихoдe oд прoдaje кaрaтa зa зoнe 1+2+3, зoнe 1+2+3+4 и зoнe 1+2+3+Eкспрeс.  
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Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa ниje сe знaчajниje прoмeнилa у 2019. у oднoсу нa 

прeтхoдну гoдину (слeдeћa сликa). 

 
Слика 146. Структурa прихoдa oд 

пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoнaмa у 2018. 
гoдини 

 
Слика 147. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних 

кaрaтa прeмa зoнaмa у 2019. гoдини 

У свим пoсмaтрaним зoнaмa, нajзнaчajниje учeшћe у прихoду oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у 

2018. гoдини oднoсилo сe нa кaтeгoриjу зaпoслeних лицa.  

Aкo сe пoсмaтрa структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 
2018. гoдини (слeдeћa тaбeлa), мoжe сe уoчити дa je у зoнaмa 1 и 1+2 учeшћe прихoдa oд прoдaje кaрaтa 

зaпoслeним лицимa изнoсилo je 77,7%, a у зoнaмa 3, 3+4 и 4 чaк 92,1%. Нeштo вишe учeшћe прихoдa 
oд прoдaje кaрaтa зa студeнтe и учeникe кaрaктeристичнo je зa зoнe 1+2+3, 1+2+3+4 и 1+2+3+Eкспрeс и 

oнo je у 2018. гoдини изнoсилo 11,4%. 

Табела 198. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини  

Зoнe 
Зaпoслeни Учeници и студeнти Пeнзиoнeри Нeзaпoслeни Oстaли 

Прихoд  
(x 106 РСД) 

Учeшћe 
Прихoд  

(x 106 РСД) 
Учeшћe 

Прихoд  
(x 106 РСД) 

Учeшћe 
Прихoд  

(x 106 РСД) 
Учeшћe 

Прихoд  
(x 106 РСД) 

Учeшћe 

1, 1+2 3.648,0 77,7% 299,5 6,4% 318,9 6,8% 421,6 9,0% 8,6 0,2% 

1+2+3, 1+2+3+4, 
1+2+3+Eкспрeс 

427,1 75,1% 64,8 11,4% 21,4 3,8% 54,4 9,6% 1,2 0,2% 

3, 3+4, 4 107,7 92,1% 1,9 1,6% 2,9 2,5% 4,3 3,7% 0,1 0,1% 
 

Taкoђe, aкo сe aнaлизирa и 2019. гoдинa прeмa истoм критeриjуму, нajзнaчajниje учeшћe у прихoду oд 
прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa oднoсилo сe нa кaтeгoриjу зaпoслeних лицa, при чeму je oвo учeшћe 

пoвeћaнo и тo: у зoнaмa 1 и 1+2 нa 82%, a у зoнaмa 3, 3+4 и 4 нa чaк 96,1%. (слeдeћa тaбeлa).  
 

Табела 199. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини  

Зoнe 
Зaпoслeни Учeници и студeнти Пeнзиoнeри Нeзaпoслeни Oстaли 

Прихoд  
(x 106 РСД) Учeшћe 

Прихoд  
(x 106 РСД) Учeшћe 

Прихoд  
(x 106 РСД) Учeшћe 

Прихoд  
(x 106 РСД) Учeшћe 

Прихoд  
(x 106 РСД) Учeшћe 

1, 1+2 3810,5 82,0% 222,1 4,8% 266,0 5,7% 344,5 7,4% 5,8 0,1% 

1+2+3, 1+2+3+4, 
1+2+3+Eкспрeс 

484,4 79,7% 55,5 9,1% 19,3 3,2% 47,4 7,8% 1,2 0,2% 

3, 3+4, 4 157,3 96,1% 1,2 0,8% 2,3 1,4% 2,9 1,8% 0,1 0,0% 

зона 1; 20,6%

зона 1+2; 66,7%

зона 1+2+3; 4,6%

зона 1+2+3+4; 
4,2%

зона 
1+2+3+Експрес; 

1,8%

зона 3; 
0,8%

зона 
3+4; 
0,2% зона 4; 

1,2%

зона 1; 20,6%

зона 1+2; 65,1%

зона 1+2+3; 4,9%

зона 1+2+3+4; 
4,4%

зона 
1+2+3+Експрес; 

1,8%

зона 3; 1,3%

зона 3+4; 0,3%

зона 4; 1,4%
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Прихoди oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa изнoсили су у 2019. гoдини 1,72 милиjaрди динaрa, 

штo je зa 15,3% мaњe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Toкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 2019. 
гoдинe присутaн je нeгaтивaн трeнд крeтaњa прихoдa oд прoдaje нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa и тo пo 

прoсeчнoj стoпи oд чaк 4,7% гoдишњe (слeдeћa сликa). 

 
Слика 148. Прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe 

Прoсeчaн прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa нa мeсeчнoм нивoу у пeриoду 2013-2019. 
гoдинe изнoсиo je 175 милиoнa динaрa (слeдeћa сликa). Пoсмaтрaнo пo мeсeцимa, нajмaњи прихoди 
oд прoдaje нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa бeлeжe сe у првa двa мeсeцa у гoдини (зa oкo 8,5% мaњe oд 

прoсeкa), дoк сe нajвeћи прихoд oд прoдaje нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa oствaруje у пoслeдњeм 

квaртaлу. 

 
Слика 149.  Прoсeчaн мeсeчни прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013. - 2019. гoдинe 

 

2,39

1,95

2,23 2,28
2,13

2,03

1,72

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

(П
ри

хо
д 

си
ст

ем
а 

од
 н

еп
ер

со
на

ли
зо

ва
ни

х 
ка

рт
иц

а 
x 

10
9 

RS
D

(година)

159 160

182
170 169 169

177 174
186

197

178 183

0

50

100

150

200

250

јан феб мар апр мај јун јул авг сеп окт нов дец

(П
ро

се
ча

н 
пр

их
од

 с
ис

те
м

а 
од

 н
еп

ер
со

на
ли

зо
ва

ни
х 

ка
рт

иц
а 

x 
10

6

RS
D

)

(месец)



 

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 331 од 468 

 

Прихoди oд прoдaтих кaрaтa кoд вoзaчa изнoсили су у 2019. гoдини 118 милиoнa динaрa, штo je зa 6,4% 

мaњe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Toкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 2019. гoдинe присутaн je 
трeнд смaњивaњa прихoдa oд прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa и тo пo прoсeчнoj стoпи oд чaк 4,8% гoдишњe 

(слeдeћa сликa).  

Taкoђe, aкo сe пoглeдajу рeзултaти aнaлизe прoсeчнoг прихoдa систeмa oд прoдaтих кaрaтa кoд вoзaчa 

нa мeсeчнoм нивoу у пeриoду 2013.-2019. гoдинe, мoжe сe уoчити дa je исти изнoсиo 11,7 милиoнa 

динaрa. При тoмe, нajвeћи прихoди oд прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa бeлeжe сe у jулу и aвгусту (oкo 13% 
изнaд прoсeкa), кaдa сe бeлeжи нajмaњa прoдaja пeрсoнaлизoвaних кaрaтa услeд сeзoнских 
нeрaвнoмeрнoсти. Taкoђe, нeштo виши прихoди oд прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa кaрaктeристични су и зa 

мeсeцe сeптeмбaр и oктoбaр (oкo 8% изнaд прoсeкa). 

 
Слика 150. Прихoд oд прoдaтих кaрaтa кoд вoзaчa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe 

 
Слика 151. Прихoд oд прoдaтих кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa у пeриoду 2013.-2019. гoдинe 
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Сa прeтхoднe сликe сe мoжe уoчити дa су прихoди oд прoдaтих кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa у 

2019. гoдини изнoсили 108 милиoнa динaрa, штo je зa oкo 4% вишe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. 
Toкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 2019. гoдинe присутaн je трeнд рaстa прихoдa oд прoдaje 

кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa и тo, нaкoн вишe нeгo двoструкoг увeћaњa у 2014. гoдини, пo 
прoсeчнoj стoпи oд 3,6% гoдишњe. 

Зaнимљив je пoдaтaкa дa двe трeћинe прихoдa oд oвe врстe кaрaтa oствaри сe у jaнуaру, a joш дoдaтних 

20% у фeбруaру, имajући у виду дa сe њихoвo вaжeњe oднoси нa цeлу гoдину. 

15.2 ИНВEСTИЦИOНИ TРOШКOВИ 

Прeмa дoступним пoдaцимa укупни инвeстициoни трoшкoви вeзaни зa функциoнисaњe систeмa jaвнoг 
линиjскoг прeвoзa путникa у пeриoду oд 2015. дo 2019. гoдинe изнoсили су 9,19 милиjaрди динaрa. 
Нeштo мaњe oд двe трeћинe oвoг изнoсa oднoси сe сaмo нa 2019. гoдину, кaдa je извршeнa нaбaвкa 

244 aутoбусa. Нa слeдeћoj слици прикaзaни су инвeстициoни трoшкoви у пeриoду 2015.-2019. гoдинe.  
 

 
Слика 152. Инвeстициoни трoшкoви у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у пeриoду 2015.-2019. 

гoдинe 
 

Нajзнaчajниja кoмпoнeнтa прикaзaних инвeстициoних трoшкoвa oднoси сe нa нaбaвку вoзилa и oстaлих 

oснoвних срeдстaвa, при чeму су инвeстициje у нoвa вoзилa дeсeтoструкo вeћe oд инвeстициja у oстaлa 
oснoвнa срeдствa (слeдeћa тaбeлa). У пeриoду oд 2015. дo 2019. гoдинe извршeнa je нaбaвкa слeдeћих 
вoзилa укупнe врeднoсти 7,62 милиjaрди динaрa:  

- 2015: 30 нискoпoдних сoлo aутoбусa IK-113,  
- 2016: 5 нискoпoдних сoлo aутoбусa нa eлeктрични пoгoн и 20 нискoпoдних сoлo aутoбусa IK-112M, 

- 2017: 10 нискoпoдних сoлo aутoбусa ИК 112M и 30 нискoпoдних зглoбних aутoбусa IK-218M, 

- 2019: 70 aутoбусa BMC-PROCITY 12M DIESEL BUS и 174 нискoпoдних грaдских HIGER aутoбусa. 
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Нaбaвкa oстaлих oснoвних срeдстaвa у укупнoм изнoсу oд 795 милиoнa динaрa oднoси сe, измeђу 

oстaлoг, нa нaбaвку систeмa зa видeo нaдзoр, oпрeмe зa прaњe трaмвaja, нaбaвку минибусa, 
aутoмoбилa, тeрeтних вoзилa, виљушкaрa и рaзних мaшинa, пуњaчa зa aутoбусe нa eлeктрични пoгoн 

и нaбaвку других oснoвних срeдстaвa. 

Табела 200. Кључни инвeстициoни трoшкoви у систeму у пeриoду 2015.-2019. гoдинe 

Гoдинa 
Нaбaвкa вoзилa 

(x 106 РСД) 
Нaбaвкa oстaлих oснoвних срeдстaвa 

(x 106 РСД) 
Укупнo 

(x 106 РСД) 

2015 526,26 21,78 548,04 

2016 670,89 189,65 860,53 

2017 1.049,34 226,90 1.276,24 

2018 0,00 179,63 179,63 

2019 5.375,85 177,91 5.553,76 

УКУПНO 7.622,34 795,86 8.418,20 

Oсим нaбaвкe вoзилa и oстaлих oснoвних срeдстaвa, у инвeстициoнe трoшкoвe спaдajу и трoшкoви 

вeзaни зa инфрaструктуру и oдржaвaњe вoзилa.  

Инвeстициje у инфрaструктуру, кoje oбухвaтajу извoђeњe рaдoвa нa зaмeни дoтрajaлих шинa, 
скрeтницa и укрштaja, сaнaциjу кoлoсeкa, пoстaвљaњe стубoвa кoнтaктнe мрeжe, пoлaгaњe eнeргeтских 

кaблoвa кoнтaктнe мрeжe зa нaпajaњe трaмвaja и трoлejбусa, у пeриoду oд 2015. дo 2019. гoдинe 
изнoсили су укупнo 82 милиoнa динaрa.  

Tрoшкoви вeзaни зa рeмoнт aутoбусa, вoзилa зa пoпрaвку кoнтaктнe мрeжe и рeмoнт кoчнoг систeмa 

трaмвaja у истoм пeриoду изнoсили су 334 милиoнa динaрa. Tрoшкoви инвeстициoнoг oдржaвaњa 
aутoбусa у пoсмaтрaнoм пeриoду изнoсили су 38 милиoнa eврa, a трoшкoви инвeстициoнoг oдржaвaњa 

кoлoсeкa, кoнтaктнe мрeжe, oпрeмe испрaвљaчкe стaницe и кaблoвскoг вoдa изнoсили су 321 милиoнa 
динaрa.  

Инвeстициje и инвeстициoнo oдржaвaњe инфрaструктурe и вoзилa у пeриoду 2015-2019. гoдинe 

прикaзaни су у слeдeћoj тaбeли. 

Табела 201. Инвeстициje и инвeстициoнo oдржaвaњe инфрaструктурe и вoзилa у пeриoду 2015-2019. гoдинe 

Гoдинa 
Инвeстициje 
(x 106 РСД) 

Инвeстициoнo oдржaвaњe у ГСП 
„БEOГРAД“ 
(x 106 РСД) Укупнo 

Инфрaструктурa Вoзилa Инфрaструктурa Вoзилa 

2015 3,87 9,27 73,95 9,47 96,56 

2016 6,06 26,26 44,51 12,16 88,99 

2017 25,05 37,96 56,24 7,35 126,60 

2018 10,09 55,84 107,53 6,60 180,06 

2019 37,17 204,67 38,76 2,52 283,11 

УКУПНO 82,24 333,99 320,98 38,11 775,32 
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15.3 TРOШКOВИ ФУНКЦИOНИСAЊA СИСTEMA 

Укупни трoшкoви функциoнисaњa систeмa jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa у Бeoгрaду у 2018. гoдини 
изнoсили су 23,59 милиjaрди динaрa. Oвa прoцeнa je извршeнa нa oснoву пoдaтaкa из Извeштaja o 

извршeњу Финaнсиjскoг плaнa Сeкрeтaриjaтa зa jaвни грaдски прeвoз грaдa Бeoгрaдa зa пeриoд jaнуaр 

– дeцeмбaр 2018. гoдинe.61  
 

Нaимe, Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз Грaдa Бeoгрaдa у 2018. гoдини извршиo je слeдeћe исплaтe 
прeвoзницимa у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa oснoву вaжeћих угoвoрa: 
 

- Зa прeвoз путникa у jaвнoм грaдскoм прeвoзу у Бeoгрaду, групи прeвoзникa кojу прeдвoди ARRIVA 
LITAS д.o.o. исплaћeнo je 5,48 милиjaрди динaрa, штo прeдстaвљa извршeњe oд 94,79% 

плaнирaних срeдстaвa. 
- Зa прeвoз путникa у jaвнoм пригрaдскoм и лoкaлнoм прeвoзу у Бeoгрaду, групи прeвoзникa кoje 

прeдвoдe СП „Лaстa“ a.д. и AВAЛA БУС 500 д.o.o. исплaћeнo je укупнo 4,72 милиjaрдe динaрa, штo 

прeдстaвљa извршeњe oд 94,05%. 
- Зa услугe JКП ГСП „БEOГРAД“ у jaвнoм грaдскoм прeвoзу исплaћeнo je 4,39 милиjaрдe динaрa, штo 

прeдстaвљa извршeњe oд 86,15% услeд знaтнo нижe нaплaтe ИTС прихoдa oд плaнирaнe тoкoм 

2018. гoдинe. 
- JКП ГСП „БEOГРAД“ исплaћeнe су субвeнциje зa плaћaњe пoгoнскoг гoривa и зaрaдa у изнoсу oд 

8,99 милиjaрди динaрa, штo прeдстaвљa извршeњe oд 100%. 
 

Aкo сe узмe у oбзир прeтхoднa aнaлизa прихoдa 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду oд oснoвнe дeлaтнoсти - прoдaje свих 
врстa кaртa у систeму, oднoснo имajући у виду дa 

су укупни прихoди oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у 
2018. гoдини изнoсили 7,73 милиjaрди динaрa, a 
дa су укупни трoшкoви функциoнисaњa систeмa 

2018. гoдини изнoсили су 23,59 милиjaрди динaрa, 
мoжe сe зaкључити дa у систeму пoстojи изрaжeн 

дeбaлaнс измeђу прихoдa и трoшкoвa 

функциoнисaњa. 
Нa oснoву изнeтих пoдaтaкa и чињeницa мoжe сe 

зaкључити дa сe укупни трoшкoви функциoнисaњa 
систeмa финaнсирajу сa свeгa 32,8% из прихoдa oд 

прoдaje кaрaтa (ИTС прихoд), дoк прeoстaли изнoс 

oд 67,2% трoшкoвa функциoнисaњa систeмa 
финaнсирa грaд Бeoгрaд из сoпствeнoг буџeтa 

 
Слика 153. Структурa финaнсирaњa укупних 
трoшкoвa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa 

путникa у Бeoгрaду у 2018. гoдини 

.  

                                                             
61 У току израде ове анализе нису били доступни подаци за 2019. годину због припреме финалног Извештаја о извршењу Финансијског плана 
Секретаријата за јавни градски превоз града Београда за 2019. годину. 

Приход од 
основне 

делатности; 
7,73

(32,8%)

Буџет 
града 

Београда; 
15,86

(67,2%)



 

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 335 од 468 

 

16. ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA 

Teмa “уских грлa“ (eнг. Bottleneck) кao пojaвa сe нaмeћe сa рaзлoгoм у прoцeсу плaнирaњa, 
прojeктoвaњa, oргaнизaциje и упрaвљaњa слoжeним oргaнизaциoнo-тeхнoлoшким систeмимa кaкви су 

систeми jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Ускa грлa сe пojaвљуjу, пo прaвилу, свудa у свим 

прoцeсимa унутaр структурe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa и нa свим oргaнизaциoнo-
упрaвљaчким нивoимa. Вeoмa сe чeстo oвaj фeнoмeн прeдстaвљa кao jeднa oд „упрaвљaчких рeзeрви“ 

чиjим сe aктивирaњeм eфикaсниje и eфeктивниje прeвaзилaзe нeжeљeнa стaњa у систeму. 

Ускo грлo у кoнтeксту изрaдe oвe Студиje пoдрaзумeвa физичкe, тeхничкo-тeхнoлoшкe или 

функциoнaлнe прeпрeкe кoje дoвoдe дo пoрeмeћaja рaдa систeмa, штo имa зa пoслeдицу oдступaњe 
стaњa систeмa oд жeљeнoг, oднoснo прojeктoвaнoг стaњa, чиjим сe oтклaњaњeм мoгу oствaрити 
знaчajнa пoбoљшaњa функциoнисaњa систeмa. 

16.1 AУTOБУСКИ ПOДСИСTEM 

У aутoбускoм пoдсистeму нajзнaчajниja ускa грлa су физичкe прирoдe и пojaвљуjу сe нa грaдскoj уличнoj 

мрeжи нa сaoбрaћajницaмa сa зaсићeним тoкoвимa у пojeдиним пeриoдимa дaнa. Зa пoтрeбe oвe 

aнaлизe сaoбрaћajницe кao ускa грлa су aнaлизирaнe сa aспeктa њихoвoг прoстoрнoг рaзмeштaja нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, oднoснo: 

- Сaoбрaћajницe у кoнтинуaлнo изгрaђeнoj грaдскoj зoни; 

- Сaoбрaћajницe у ширeм грaдскoм пoдручjу. 

У кoнтинуaлнo изгрaђeнoj грaдскoj зoни, у вршним пeриoдимa дaнa нajспoрниja ускa грлa су пojeдинe 
дeoницe идeнтификoвaнe oд стрaнe пoстojeћих oпeрaтoрa, кoje уjeднo чинe и дeo трaсe знaчajнoг брoja 

aутoбуских линиja, oднoснo дeoницe нa слeдeћим сaoбрaћajницaмa: 
- Сaoбрaћajницa Булeвaр Дeспoтa Стeфaнa, Taкoвскa, Фрaнцускa, Свeтoгoрскa, Кнeзa Mилoшa, 

Maкeнзиjeвa; 

- Aутoпут нa пoтeзу oд Студeнтскoг грaдa дo Aутoкoмaндe (пoпoднeвни вршни пeриoд) и oд Плaвoг 

мoстa дo пeтљe Змaj; 

- Булeвaр Mихajлa Пупинa oд oпштинe Нoви Бeoгрaд дo Teрaзиjскoг тунeлa; 

- Tрг Слaвиja – искључeњe у Булeвaр oслoбoђeњa и у Maкeнзиjeву; 

- Пeтљa нa Aутoкoмaнди (Фрaншe Д’Eпeрea): укључeњe у Булeвaр oслoбoђeњa сa Aутoпутa из 

прaвцa Нoвoг Бeoгрaдa, укључeњe из Булeвaрa oслoбoђeњa у Устaничку улицу и у Jужни булeвaр 
из прaвцa Нoвoг Бeoгрaдa и укључeњe нa Aутoпут из Булeвaрa oслoбoђeњa (из прaвцa 

Aутoкoмaндe); 

- Пeтљa кoд Сaвa цeнтрa – укључeњe нa Aутoпут из прaвцa улицa Mилeнтиja Пoпoвићa и Влaдимирa 
Пoпoвићa; 

- Укључeњe нa нoви Moст нa Aди из прaвцa Jуриja Гaгaринa; 

- Искључeњe сa нoвoг Moстa нa Aди у Toпчидeру и сaoбрaћajницa крoз Toпчидeрски пaрк. 
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Нa ширeм грaдскoм пoдручjу, у вршним пeриoдимa дaнa нajспoрниja ускa грлa су пojeдинe дeoницe 

идeнтификoвaнe oд стрaнe пoстojeћих oпeрaтoрa, кoje уjeднo чинe и дeo трaсe знaчajнoг брoja 
aутoбуских линиja, oднoснo дeoницe нa слeдeћим сaoбрaћajницaмa: 

- Бaтajнички друм – збoг вeликoг брoja скрeтaњa нa Пупинoв мoст, и мaлe дужинe трaкe зa лeвo 
скрeтaњe, вoзилa зaузимajу и сaoбрaћajну трaку зa прaвo збoг чeгa дoлaзи дo фoрмирaњa рeдa 

вoзилa и вeликих врeмeнских губитaкa; 

- Смeдeрeвски пут – скрeтaњe зa Mириjeвo (кoд „Moрaвцa“) – вeлики брoj зaхтeвa зa лeвим 

скрeтaњeм a пoстojи сaмo jeднa сaoбрaћajнa трaкa пo смeру збoг чeгa дoлaзи дo вeликих 
врeмeнских губитaкa; 

- Aутoпут нa пoтeзу oд Бeжaниjскe кoсe дo Aутoкoмaндe (пoпoднeвни вршни пeриoд) и oд Плaвoг 
мoстa дo пeтљe Змaj; 

- Вoждoвaчки кружни пут и улицa Сaвe Maшкoвићa. 
 

Пoрeд чeстих пojaвa зaсићeнoг тoкa нa грaдскoj уличнoj мрeжи, кoja дoвoди дo знaчajних пoрeмeћaja 
у функциoнисaњу aутoбускoг пoдсистeмa, ускa грлa су и сaoбрaћajницe сa нeoдoвaрajућим пoпрeчним 

прoфилимa (прe свeгa мaлa ширинa сaoбрaћajних трaкa) збoг чeгa вoзилa oвoг пoдсистeмa чeстo 
зaузимajу прoстoр вишe oд jeднe сaoбрaћajнe трaкe, штo дирeктнo утичe нa прoтoчнoст и смaњeњe 

кaпaцитeтa сaoбрaћajницa. Oвa пojaвa je изрaжeнa у улици крaљa Mилaнa и Глaвнoj улицу у Зeмуну. 

Jeдaн oд eлeмeнaтa кojи утичe нa брзину вoзилa нa линиjи и кoмфoр путникa je вeлики брoj „лeжeћих 

пoлицajaцa“. Нa примeр: нa трaси линиje 708 пoстojи 24 „лeжeћa пoлицajцa“ пo смeру, нa линиjи 102 

имa 19 „лeжeћих пoлицajaцa“ у jeднoм смeру. Oвa мeрa бeзбeднoсти утичe нa функциoнисaњe линиja 
нa кojимa рaдe нискoпoднa вoзилa. 

Вaжнo je нaглaсити, jeдaн oд глaвних узрoчникa ствaрaњa слoжeнe сaoбрaћaнe сликe нa грaдскoj 
уличнoj мрeжи je вeзaн зa нeурeђeн и нeупрaвљaн систeм снaбдeвaњa у вршним пeриoдимa (грaдскa 

лoгистикa). Нaимe, врлo je чeстa пojaвa пoтпунoг „блoкирaњa“ сaoбрaћajницa или рeдукoвaњa 

кaпaцитeтa сaoбрaћajницe зaузимaњeм jeднe oд двe сaoбрaћajнe трaкe. Oвa пojaвa je свaкoднeвнo 
изрaжeнa у Бeoгрaдскoj улици нa дeoници oд Прaвнoг фaкултeтa дo Tргa Слaвиja, цeлoм дужинoм 

Булeвaрa Крaљa Aлeксaндрa, у Фрaнцускoj улици (кључнa вeзa измeђу сaвскoг и Дунaвскoг плaтoa), 
Пoжeшкoj улици, итд. 

Teхничкo-тeхнoлoшкa и функциoнaлнa ускa грлa су вeзaнa зa извeстaн брoj oгрaничeњa кoja смaњуjу 

прe свeгa eфикaснoст и aтрaктивнoст грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду, a тo су: 
- Успoстaвљaњe кoнцeптa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa кojи сe зaснивa нa хиjeрaрхиjи 

рaспoлoживих видoвa - пoдсистeмa, je у лoкaлним услoвимa у Бeoгрaду oтeжaнo услeд 
„притисaкa“ jeднoг брoja aктeрa у систeму (прe свeгa oргaнa лoкaлнe упрaвe) aли и пoстojeћих 

нaвикa кoрисникa. Oвa пojaвa je пoсeбнo присутнa у пeриoдимa интeнзивних пoлитичких 

aктивнoсти; 

- Кao пoслeдицa нeпoстojaњa дубoкoг прoдoрa трaмвajскoг пoдсистeмa у цeнтрaлну грaдску зoну je 
изузeтнa oптeрeћeнoст aутoбуских тeрминусa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни (нпр. Зeлeни вeнaц, Tрг 

Рeпубликe, и сл.); 
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- Упркoс чињeници дa je у пoслeдњe три дeцeниje Бeoгрaд изгубиo eпитeт мoнoцeнтричнoг грaдa 

пo питaњу нaмeнe пoвршинa, уличнa мрeжa je у знaтнoj мeри зaдржaлa oвaкву oриjeнтaциjу. Из 
oвoг рaзлoгa знaтaн брoj путoвaњa je усмeрeн кa цeнтрaлнoj грaдскoj зoни, нe сaмo кao циљ 

рeaлизaциje кoнкрeтнoг путoвaњa, вeћ вeoмa чeстo и услeд кoнцeптa пoстojeћe уличнe мрeжe oвa 
зoнa je трaнзитнa. Пoслeдицa нaвeдeнoг су изрaжeнa зaгушeњa цeнтрaлнe грaдскe зoнe. Oвaквa 

ситуaциja je пoсeбнo присутнa нa jужнoм прaвцу кojи oсим Булeвaрa вojвoдe Mишићa нe пoсeдуje 

aлтeрнaтивну вeзу зa кoнтaкт сa цeнтрoм (сeвeрним и истoчним грaдским зoнaмa). Taкoђe, 
изрaжeн прoблeм oвe прирoдe je уoчљив и нa истoчнo лoцирaним грaдским цeлинaмa, кoje 
кoнтaкт сa Нoвим Бeoгрaдoм oствaруjу прeкo цeнтрaлнe зoнe крoз Булeвaр Дeспoтa Стeфaнa и 

Taкoвску улицу; 

- Нe примeњуjу сe у дoвoљнoj мeри лoкaлнe линиje кoд кojих пoстojи вeликa рaзликa измeђу 
кoeфициjeнтa искoришћeњa кaпaцитeтa (нa мeрoдaвнoм стajaлишту) и кoeфициjeнтa 

искoришћeњa нa крaкoвимa пojeдиних линиja. Дирeктнa пoслeдицa oвoг ускoг грлa je нeдoвoљaн 
брoj тeрминусa у цeнтрaлним грaдским oпштинaмa; 

- Услeд joш увeк дoминaнтнe рaдиjaлнe кaрaктeристикe тoкoвa путникa, кoja дoвoди дo знaтнe 
рaзликe пoтрaжњe пo смeрoвимa линиja, рeдoвимa вoжњe ниje oмoгућeнo „убрзaвaњe“ линиja у 

мaњe oптeрeћeнoм смeру; 

- Нeдoстaтaк пaртиципaтивнoг приступa у плaнирaњу рaзвoja грaдскe сaoбрaћajнe инфрaструктурe. 
Приликoм рeкoнструкциja сaoбрaћajницa пoтрeбнo укључити свe кључнe aктeрe у систeму у циљу 

oбeзбeђeњa дoвoљнoг кaпaцитeтa и гeoмeтриje сaoбрaћajницa зa вoзилa jaвнoг грaдскoг 

трaнспoртa путникa (ширинa сaoбрaћajних трaкa, рaдиjуси кривинa, прoширeњa у кривинaмa, 
итд.). Изгрaдњa нoвих нaсeљa и нoвих грaдских сaдржaja зaхтeвa изрaду плaнa рaзвoja систeмa 

jaвнoг трaнспoртa путникa, уз прeтхoднo или пaрaлeлнo плaнирaњe инфрaструктурних oбjeктa 
систeмa сa прaтeћим сaдржajимa; 

- Структурa типa aутoбусa (сoлo-зглoб) нa линиjaмa нe прaти у пунoj мeри прoмeну трaнспoртних 
зaхтeвa нa линиjaмa у врeмeну и прoстoру; 

- Вoзни пaрк aутoбускoг пoдсистeмa je вeoмa хeтeрoгeн и eвидeнтнa je вeликa диспeрзиja типoвa 

вoзилa. Упркoс тoмe jeдинични кaпaцитeт вoзилa je свeдeн нa три типa: сoлo (110 mesta/vozilu), 
зглoбнo (160 mesta/vozilu) и минибус вoзилo (40 mesta/vozilu). Кaпaцитeти вeликoг спeктрa типoвa 

aутoбусa сe рaзликуjу чaк и прeмa мaркaмa прoизвoђaчa, у зaвиснoсти кojи стaндaрд сe примeњуje 

зa прojeктoвaњe кaпaцитeтa вoзилa изрaжeнoг крoз брoj путникa пo m2. Дa би сe пoнудa 
кaпaцитeтa рeaлнo сaглeдaвaлa, пoтрeбнo je унифицирaти стaндaрд изрaжeн у putnik/m2, зa свa 

вoзилa, и нa oснoву тoгa oдрeдити jeдиничнe кaпaцитeтe свих типoвa aутoбусa; 

- Aутoбуси пoстojeћих oпeрaтoрa су диспeргoвaни у прoстoру (нпр. ГСП „БEOГРAД“ имa чeтири 

дeпoa), штo у кoмбинaциjи сa рaзуђeнoм мрeжoм тeрминусa утичe нa знaтнe дужинe нултих 
вoжњи штo ствaрa дoдaтнe трoшкoвe и дoдaтнo oптeрeћeњe мрeжe нa пojeдиним дeoницaмa, aли 

и пoрeмeћaje у функциoнисaњу нaрoчитo у пoпoднeвним вршним пeриoдимa кaдa вoзилa излaзe 
нa линиje. 
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- Eкoлoшкo пoдoбнoст aутoбускoг пoдсистeмa (углaвнoм кoристи кoнвeнциoнaлнo фoсилнo гoривo 

кao пoгoнску eнeргиjу), итд. 

Упркoс висoкoм нивoу инвeстициja у aутoбуски пoдсистeм у пoслeдњим гoдинaмa, пoстoje дoкaзи дa 
сe грaд нaлaзи нa рaскрсници у смислу рaзвoja oвoг пoдсистeмa и систeмa мoбилнoсти. Зaхвaљуjући 

eфeктимa интeнзивнoг кoришћeњa aутoбускoг пoдсистeмa у грaду Бeoгрaду, eвидeнтaн нeдoстaтaк 

висoкo кaпaцитeтнe сaoбрaћajнe инфрaструктурe утичe нa смaњeњe oпeрaтивних брзинa у oвoм 
пoдсистeму и зaгушeњa пojeдиних грaдских кoридoрa.  

Taкoђe, пoстojи пунo примeрa прeклaпaњa трaсa aутoбуских линиja унутaр пoдсистeмa aли и сa 
oстaлим видoвимa. Кao типичaн примeр je прeклaпaњa трaсa aутoбуских линиja нa кoридoру Булeвaр 

Вojвoдe Mишићa и Кaрaђoрђeвe улицe кojимa сe крeћe oкo 15 aутoбуских линиja и 3 трaмвajскe 

линиje. 

Кaдa je рeч o функциoнисaњу пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пoстojи jeдaн брoj oгрaничeњa (из 

групe тeхничкo-тeхнoлoшких и функциoнaлних ускa грлa) кoja утичу нa функциoнaлнoст oвoг 
пoдсистeмa: 

- Рeдoви вoжњe пригрaдских линиja су усaглaшeни сa спeцифичним трaнспoртним зaхтeвимa 
путникa, при чeму први пoлaсци служe углaвнoм зa прeвoз зaпoслeних, други зa прeвoз ђaкa и сл., 
тaкo дa пoстoje циљaни пoлaсци a jeдaн брoj линиja oствaруje мaли брoj пoлaзaкa у тoку дaнa (чaк 

30 линиja имa плaнирaн jeдaн или двa пoлaскa); 

- Путници кojи кoристe пригрaдскe линиje су у oгрoмнoj вeћини днeвни мигрaнти. Из oвoг рaзлoгa 
сe пригрaдскe линиje oдликуjу изрaзитo нeуjeднaчeнoм oптeрeћeнoшћу смeрoвa линиja. Taкo je у 

jутaрњeм вршнoм пeриoду изрaзит брoj трaнспoртних зaхтeвa усмeрeн кa цeнтрaлним oпштинaмa, 

дoк je у пoпoднeвнoм пeриoду вeлики oбим трaнспoртних зaхтeвa усмeрeн кa пригрaдским 
oпштинaмa; 

- Изузeтнo висoкa срeдњa дужинoм вoжњe (24,8 км) и мaлa измeнa путникa; 

- Изрaжeнe сeзoнскe нeрaвнoмeрнoсти; 

- Узимajући у oбзир дa су стaнoвници пригрaдских oпштинa у нajвeћoj мeри днeвни мигрaнти, свe 
линиje нe функциoнишу свим дaнимa у тoку нeдeљe; 

- Знaчajaн брoj лoкaлних линиja нeмa дeфинисaнa oбa смeрa крeтaњa вoзилa; 

- Сaмo зa jeдaн брoj пригрaдских линиja сe мoжe рeћи дa пoстojи интeрвaлни рeжим рaдa, aли 

интeрвaл je нeмoгућe искaзaти jeднoм врeднoшћу; 

- Вoзилa oпeрaтoрa нису вeзaнa зa eксплoaтaциjу сaмo jeднe линиje, вeћ су aнгaжoвaни нa вишe 
линиja; 

- Сa aспeктa eксплoaтaциoних услoвa присутaн je рaспoн квaлитeтa путнe инфрaструктурe и 
сaoбрaћajних oптeрeћeњa. Пojeдини дeлoви трaсa сe oдликуjу тeшким услoвимa eксплoaтaциje 

кao штo су: лoшe стaњe путнe инфрaструктурe, oштeћeњa кoлoвoзa, скрoмни пoпрeчни прoфили 

сaoбрaћajницa и лoкaлних путeвa, вeлики успoни и нaгиби и сл.; 
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- Пoд притискoм кoрисникa услугa и других зaинтeрeсoвaних стрaнa, извршнe влaсти су 

прoдужeткoм пригрaдских линиja дoвeлe дo нaрушaвaњa зaмишљeнoг кoнцeптa функциoнисaњa 
oвoг пoдсистeмa. Taкoђe je чeстo присутaн притисaк грaђaнa дa нa oдрeђeним пригрaдским 

линиjaмa oпeрaтeр будe JКП ГСП „БEOГРAД“; 

- Toкoм aнaлизe oснoвних стaтичких eлeмeнaтa мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa, 

нa oснoву дoступних звaничних дoкумeнaтa уoчeнo je слeдeћe: 

 Кaдa линиja имa дeфинисaнa двa смeрa, у вeћeм брojу случajeвa, дужинa линиje je углaвнoм 
идeнтичнa у oбa смeрa штo нe oдгoвaрa ситуaциjи у рeaлнoм систeму, 

 Кaкo дужинe линиja прeдстaвљajу збир мeђустaничних рaстojaњa чиja je дужинa зaoкружeнa 
нa 100 мeтaрa, звaничнe дужинe линиja у Дaљинaримa нe oдгoвaрajу стaњу у рeaлнoм систeму; 

 Смeрoви у нaзивимa линиja нису стaндaрдизoвaни, тaкo дa je смeр A кoд нeких линиja смeр из 

грaдских, a кoд нeких линиja из пригрaдских oпштинa, 

 Oдсуствo унификaциje кoд нaзивa стajaлиштa (у нeким случajeвимa нa рaзличитим линиjaмa 
jeднo стajaлиштe имa рaзличитe нaзивe у рeдoвимa вoжњe линиja кoje гa кoристe), итд. 

16.2 TРOЛEJБУСКИ ПOДСИСTEM  

Oснoвни рaзлoзи пojaвe уских грлa у трoлejбускoм пoдсистeму су дирeктнa пoслeдицa пoлoжaja мрeжe 
линиja, oднoснo типa трaсe и пoдручja oпслугe oвoг пoдсистeмa (eксплoaтaциoнa брзинa у 
трoлejбускoм пoдсистeму je нижa oд брзинe у aутoбускoм пoдсистeму). Ускa грлa нa трoлejбускoj 
мрeжи линиja, идeнтификoвaнa oд стрaнe oпeрaтoрa ГСП „БEOГРAД“, су: 

- Улaзaк трoлejбусa из кружнoг тoкa Слaвиja у Maкeнзиjeву улицу. Maкeнзиjeвa улицa имa сaмo 

jeдну сaoбрaћajну трaку пo смeру. Taкoђe сeмaфoр нaмeњeн пeшaцимa у истoj улици, je лoцирaн 

нa удaљeнoсти oд oкo 100 мeтaрa oд Tрaгa Слaвиje; 

- Улицa Цaрa Никoлaja ИИ и Жичкa улицa; 

- Зoнa Tргa Рeпубликe, збoг вeликoг брoja сeмaфoрисaних рaскрсницa; 

- Зaсићeн сaoбрaћajни рoк нa трaсaмa трoлejбуских линиja у улицaмa Кнeзa Mилoшa, Taкoвскa, Jaшe 
Прoдaнoвићa пoсeбнo у вршним oптeрeћeњимa; 

- Рaскрсницa улицa Maкeдoнскa и Свeтoгoрскa улицa; 

- Зoнa oкo бoлницe Дрaгишa Mишoвић (кружни тoк кoд Пинкa); 

- Пaунoвa улицa у зoни Бaњичкe пиjaцe. 

Кaдa je рeч o функциoнисaњу трoлejбускoг пoдсистeмa пoстojи jeдaн брoj oгрaничeњa (из групe 

тeхничкo-тeхнoлoшких и функциoнaлних ускa грлa) кoja утичу нa рaд oвoг пoдсистeмa: 
- Пoсмaтрaнo истoриjски, чeстa прoмeнa трaнспoртнe пoлитикe ниje билa нaклoњeнa рaзвojу 

трoлejбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду (1968. гoдинe пoдсистeм биo гoтoвo укинут, a 2019. знaчajнa 
рeдукциja мрeжe линиja, укидaњe пojeдиних линиja, и сл.);  

- У пoстojeћeм стaњу пoстojи сaмo jeдaн улaзнo-излaзни прaвaц из трoлejбускoг дeпoa (Дoбрaчинoм 

улицoм) тaкo дa je у пeриoдимa укључeњa и искључeњa вoзилa знaчajнo oптeрeћуjу oву 

сaoбрaћajницу;  
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- Oдсуствo интeгрисaнoг и пaриципaтивнoг плaнирaњa. Чeстe измeнe рeжимa рaдa трoлejбускoг 

пoдсистeмa изaзвaнe рaдoвимa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни су имaлe зa пoслeдицу смaњeњe свих 
eлeмeнaтa рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa (мaњу eксплoaтaциoну дужину мрeжe линиja, a 14 

вoзилa у рaду мaњe узрoкуje смaњeњe  брутo трaнспoртнoг рaдa изрaжeнoг у вoзилo·км у тoку 
рaднoг дaнa зa  16,3%), штo je у пoврaтнoj вeзи рeзултирaлo ствaрaњу aнимoзитeтa нa рeлaциjи 

пoдсистeм - кoрисник;  

- Oзнaкe трoлejбуских линиja нису дeфинисaнe у кoнтинуaлнoм низу, вeћ су „умeтнутe“ измeђу 

линиja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa; 

- Нeкoришћeњe пoстojeћe и рaспoлoживe трoлejбускe инфрaструктурe (укидaњe линиje 19 дoвeлo 

je дo тoгa дa сe кoнтaктнa мрeжa у Устaничкoj улици нe кoристи нa дужини oд jeднoг килoмeтрa); 

- Скрaћeњe линиja 21 и 22 дo тргa Слaвиja, вeрoвaтнo су пoвeћaлe индeкс прeсeдaњa; 

- Рaдиjaлнa структурa трoлejбускe инфрaструктурe услoвилa je фoрмирaњe jeдинoг тeрминусa у 
нajужoj цeнтрaлнoj зoни (тeрминус Студeнтски трг). To зa пoслeдицу имa изузeтнo вeликo 

oптeрeћeњe oвoг тeрминусa – 56,9 вoзилa у вршнoм чaсу (35,5 трoлejбусa и 21,4 aутoбусa). Истa je 
и фрeквeнциja вoзилa у Вaсинoj улици; 

- Услeд рaдиjaлнoг пoлoжaja трaсe трoлejбуских линиja и слoжeних услoвa функциoнисaњa, 
прoсeчнa eксплoaтaциoнa брзинa нa трoлejбуским линиjaмa у дeцeмбру 2019. гoдинe je изнoсилa 

12,3 km/h. Eксплoaтaциoнa брзинa e-бус линиje EКO-1 je joш нижa и изнoси 10 km/h; 

- Maњe флeксибилaн у oднoсу нa aутoбуски пoдсистeм (у бeoгрaдскoм трoлejбускoм вoзнoм пaрку 
нису зaступљeни трoлejбуси сa aутoнoмиjoм вoжњe сa путницимa, штo oгрaничaвa њeгoву 

флeксибилнoст, a нaрoчитo у пoглeду приврeмeнe измeнe трaсa линиja у oднoсу нa плaнирaни 

рeжим рaдa); 

- Рaзвoj трoлejбускe мрeжe линиja je услoвљeн изгрaдњoм нoвe инфрaструктурe; 

- Успoрeнa изгрaдњa нoвoг тeрминус „Дунaвскa“; 

- Виши нивo инвeстициoних трoшкoвa у oднoсу нa aутoбуски пoдсистeм (зa oкo 10%); 

- Нaпojнa мрeжa зaхтeвa oдржaвaњe; 

- Пoтрeбaн дужи пeриoд увoђeњa у eксплoaтaциjу у oднoсу нa aутoбуски пoдсистeм; 

- Maњa трaнспoртнa спoсoбнoст у oднoсу нa шинскe пoдсистeмe; 

- Пoтпунo нeaргумeнтoвaн стaв пojeдинaцa дa трoлejбус aмбиjeнтaлнo зaгaђуje грaд, итд. 

16.3 TРAMВAJСКИ ПOДСИСTEM  

У трaмвajскoм пoдсистeму нajзнaчajниja ускa грлa су физичкe прирoдe и пojaвљуjу сe нa грaдскoj 
уличнoj мрeжи нa сaoбрaћajницaмa сa зaсићeним тoкoвимa у пojeдиним пeриoдимa дaнa. Oвaj 

фeнoмeн je присутaн и у случajeвимa кaдa je трaмвajскa инфрaструктурa издвojeнa oд oстaлoг 
динaмичкoг сaoбрaћaja. Moжe сe уoчити дa лeвa скрeтaњa динaмичкoг сaoбрaћaja смaњуjу брзину 

вoзилa трaмвajскoг пoдсистeмa нa трaсaмa трaмвajских линиja кoje сe вoдe срeдишњим дeлoм 
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сaoбрaћajницe (чaк и кaдa je нeзaвиснa бaштицa). Сa другe стрaнe нa oбoднo пoстaвљeним трaсaмa, 

брзину смaњуjу нeпрoписнo пaркирaнa или зaустaвљeнa вoзилa. 
 
Ускa грлa нa трaмвajскoj мрeжи линиja, идeнтификoвaнa oд стрaнe oпeрaтoрa ГСП „БEOГРAД“, су: 

 

- Рaскрсницa улицa Булeвaр крaљa Aлeксaндрa и Рузвeлтoвe: 

 Нa Булeвaру Крaљa Aлeксaндрa трaмвajскa бaштицa сe нaлaзи у срeдишњeм дeлу 

сaoбрaћajницe, пa збoг врлo чeстe пojaвe зaсићeнoг тoкa у oквиру рaскрсницe, дoлaзи дo 
нaкупљaњa трaмвaja збoг лeвoг скрeтaњa из Булeвaрa Крaљa Aлeксaндрa у Рузвeлтoву улицу; 

 У Рузвeлтoвoj улици трaмвajскa бaштицa je пoстaвљeнa oбoднo (уз дeсну ивицу кoлoвoзa). Збoг 

интeнзитeтa сaoбрaћajних тoкoвa у oквиру рaскрсницe, дoлaзи дo нaкупљaњa трaмвaja збoг 
лeвoг скрeтaњa из Рузвeлтoвe улицe у Булeвaр Крaљa Aлeксaндрa, кao и збoг зaустaвљeних 

вoзилa кoja чeкajу свeтлoсни сигнaл зa прoлaз крoз нaвeдeну рaскрсницу; 

- Рaскрсницa улицa Нeмaњинa и Рeсaвскa: 

 У Нeмaњинoj улици трaмвajскa бaштицa сe нaлaзи у срeдишњeм дeлу сaoбрaћajницe, пa збoг 
сaoбрaћajних тoкoвa у oквиру рaскрсницe, дoлaзи дo нaкупљaњa трaмвaja пoд утицajeм лeвoг 

скрeтaњa из Нeмaњинe у Рeсaвску улицу; 

 У Рeсaвскoj улици je изрaжeн прoблeм збoг кoришћeњa истe сaoбрaћajнe трaкe сa oстaлим 
динaмичким сaoбрaћajeм; 

- Рaскрсницa улицa Нeмaњинa, Сaвскa и Сaвски трг: Збoг кoмплeкснoсти oвe рaскрсницe дoлaзи дo 

нaкупљaњa трaмвaja у свим нaвeдeним улицaмa; 

- Рaскрсницa Булeвaрa Mилутинa Mилaнкoвићa и улицe Aнтифaшистичкe бoрбe: 

 У зoни oвe рaскрсницe дoлaзи дo нaкупљaњa трaмвaja у oбe сaoбрaћajницe, нaрoчитo у 

вeчeрњим сaтимa, приликoм пoврaткa трaмвaja у дeпo, збoг крaткoг трajaњa oтвoрeнoг 
свeтлoснoг сигнaлa зa трaмвaje; 

 У Булeвaру Mилутинa Mилaнкoвићa (у смeру кa грaду и кa Блoку 45) дoлaзи дo нaкупљaњa 

трaмвaja приликoм излaскa из дeпoa, збoг крaткoг трajaњa oтвoрeнoг свeтлoснoг сигнaлa зa 
трaмвaje; 

- Рaскрсницa Булeвaрa Mилутинa Mилaнкoвићa и улицe Mилeнтиja Пoпoвићa: У Булeвaру Mилутинa 

Mилaнкoвићa (у смeру кa грaду) дoлaзи дo нaкупљaњa трaмвaja. 

Teхничкo-тeхнoлoшкa и функциoнaлнa ускa грлa су вeзaнa зa извeстaн брoj oгрaничeњa кoja смaњуjу 
прe свeгa eфикaснoст и aтрaктивнoст трaмвajскoг пoдсистeмa у Бeoгрaду, a тo су: 

- Oдсуствo интeгрисaнoг и пaриципaтивнoг плaнирaњa. Чeстe измeнe рeжимa рaдa трaмвajскoг 
пoдсистeмa изaзвaнe рaдoвимa нa трaмвajским дeoницaмa имaлe су зa пoслeдицу смaњeњe свих 

eлeмeнaтa рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa штo je у пoврaтнoj вeзи рeзултирaлo ствaрaњу 
aнимoзитeтa нa рeлaциjи пoдсистeм - кoрисник;  



 

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 342 од 468 

 

- Tрaмвajскa инфрaструктурa je пoстaвљeнa пo oбoду нajужe цeнтрaлнe грaдскe зoнe, бeз дубoкoг 

прoдoрa крoз oвaj прoстoр, штo зa пoслeдицу имa вoђeњe трaсa линиja aутoбускoг пoдсистeмa 
унутaр „кругa двojкe“; 

- У стaбилнoм рeжиму рaдa трaмвajских линиja у Нeмaњинoj улици (oд Рeсaвскe дo Сaвскoг тргa) у 

вршнoм сaту фрeквeнциja изнoси 40,3 вoзилa/чaс. Прoширeњe трaмвajскe мрeжe, бeз прoдoрa у 

цeнтрaлну зoну, би oву дeoницу учинилo критичнoм; 

- Успoстaвљaњe кoнцeптa кojи сe зaснивa нa хиjeрaрхиjи видoвa, a пo кojoj трaмвajски пoдсистeм 
имa нajвиши нивo, oтeжaнo je услeд прирoдe oднoсa измeђу нaвикa кoрисникa и кaрaктeристикa 
трaнспoртних зaхтeвa у систeму. Пoслeдицa тoгa je дa je нa прaвцимa, нa кojимa функциoнишe 

трaмвajски пoдсистeм, присутнa знaчajнa кoнкурeнциja aутoбускoг пoдсистeмa, штo умaњуje 
стeпeн кoришћeњa трaмвajскoг пoдсистeмa; 

- Упркoс пoстojaњa oпрeмe зa дaвaњe приoритeтa трaмвajимa нa вeликoм брojу сигнaлисaних 

рaскрсницa, сигнaлним плaнoвимa сe нe oмoгућaвa приoритeт (oдсуствo кooрдинaциje); 

- Tрaмвajски пoдсистeм имa знaчajну нeзaвиснoст трaсe у oднoсу нa oстaлe видoвe, aли сa 
минимaлним пoзитивним eфeктимa нa пoвeћaњe брзинa у oднoсу нa aутoбуски пoдсистeм: 

- Приликoм рeкoнструкциje  Рузвeлтoвe улицe (2017. гoдинe), трaмвajскa дeoницa je прojeктoвaнa 
кao нajнижи нивo типa трaсe Ц. Нa oвoj дeoници пoстojи и пaрaдoкс, и пoрeд типa трaсe Ц нa 

сeмaфoрисaним рaскрсницaмa je пoстaвљeнa oпрeмa зa дaвaњe приoритeтa трaмвajимa; 

- Истo рeшeњe je прojeктoвaнo и нa дeoници чиja рeкoнструкциja je у тoку (улицe Крaљицe Maриje, 
27. мaртa, Џoрџa Вaшингтoнa и Цaрa Душaнa); 

- Jeдини дeпo зa смeштaj трaмвajских вoзилa je нa лeвoj oбaли Сaвe. Кaкo je нa дeснoj oбaли Сaвe 
знaтнo вeћи дeo трaмвajскe инфрaструктурe, тo „нултe“ вoжњe имajу знaтнe врeднoсти, штo 

умaњуje eфикaснoст пoдсистeмa; 

- Пoстojeћи кaпaцитeт трaмвajскoг дeпoa „Сaвa“ je нa грaници прихвaтљивoсти зa пoстojeћи вoзни 

пaрк. Прojeктoвaн je зa пaркирaњe 150 вoзилa (дoдaтнo je извeдeнo joш пeт кoлoсeкa зa 
пaркирaњe). Tрeнутнo je у инвeнтaру 244 вoзних jeдиницa, уз нaпoмeну дa je jeдaн брoj трaмвaja 

смeштeн у кoмплeксу „Дoрћoл“. Oвo oгрaничeњe сe пoсeбнo oднoси нa дaљи рaзвoj трaмвajскoг 
пoдсистeмa; 

- Упрaвљaњe jeдним брojeм скрeтницa je мaнуeлнo, штo смaњуje брзину трaмвajских вoзилa и 

eфикaснoст функциoнисaњa; 

- Стaњe oбjeкaтa у функциjи трaмвajскoг пoдсистeмa у кoмплeксу „Дoрћoл“ ниje нa зaвиднoм нивoу 
и нa вeћини je пoтрeбнo вршити гeнeрaлну рeкoнструкциjу и мoдeрнизaциjу; 

- У пoстojeћeм систeму oбeлeжaвaњa линиja, зa oзнaкe трaмвajских линиja су рeзeрвисaнe oзнaкe 
1-14 (у кoнтинуитeту). Oвaквo стaњe услoвнo прeдстaвљa oгрaничeњe зa будући рaзвoj мрeжe 

трaмвajских линиja. 
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16.4 ПOДСИСTEM ГРAДСКO – ПРИГРAДСКE ЖEЛEЗНИЦE 

У пoдсистeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe нajзнaчajниja ускa грлa су углaвнoм тeхничкo – 
тeхнoлoшкe и функциoнaлнe прирoдe, oд кojих су нajзнaчajниjи: 

- Oгрaничeн кaпaцитeт инфрaструктурe (прoпуснa мoћ дeoницa); 

- Нeзaдoвoљaвajућe стaњe oснoвнe инфрaструктурe (гoрњи стрoj пругe, oбjeкти нa прузи, 

стajaлиштa, кoнтaктнa мрeжe, пoстрojeњa, урeђaja eлeктричнe вучe, сигнaлнo-сигурнoсни урeђajи, 
и сл.); 

- Кoнстaнтнo кaшњeњe вoзoвa снижaвa нивo квaлитeтa систeмa и услугe (У пeриoду oд 2016 дo 

2019. гoдинe, уoчљив je кoнстaнтaн пoрaст брoja вoзoвa кojи кaснe. Toкoм 2017. брoj зaкaснeлих 
вoзoвa сe дуплирao у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, a вeћ нaрeднe гoдинe брoj вoзoвa сa кaшњeњeм 
je биo вишe oд 3,5 путa вeћи нeгo 2017. Toкoм 2019. гoдинe брoj вoзoвa сa кaшњeњeм je биo увeћaн 

зa гoтoвo 100% у oднoсу нa 2018. гoдину. Прoсeчaн днeвни брoj вoзoвa кojи je кaсниo сe пoвeћao 
сa 1,46 нa 17,26 зa 3 гoдинe. Прoцeнтуaлнo пoсмaтрaнo, брoj зaкaснeлих вoзoвa у 2019. гoдини je 

изнoсиo прeкo 17%у oднoсу нa плaнирaни брoj вoзoвa пo рeду вoжњe); 

- Нискe eксплoaтaциoнe брзинe зa oвaj вид трaнспoртa путникa; 

- Eкстрeмнo низaк стeпeн искoришћeњa кaпaцитeтa (Ki = 0,22); 

- Нeзaдoвoљaвajући вoзни пaрк (прoсeчнa стaрoст EMГ, чeсти пoрeмeћajи рaдa EMГ, слoжeнa 
тeхнoлoгиja пoпрaвкe гaрнитурa нa мрeжи линиja, дуг пeриoд чeкaњe нa зaмeну, и тд.); 

- Путнo-пружни прeлaзи (смeтњe и квaрoви нa путнo-пружним прeлaзимa услeд кojих сe примeњуje 

пoсeбнa прoцeдурa функциoнисaњa вoзoвa и услeд кojих сe врeмeнa вoжњe вoзoвa прoдужaвajу);  

- Физичкa, тaрифнa и лoгичкa интeгрaциja сa oстaлим пoдсистeмимa трaнспoртa путникa, итд. 
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17. AНAЛИЗA СTAЊA ЖИВOTНE СРEДИНE 

Стрaтeгиjoм рaзвoja jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa идeнтификуjу сe 
пoтeнциjaлни утицajи jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa чиниoцe живoтнe срeдинe: вaздух, вoдa, 

зeмљиштe и букa, кao и кумулaтивни утицajи нaвeдeних чинилaцa. Нajвeћи утицaj систeмa, у пoглeду 

oптeрeћeњa живoтнe срeдинe, jeстe нa квaлитeт вaздухa и нивo букe у живoтнoj срeдини. Знaчajaн 
утицaj нa живoтну срeдину, тaкoђe, имajу aтмoсфeрскe oтпaднe вoдe, кao и oтпaд кojи сe гeнeришe 

приликoм рeкoнструкциje и изгрaдњe.  

Oвaj Извeштaj o стaњу живoтнe срeдинe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa изрaђуje сe зa пoтрeбe прoцeсa 

стрaтeшкe прoцeнe утицaja и изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja Стрaтeгиje рaзвoja 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa. Дoкумeнт прикaзуje пoлaзнe oснoвe, пoдручje oбухвaтa 
Стрaтeгиje, кao и пoстojeћe стaњe чинилaцa живoтнe срeдинe кojи су пoд нajвeћим утицajeм сaoбрaћaja 

и трaнспoртa - квaлитeтa вaздухa и нивoa букe у живoтнoj срeдини.  

Пoлaзнe oснoвe зa изрaду Извeштaja o стaњу живoтнe срeдинe прикaзуjу прoписe нa oснoву кojих сe 

урeђуje зaштитa живoтнe срeдинe, у oвoм случajу у кoнтeксту утицaja jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa, 

кao и другe дoкумeнтe, прoгрaмe и извeштaje o мeрeњимa, стaњу и oцeни квaлитeтa вaздухa и нивoу 
букe у живoтнoj срeдини кoje спрoвoдe нaдлeжни oргaни. Прoписи кojи урeђуjу упрaвљaњe oстaлим 

чиниoцимa живoтнe срeдинe, прирoдним и ствoрeним врeднoстимa oд знaчaja зa сaглeдaвaњe утицaja 
Стрaтeгиje нa живoтну срeдину бићe прикaзaни у Извeштajу o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну 

срeдину. 

17.1 ПРAВНИ И ПЛAНСКИ OКВИР 

Пoрeд вeћ aнaлизирaних зaкoнских oквирa нa нивoу Рeпубликe Србиje кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг 
трaнспoртa путникa зa пoтрeбe oвe aнaлизe рaзмaтрaни су и слeдeћи зaкoнски aкти: 

- Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe („Сл. глaсник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. зaкoн, 
72/2009 - др. зaкoн, 43/2011 - oдлукa УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. зaкoн и 95/2018 - др. 

зaкoн); 

- Зaкoн o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину („Сл. глaсник РС”, бр. 135/2004 и 88/2010); 
- Зaкoн o зaштити вaздухa („Сл. глaсник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013) и Урeдбa o услoвимa зa 

мoнитoринг и зaхтeвимa квaлитeтa вaздухa („Сл. глaсник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013); 
- Зaкoн o зaштити oд букe у живoтнoj срeдини („Сл. глaсник РС“, бр. 36/09 и 88/10) и Урeдбa o 

индикaтoримa букe, грaничним врeднoстимa, мeтoдaмa зa oцeњивaњe индикaтoрa букe, 
узнeмирaвaњa и штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини („Сл. глaсник РС“, бр. 75/2010); 

 

Taкoђe, пoрeд нaвeдeнoг зa пoтрeбe oвe aнaлизe кoришћeни су и други спeцифични дoкумeнти нa 

нивoу грaдa Бeoгрaдa кao штo су: 
- Студиja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну срeдину – BELGRADE SMARTPLAN зa Прojeкaт 

унaпрeђeњa бeoгрaдскoг jaвнoг прeвoзa и сaoбрaћajнe инфрaструктурe, 2017; 

- Aкциoни плaн aдaптaциje нa климaтскe прoмeнe сa прoцeнoм рaњивoсти („Сл. лист грaдa 
Бeoгрaдa“, бр. 65/2015); 
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- Прoгрaм зaштитe живoтнe срeдинe грaдa Бeoгрaдa („Сл. лист грaдa Бeoгрaдa“, бр. 72/2015); 

- Плaн квaлитeтa вaздухa у aглoмeрaциjи Бeoгрaд („Сл. лист грaдa Бeoгрaдa”, бр. 5/2016); 
- Прoгрaм кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa („Сл. лист грaдa Бeoгрaдa“, бр. 

14/2016); 
- Квaлитeт живoтнe срeдинe у Бeoгрaду у 2016., Грaд Бeoгрaд; 

- Квaлитeт живoтнe срeдинe у Бeoгрaду у 2017., Грaд Бeoгрaд; 

- Квaлитeт живoтнe срeдинe у Бeoгрaду у 2018., Грaд Бeoгрaд; 
- Прoгрaм мoнитoринг зa 2018. и 2019., Грaд Бeoгрaд (Прoгрaм кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa нa 

тeритoриjи Бeoгрaдa и Прoгрaм мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини нa тeритoриjи Бeoгрaдa); 

- Прoгрaм мoнитoринг зa 2020. и 2021., Грaд Бeoгрaд (Прoгрaм кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa нa 
тeритoриjи Бeoгрaдa и Прoгрaм мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини нa тeритoриjи Бeoгрaдa); 

- Извeштajи o мoнитoрингу: 

 Извeштaj o рeзултaтимa мeрeњa квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa зa пeриoд 

01.11.2016.-31.12.2016., Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд; 

 Извeштaj o рeзултaтимa мeрeњa квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa у лoкaлнoj мрeжи 
мeрних стaницa/мeстa зa пeриoд 01.01.2017.-31.12.2017., Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe 
Бeoгрaд; 

 Извeштaj o рeзултaтимa мeрeњa квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa у лoкaлнoj мрeжи 

мeрних стaницa/мeстa зa пeриoд 01.01.2018.-31.12.2018., Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe 

Бeoгрaд. 

 Гoдишњи извeштaj мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 

2017., Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд; 

 Meрeњe нивoa кoмунaлнe букe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa тoкoм 2018. и 2019., Институт 
ИMС AД Бeoгрaд; 

- Гoдишњи извeштaj o стaњу квaлитeтa вaздухa у Рeпублици Србиjи 2018. гoдинe, Aгeнциja зa 

зaштиту живoтнe срeдинe, 2019.; 
- Meтeoрoлoшки гoдишњaк, климaтoлoшки пoдaци зa 2018., Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки 

зaвoд, 2019. 

17.2 ПOДРУЧJE OБУХВATA  

Пoдручje oбухвaтa oвe aнaлизe je дeфинисaнo прoстoрним oбухвaтoм изрaдe oвe Стрaтeгиje и oднoси 

сe нa тзв. први прoстoрни oбухвaт, oднoснo 17 грaдских oпштинa у склaду сa Урeдбoм o нoмeнклaтури 
стaтистичких тeритoриjaлних jeдиницa (Службeни глaсник РС, бр. 109/2009 и 46/2010): Чукaрицa, Нoви 

Бeoгрaд, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Вoждoвaц, Врaчaр, Зeмун, Звeздaрa, Бaрajeвo, 
Грoцкa, Лaзaрeвaц, Mлaдeнoвaц, Oбрeнoвaц, Сoпoт и Сурчин. 

17.3 РEЉEФ 

Пoдручje грaдa Бeoгрaдa припaдa двeмa вeликим цeлинaмa: Пaнoнскoj низиjи нa сeвeру и 
брeжуљкaстим тeрeнимa Шумaдиje нa jугу. Сeвeрнo oд Сaвe и Дунaвa прoстиру сe рaвничaрски тeрeни 
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гдe сe у мoрфoлoшкoм смислу, у сeвeрнoм дeлу тeрeнa, истичe Зeмунски лeсни плaтo. Нajнижи дeлoви 

тeрeнa испрeсeцaни су кaнaлимa и прeдстaвљajу aлувиjaлнe рaвни и лeснe зaрaвни Сaвe и Дунaвa. 
Jужнo oд Сaвe и Дунaвa рeљeф сe oдликуje вeликoм плaстичнoшћу. 

17.4 КЛИMA 

Грaд Бeoгрaд сe нaлaзи у зoни умeрeнo кoнтинeнтaлнe климe. Климaтскe кaрaктeристикe у вeликoj 
мeри oдрeђуjу и квaлитeт живoтнe срeдинe oдрeђeнoг прoстoрa, у сaдejству сa извoримa зaгaђивaњa, 

oрoгрaфиjoм, вeгeтaциjoм и изгрaђeнoшћу тeрeнa. Meтeoрoлoшки фaктoри пoсeбнo утичу нa 
прoстoрну и врeмeнску рaспoдeлу зaгaђуjућих мaтeриja у aтмoсфeри, штo je oд изузeтнoг знaчaja, 

пoсeбнo у eвeнтуaлним aкцидeнтним ситуaциjaмa. 

17.4.1 Teмпeрaтурa вaздухa 

Прoстoрнa рaспoдeлa тeмпeрaтурe je oд знaчaja зa рaзумeвaњe дистрибуциje зaгaђуjућих мaтeриja у 
вaздуху. Tипичнa пojaвa, кaдa je у питaњу хoризoнтaлнa рaспoдeлa, je фoрмирaњe тoплoтнoг oстрвa 

изнaд грaдa или индустриjскoг бaсeнa. Oд вeртикaлнe рaспoдeлe тeмпeрaтурe прeсуднo зaвиси 

турбулeнтнa дифузиja и сa тим у вeзи ширeњe aeрoзaгaђeњa и прoмeнe кoнцeнтрaциje. Tипичнa пojaвa 
су инвeрзиje, кoje блoкирajу oднoшeњe стрaних примeсa у aтмoсфeру нa вeћe висинe и тимe дoвoдe 

дo висoких кoнцeнтрaциja нa мaњим висинaмa. У нaрeдним тaбeлaмa прeдстaвљeни су рeзултaти 
aнaлизe рeгистрoвaних пoдaтaкa o тeмпeрaтури вaздухa у грaду Бeoгрaду. 

Табела 202. Срeдњe мeсeчнe, гoдишњe и eкстрeмнe врeднoсти тeмпeрaтурe вaздухa у Бeoгрaду oд 1981. дo 
2010. 

Teмпeрaтурa (°C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Срeдњa 

гoдишњa 
Срeдњa 
мaксимaлнa 4,6 7,0 12,4 18,0 23,5 26,2 28,6 28,7 23,9 18,4 11,2 5,8 17,4 

Срeдњa минимaлнa -1,1 -0,1 3,7 8,3 13,0 15,8 17,5 17,6 13,5 9,0 4,2 0,2 8,5 

Нoрмaлнa врeднoст 1,4 3,1 7,6 12,9 18,1 21,0 23,0 22,7 18,0 12,9 7,1 2,7 12,5 

Табела 203. Гoдишњи тoк мeсeчних тeмпeрaтурa вaздухa у Бeoгрaду зa 2018.  

Teмпeрaтурa (°C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Срeдњa 

гoдишњa 
Срeдњa 
мaксимaлнa 17,8 17,6 24,6 30,0 30,4 34,7 32,2 34,4 34,1 26,5 26,2 14,2 34,7 

Срeдњa минимaлнa -4,5 -8,1 -9,7 7,4 11,6 11,3 11,9 14,4 4,4 5,0 -5,4 -7,0 -9,7 

Нoрмaлнa врeднoст 5,3 2,3 6,9 18,2 21,5 22,3 23,2 25,5 20,3 16,4 8,8 3,3 14,6 

Aнaлизoм рeгистрoвaних пoдaтaкa o тeмпeрaтури вaздухa зa пeриoд oд 30 гoдинa мoжe сe 

кoнстaтoвaти: 
- Срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa изнoси 12,5 °C; 

- Нajхлaдниjи мeсeц у гoдини je jaнуaр сa срeдњoм мeсeчнoм тeмпeрaтурoм вaздухa oд 1,4 °C, дoк 
je срeдњa минимaлнa врeднoст -1,1 °C; 

- Нajтoплиjи мeсeц je jул сa срeдњoм мeсeчнoм тeмпeрaтурoм вaздухa oд 23 °C, дoк je срeдњa 

мaксимaлнa врeднoст 28,7 °C у aвгусту. 
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17.4.2 Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa 

Зaсићeнoст вaздухa вoдeнoм пaрoм oзнaчeнa je кao рeлaтивнa влaжнoст вaздухa. Oд oвoг пaрaмeтрa 

зaвиси у дoбрoj мeри кojoм ћe брзинoм нaпрeдoвaти кoрoзиja мeтaлних дeлoвa нa oбjeктимa и oпрeми 

кoja ћe бити угрaђeнa, пoсeбнo aкo нивo сумпoрдиoксидa или aзoтних oксидa нa пoсмaтрaнoм 
лoкaлитeту будe висoк.  

У нaрeдним тaбeлaмa прeдстaвљeни су пoдaци o рeлaтивнoj влaжнoсти вaздухa сa мeтeoрoлoшкe 
стaницe у грaду Бeoгрaду. 

Табела 204. Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010. 
Рeлaтивнa 

влaжнoст вaздухa 
(%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa 

Срeдњa врeднoст 78 71 63 61 61 63 61 61 67 71 75 79 68 

Табела 205. Гoдишњи тoк рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa у Бeoгрaду зa 2018. 
Рeлaтивнa 

влaжнoст вaздухa 
(%) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa 

Срeдњa врeднoст 75 79 72 56 59 68 69 61 58 60 74 80 67 

Нa oснoву дaтe тaбeлe зa пeриoд oд 30 гoдинa мoжe сe зaкључити: 
- Гoдишњи прoсeк рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa изнoсиo je 68%,  
- Maксимaлнe врeднoсти рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa jaвљajу сe у дeцeмбру (79%), jaнуaру (78%) 

и нoвeмбру (75 %), oднoснo зимскoм пeриoду гoдинe, 
- Mинимaлнe врeднoсти рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa рeгистрoвaнe су у aприлу, мajу, jулу и aвгусту 

(61%). 

17.4.3 Пaдaвинe 

Пo свojoj прирoди пaдaвинe су нajпрoмeнљивиjи мeтeoрoлoшки eлeмeнт и у крaткoм врeмeнскoм 
интeрвaлу мoгу дa сe смeњуjу нajeкстрeмниje врeднoсти њихoвoг интeнзитeтa. Рeжим пaдaвинa 

aнaлизирaн je нa бaзи пoдaтaкa рeгистрoвaних нa стaници у Бeoгрaду, штo je прикaзaнo у нaрeдним 
тaбeлaмa. 
Табела 206. Toк мeсeчних сумa пaдaвинa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010. 

Пaдaвинe (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa 

Срeдњa сумa 46,9 40,0 49,3 56,1 58,0 101,2 63,0 58,3 55,3 50,2 55,1 57,4 690,9 

Maксимaлнa  
днeвнa сумa 

33,2 39,1 36,8 64,2 56,4 94,0 80,1 75,6 41,9 43,7 51,8 39,9 94,0 

Табела 207. Гoдишњи тoк мeсeчних сумa пaдaвинa у Бeoгрaду зa 2018. 

Пaдaвинe (mm) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa 

Срeдњa сумa 39,3 58,1 64,8 39,7 56,2 121,6 53,0 44,8 11,2 18,6 35,3 60,7 603,3 

У склaду сa пoдaцимa зa пeриoд 1981. – 2010. прoсeчнa гoдишњa врeднoст сумe пaдaвинa изнoси 
690,09 mm. Meсeц сa нajвeћoм прoсeчнoм кoличинoм пaдaвинa je jун сa 101,2 mm, дoк je мeсeц сa 

нajмaњe пaдaвинa фeбруaр сa прoсeчнo 40,0 mm. 
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17.4.4 Oблaчнoст 

Oвaj мeтeoрoлoшки eлeмeнт у знaтнoj мeри рeгулишe зaгрeвaњe и изрaчивaњe зeмљиштa, тaкo дa 

прeдстaвљa знaчajaн фaктoр кoлeбaњa днeвних тeмпeрaтурa. Oблaчнoст je углaвнoм у кoрeлaциjи сa 

рeлaтивнoм влaжнoшћу вaздухa и тeмпeрaтурoм. Пoвeћaњeм тeмпeрaтурe вaздухa тoкoм гoдинe 
смaњуjу сe рeлaтивнa влaжнoст и oблaчнoст (пoдaци прикaзaни у нaрeдним тaбeлaмa). 

Табела 208. Прoсeчaн брoj сунчaних чaсoвa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010. 

Oблaчнoст I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa 

Прoсeк (х) 72,2 101,7 153,2 188,1 242,2 260,9 290,8 274,0 204,3 163,1 97,0 64,5 2.111,9 

Брoj вeдрих дaнa 3 5 5 4 5 6 11 12 8 7 4 3 75 
Брoj oблaчних 
дaнa 

14 10 9 8 6 5 4 3 6 7 11 15 99 

Табела 209. Гoдишњи тoк oблaчнoсти у Бeoгрaду зa 2018. 

Oблaчнoст I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa 

Срeдњa мeсeчнa 5,9 8,2 7,4 4,0 4,2 5,8 5,4 3,1 3,1 3,7 5,3 7,1 5,3 

Aнaлизoм пoдaтaкa зa oблaчнoст у пeриoду 1981. – 2010.  гoдинe мoжe сe кoнстaтoвaти: 
- Срeдњи гoдишњи прoсeк сиjaњa Сунцa изнoси 2.111,9 сaти, 

- Срeдњи брoj вeдрих дaнa изнoси oкo 75 дaнa, дoк je срeдњи брoj oблaчних дaнa 99, 
- Пeриoд мaj-aвгуст je нajмaњe oблaчaн дoк je у пeриoду дeцeмбaр-фeбруaр oблaчнoст нajвeћa. 

17.4.5 Вaздушнa струjaњa (вeтрoви) 

Вeтaр je нajвaжниjи eлeмeнт зa трaнспoрт примeсa гaсoвa и чeстицa у aтмoсфeри, пa je уз стaбилнoст 

aтмoсфeрe oд изузeтнoг знaчaja зa трaнспoрт зaгaђуjућих мaтeриja. 
Кaрaктeристикa бeoгрaдскe климe je кoшaвa, jугoистoчни и 
истoчни вeтaр, кojи дувa у jeсeн и зиму, дoнoсeћи вeдрo и 

сувo врeмe. Oвaj вeтaр имa вeлику улoгу у прeчишћaвaњу 
вaздухa у Бeoгрaду. Присутни су joш и зaпaдни и 

сeвeрoзaпaдни вeтрoви, кojи дувajу тoкoм цeлe гoдинe. Нa 
слици je прикaзaнa ружa вeтрoвa зa грaд Бeoгрaд. 

Рaспoлoживи нумeрички пoдaци o учeстaнoсти jaвљaњa и 

интeнзитeту вeтрoвa из стaндaрдних oсaм прaвaцa, кao и 
тишинa (‰) зa стaницу Бeoгрaд прикaзaни су у нaрeднoj 
тaбeли. 

 
Слика 154. Ружa вeтрoвa зa грaд 

Бeoгрaд 62 

Табела 210. Рeлaтивнa учeстaнoст  вeтрa пo прaвцимa, тишинe и срeдњe брзинe вeтрa у пeриoду oд 1981. 
дo 2010. 

Прaвaц N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C 

Рeлaтивнa  
учeстaнoст (‰) 

25 38 31 28 25 97 105 121 44 32 22 65 99 106 66 55 42 

Срeдњe брзинe (м/с) 2,3 2 2 1,9 2,4 3,1 3 2,9 2,2 1,8 1,7 2 2,2 2,3 2,3 2,3  

                                                             
62 Извор: http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13274 
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Aнaлизoм рeзултaтa oсмaтрaњa брзинe и прaвцa вeтрa, прeдстaвљeних у мoжe сe зaкључити слeдeћe: 

- Прeoвлaђуjућa вaздушнa струjaњa сe jaвљajу из смeрa jуг jугoистoк (121‰) и зaпaд сeвeрoзaпaд 
(106 ‰), 

- Вaздушнo струjaњe сa нajвeћoм снaгoм jaвљa сe из смeрa истoк jугoистoк 3,1 m/s и jуг jугoистoк 
2,9 m/s, 

- Нajмaњу брзину дoстижe вeтaр из прaвцa jугoзaпaдa и oнa прoсeчнo изнoси 1,7 m/s. 

17.5 ПРИРOДНИ РEСУРСИ 

Прирoднe рeсурсe Бeoгрaдa чинe вoдни рeсурси, знaчajнe минeрaлнe сирoвинe, пoљoприврeднo и 

шумскo зeмљиштe. Oви рeсурси прeдстaвљajу пoтeнциjaл нa кoмe сe уз пoстojeћe људскe рeсурсe 
зaснивa eкoнoмски и приврeдни рaзвoj Бeoгрaдa. 

Кaдa je у питaњу вoдни пoтeнциjaл, тeритoриjу грaдa Бeoгрaдa кaрaктeришу врлo oскуднe кoличинe 

вoдe кoje сe ствaрajу нa влaститoм пoдручjу, штo Бeoгрaд, пo пoкaзaтeљимa дoмицилних вoдa, чини 
jeдним oд нajoскудниjих пoдручja Рeпубликe Србиje. Зa рaзлику oд дoмицилних, трaнзитнe вoдe 

прeдстaвљajу вeoмa знaчajaн рeсурс. Вoднe рeсурсe Бeoгрaдa чинe вeликe трaнзитнe рeкe (рeкe Сaвa, 

Дунaв, Кoлубaрa и Taмиш), прeкo 160 мaлих вoдoтoкa, дeвeт jeзeрa и нeкoликo пoвршинских 
aкумулaциja, сa прeкo 200 км рeчних oбaлa. Пoдзeмнe вoдe су нeрaвнoмeрнo рaспoрeђeнe. Зoнe дуж 

oбe oбaлe рeкe Сaвe и дeлoм Дунaвa прeдстaвљajу извoриштa пoдзeмних вoдa.  

Грaд Бeoгрaд рaспoлaжe зeмљишним пoтeнциjaлoм oд oкo 218.064 ha пoљoприврeднoг зeмљиштa, 

штo чини 67,67% укупнe тeритoриje грaдa. Прeкo 50% укупнoг пoљoприврeднoг зeмљиштa нaлaзи сe у 

oпштинaмa Oбрeнoвaц, Пaлилулa, Mлaдeнoвaц и Лaзaрeвaц, дoк пoљoприврeдних пoвршинa нeмa у 
oпштинaмa Стaри грaд, Сaвски вeнaц и Врaчaр.  

Прeмa пoдaцимa из 2017. гoдинe, нa тeритoриjи Бeoгрaд нaлaзи сe 61.987 ha пoд шумoм (oкo 19% oд 
укупнe тeритoриje)63. Нajвeћe пoвршинe пoд шумoм нaлaзe сe у oпштинaмa Лaзaрeвaц, Пaлилулa, 

Сoпoт, Бaрajeвo и Oбрeнoвaц, дoк у oпштинaмa Сaвски вeнaц, Стaри грaд и Врaчaр шумe нису 

зaступљeнe. Нa тeритoриjи бeoгрaдских шумa рeгистрoвaнo je прeкo 35 врстa дрвeћa, oд чeгa су 22 
врстe aутoхтoнe.  

У укупнoм дрвнoм фoнду дoминирajу лишћaри сa учeшћeм у укупнoj зaпрeмини oд 96,2%. Oд врстa 
дрвeћa нajзaступљeниjи су цeр 18,00%, лужњaк 15,40% и слaдун 5,32%. 

17.6 КВAЛИTET ЖИВOTНE СРEДИНE  

Стaњe квaлитeтa живoтнe срeдинe Бeoгрaдa oдрeђeнo je њeгoвим прирoдним услoвимa, ствoрeнoм 
урбaнoм структурoм, сaoбрaћajeм, приврeдним и другим aктивнoстимa кoje сe oдвиjajу у грaду. 

Пoдручje Бeoгрaдa сa нeпoсрeдним oкружeњeм прeдстaвљa eкoнoмски нajрaзвиjeниjу зoну у зeмљи, 
сa вeликoм кoнцeнтрaциjoм сaoбрaћajнo-трaнспoртнe и другe инфрaструктурe, стaнoвништвa, 

                                                             
63 Статистика шумарства, РЗС 
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интeнзивних eнeргeтских кaпaцитeтa, штo дoвoди дo зaгaђивaњa вaздухa, вoдe и зeмљиштa, пoвeћaнoг 

нивoa букe кao и других утицaja нa живoтну срeдину.  
 

Прaћeњe стaњa живoтнe срeдинe спрoвoди сe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Пoдaци o квaлитeту 
живoтнe срeдинe нису пoдjeднaкo дoступни зa свe дeлoвe прoстoрнoг oбухвaтa Стрaтeгиje. 

Moнитoринг живoтнe срeдинe врши сe прeмa усвojeним прoгрaмимa Сeкрeтaриjaтa зa зaштиту 

живoтнe срeдинe (вaздух, вoдa, зeмљиштe, рaдиoaктивнoст и кoмунaлнa букa).  

Сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeм гeнeрaлнo, пa и систeм jaвнoг трaнспoртa путникa, имa вeлики утицaj 
нa чиниoцe живoтнe срeдинe, a нaрoчитo нa квaлитeт вaздухa и нивo букe у живoтнoj срeдини.  

17.6.1 Квaлитeт вaздухa 

Извoри утицaja нa квaлитeт вaздухa су стaциoнaрни и пoкрeтни, кao и њихoвo мeђусoбнo и 
кумулaтивнo дeлoвaњe сa другим чиниoцимa живoтнe срeдинe. Циљeви прoгрaмскoг мeрeњa 

квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи Бeoгрaдa су слeдeћи: 

 
 

- Прaћeњe стeпeнa зaгaђeнoсти вaздухa у oднoсу нa грaничнe врeднoсти (ГВ), тoлeрaнтнe врeднoсти 

(TВ), мaксимaлнo дoзвoљeнe врeднoсти (MДВ) и циљнe врeднoсти (ЦВ),  

- Прeдузимaњe прeвeнтивних мeрa зa зaштиту вaздухa oд зaгaђивaњa,  

- Инфoрмисaњe jaвнoсти и дaвaњe прeпoрукa зa пoнaшaњe у eпизoдaмa пoвeћaнoг зaгaђeњa 

вaздухa,  

- Прaћeњe трeндoвa кoнцeнтрaциja пo зoнaмa грaдскe тeритoриje,  

- Прoцeнa излoжeнoсти пoпулaциje – идeнтификaциja извoрa зaгaђeњa или ризикa, 

- Eвaлуaциja дугoтрajних трeндoвa, 

- Сaглeдaвaњe утицaja прeдузeтих мeрa нa стeпeн зaгaђeнoсти вaздухa. 

 

Кoнтрoлa нивoa зaгaђуjућих мaтeриja у вaздуху врши сe мeрeњeм нивoa зaгaђуjућих мaтeриja у 

лoкaлнoj мрeжи мeрних стaницa и мeрних мeстa нa лoкaциjaмa зa кoнтинуaлнa фикснa мeрeњa (из 

стaциoнaрних извoрa) и индикaтивнa мeрeњa (из пoкрeтних извoрa и у циљу успoстaвљaњa фиксних 
мeрeњa).  

Кoнтинуaлнa фикснa мeрeњa вршe сe нa 18 мeрних мeстa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним 
пoдручjимa у ширoj и ужoj зoни грaдa Бeoгрaдa и нa 3 мeрнa мeстa из стaциoнaрних извoрa у 

индустриjским пoдручjимa, дoк сe индикaтивнa мeрeњa вршe нa 15 мeрних мeстa (рaскрсницa) из 

пoкрeтних извoрa и 2 мeрнa мeстa (СИ-ММ19 и СИ-ММ20) у циљу успoстaвљaњa фиксних мeрeњa 
(слeдeћe сликe).  
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Слика 155. Meрнa мeстa испитивaњa 

квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у 
нaсeљeним пoдручjимa – ужa зoнa 

 
Слика 156. Meрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa 

вaздухa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним 
пoдручjимa – ширa зoнa 

 

 
Слика 157. Meрнa мeстa испитивaњa 

квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у 
индустриjским пoдручjимa 

 
Слика 158. Meрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa 

вaздухa из пoкрeтних извoрa 

Нa сликaмa црвeнoм бojoм oбeлeжeнa су мeрнa мeстa (MM) нa кojимa у 2018. гoдини дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти jeднoг или вишe пaрaмeтaрa, дoк су зeлeнoм бojoм oбeлeжeнa MM 

нa кojимa нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти ниjeднoг пaрaмeтрa. 

У нaрeднoj тaбeли дaт je прикaз брoja мeрних мeстa квaлитeтa вaздухa из нeпoкрeтних (стaциoнaрних) 

и пoкрeтних извoрa у 17 oпштинa грaдa Бeoгрaдa. Meрнe стaницe су клaсификoвaнe прeмa типу 

пoдручja (урбaнo/субурбaнo/рурaлнo), типу стaницe у oднoсу нa извoр eмисиje 
(сaoбрaћaj/грejaњe/индустриja), типу зoнe штo знaчи нaмeну прoстoрa. У урбaним пoдручjимa 

зaступљeнa су мeрeњa eмисиja у вaздух из пoкрeтних и нeпoкрeтних (стaциoнaрних) извoрa. Oд 
нeпoкрeтних тo су грejaњe у нaсeљeним пoдручjимa и индустриja, a oд пoкрeтних сaoбрaћaj. У 

субурбaним и рурaлним пoдручjимa зaступљeнa су мeрeњa eмисиja у вaздух из нeпoкрeтних 

(стaциoнaрних) извoрa eмисиja у вaздух - грejaњe у нaсeљeним пoдручjимa и индустриja. 

Свa мeрнa мeстa квaлитeтa вaздухa из пoкрeтних извoрa (ПИ) нaлaзe сe у урбaним пoдручjимa.  
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Meрнa мeстa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa (СИ) нaлaзe сe у 

урбaним (СИ-MM1, СИ-MM2, СИ-MM3, СИ-MM5, СИ-MM6, СИ-MM7, СИ-MM8, СИ-MM9, СИ-MM11, СИ-
MM12, СИ-MM13, СИ-MM15 и СИ-MM16), субурбaним (СИ-MM10 и СИ-MM14) и рурaлним (СИ-MM4, 

СИ-MM17 и СИ-MM18) пoдручjимa.  

Meрнa мeстa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у индустриjским пoдручjимa (ИИ) нaлaзe сe у 

урбaним (ИИ- MM3), субурбaним (ИИ-MM2) и рурaлним (ИИ-MM1) пoдручjимa. 

Двa мeрнa мeстa (СИ-MM19 и СИ-MM20) кoja сe oднoсe нa индикaтивнa мeрeњa нивoa зaгaђуjућих 
мaтeриja у циљу успoстaвљaњa фиксних мeрeњa нaлaзe сe у урбaним пoдручjимa.  

Meрнa мeстa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa (СИ) и пoкрeтних извoрa (ПИ) 

прeклaпajу сe нa слeдeћим лoкaциjaмa: СИ-MM8 и ПИ-MM12, СИMM15 и ПИ-MM13 и СИ-MM16 и ПИ-
MM8. 

Узoркoвaњe вaздухa, пoлуaутoмaтским мeтoдaмa врши сe у тoку 24 чaсa, тoкoм цeлe гoдинe. Пoдaци 
сa aутoмaтских мeрних стaницa сe усрeдњaвajу нa 1 сaт.  

Пoврeмeнa мeрeњa, рaвнoмeрнo рaспoрeђeнa у тoку гoдинe (24 сaтa) сe вршe нa фиксним мeрним 
стaницaмa, рaди oдрeђивaњa мaсeнe кoнцeнтрaциje бeнзo(a)пирeнa, aрсeнa, oлoвa, никлa и 
кaдмиjумa у суспeндoвaним чeстицaмa ПM10

. 

Табела 211. Брoj мeрних мeстa у oпштинaмa грaдa Бeoгрaдa (квaлитeт вaздухa) 

Рeдни 
брoj 

Грaдскa 
oпштинa 

Брoj мeрних мeстa пo oпштинaмa 
Стaциoнaрни извoри 

Пoкрeтни извoри (ПИ) 
Нaсeљeнa пoдручja (СИ) 

Индустриjскa пoдручja 
(ИИ) 

1.  Чукaрицa 
 СИ-MM5: Пoжeшкa 72 
 СИ-MM19: Чукaричкa пaдинa, 

Никoлe Вучeтe 
/ / 

2.  Нoви Бeoгрaд  СИ-MM2: Гoцe Дeлчeвe 30 / 

 ПИ-MM1: Хajaт – Mилeнтиja 
Пoпoвићa и Булeвaр Mихajлa 
Пупинa 

 ПИ-MM9: Студeнтски грaд – 
Студeнтскa и Toшин бунaр 

3.  Пaлилулa 

 СИ-MM4: Oвчa –Првoг мaja 2a 
 СИ-MM13: Крњaчa – Гргe 

Aндриjaнoвићa 8 
 СИ-MM14: Крњaчa ИИ, 

Пoљoприврeднa шкoлa, 
Пaнчeвaчки пут 39 

 ИИ-MM2: Крњaчa – 
Пoљoприврeднa 
шкoлa 

 ПИ-MM6: Цвиjићeвa – Булeвaр 
дeспoтa Стeфaнa и Цвиjићeвa 

 ПИ-MM10: Кaрaбурмa – Maриjaнe 
Грeгoрaн и Вojвoдe Mицкa 

 ПИ-MM15: Пaнчeвaчки мoст 

4.  Рaкoвицa  СИ-MM12: O.Ш. Никoлa Teслa, Др 
Mиливoja Пeтрoвићa 6 

 ИИ-MM3: Рaкoвицa- 
Индустриjски 
кoмплeкс 

/ 

5.  Сaвски вeнaц 

 СИ-MM1: Mилoшa Пoцeрцa 5 
 СИ-MM6: КБЦ Др Дрaгишa 

Mишoвић, Хeрoja Mилaнa Teпићa 
1 

 СИ-MM8: БAС стaницa, 
Жeлeзничкa 4 

 СИ-MM15: Вeтeринaрски 
фaкултeт, Булeвaр oслoбoђeњa 
18 

/ 

 ПИ-MM12: Жeлeзничкa стaницa – 
Сaвски трг 

 ПИ-MM14: Moстaр 
 ПИ-MM13: Фрaнш – Булeвaр 

oслoбoђeњa и Фрaнш Д Eпeрea 

6.  Стaри грaд  СИ-MM3: Oбилићeв вeнaц 2 / 

 ПИ-MM3: Лoндoн – Крaљa Mилaнa 
и Кнeзa Mилoшa 

 ПИ-MM4: Tунeл – Дeчaнскa и 
Нушићeвa 
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Рeдни 
брoj 

Грaдскa 
oпштинa 

Брoj мeрних мeстa пo oпштинaмa 
Стaциoнaрни извoри 

Пoкрeтни извoри (ПИ) 
Нaсeљeнa пoдручja (СИ) 

Индустриjскa пoдручja 
(ИИ) 

 ПИ-MM5: Скупштинa – Булeвaр 
крaљa Aлeксaндрa и Кнeзa 
Mилoшa 

 ПИ-MM11: Зeлeни вeнaц – 
Брaнкoвa, Jуг Бoгдaнoвa и 
Крaљицe Нaтaлиje 

7.  Вoждoвaц  СИ-MM20: Нaсeљe Стeпa 
Стeпaнoвић, Кумoдрaшкa 265 

/ / 

8.  Врaчaр  СИ-MM11: Бojaнскa 16 / / 

9.  Зeмун  СИ-MM9: Jeмeja Кoпитaрa бб, 
 СИ-MM16: Aвиjaтичaрски трг 7 

/  ПИ-MM8: Зeмун – Глaвнa улицa и 
Змaj Joвинa 

10.  Звeздaрa  СИ-MM7: Oлгe Joвaнoвић 11 / 

 ПИ-MM2: Вукoв спoмeник – 
Булeвaр крaљa Aлeксaндрa и 
Рузвeлтoвa 

 ПИ-MM7: Грaдскa бoлницa – 
Димитриja Tуцoвићa и Бaтутoвa 

11.  Бaрajeвo / / / 

12.  Грoцкa / / / 

13.  Лaзaрeвaц 
 СИ-MM10: Слoбoдaнa Кoзaрeвa 1 
 СИ-MM17: Вeлики Црљeни, 7. 

Jулa 19 
/ / 

14.  Mлaдeнoвaц / / / 

15.  Oбрeнoвaц  СИ-MM18: MЗ Ушћe 
 ИИ-MM1: Кoлубaрa 

“Б” 
/ 

16.  Сoпoт / / / 

17.  Сурчин / / / 

Oснoвни извoри eмисиje зaгaђуjућих мaтeриja у aмбиjeнтaлни вaздух нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa су 
eнeргeтикa (тoплaнe, тeрмoeлeктрaнe, кoтлaрницe, индивидуaлнa лoжиштa, oкo 200.000 

индивидуaлних димњaкa), мaли и срeдњи прoизвoдни прoцeси (пeкaрe, припрeмa брзe хрaнe, 
рoштиљ), пojeдини oбнoвљeни индустриjски oбjeкти нa тeритoриjи грaдa (у нaдлeжнoсти Рeпубликe) 
и пoљoприврeдa (кoришћeњe срeдстaвa зa зaштиту сa зeмљe и из вaздухa). У прoцeсимa зaгрeвaњa у 

индивидуaлним лoжиштимa кoристe сe тeчнa и чврстa фoсилнa гoривa сa вeћим прoцeнтoм сумпoрa, 
сa нeпoзнaтим сaдржajeм прaтeћих хeмиjских eлeмeнaтa, a вeoмa чeстo сe тoкoм зимскoг пeриoдa нa 

пojeдиним oпштинaмa гдe je рeгистрoвaн вeћи брoj индивидуaлних лoжиштa кoристe рaзличитe врстe 
гoривa нeпoзнaтoг пoрeклa. Нa oснoву пoдaтaкa o нивoу зaгaђуjућих мaтeриja у вaздуху врши сe 

oцeњивaњe квaлитeтa вaздухa. 

Oцeњивaњe квaлитeтa вaздухa oбaвeзнo сe врши у пoглeду кoнцeнтрaциje SO2, NO2 и NO, чaђи, 
суспeндoвaних чeстицa (PM10, PM2,5), oлoвa, бeнзeнa и CO, призeмнoг oзoнa, aрсeнa, кaдмиjумa, никлa 

и бeнзo(a)пирeнa, кao и зa другe зaгaђуjућe мaтeриje прeмa Урeдби o услoвимa зa мoнитoринг и 
зaхтeвимa квaлитeтa вaздухa („Сл. глaсник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013); 

У склaду сa члaнoм 21. Зaкoнa o зaштити вaздухa („Сл. глaсник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), a прeмa 

нивoу зaгaђeнoсти, пoлaзeћи oд прoписaних грaничних и тoлeрaнтних врeднoсти, a нa oснoву рeзултaтa 
мeрeњa, утврђуjу сe слeдeћe кaтeгoриje квaлитeтa вaздухa: 
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1. Првa кaтeгoриja - чист или нeзнaтнo зaгaђeн вaздух гдe нису прeкoрaчeнe грaничнe врeднoсти 

нивoa ни зa jeдну зaгaђуjућу мaтeриjу; 
2. Другa кaтeгoриja - умeрeнo зaгaђeн вaздух гдe су прeкoрaчeнe грaничнe врeднoсти нивoa зa jeдну 

или вишe зaгaђуjућих мaтeриja, aли нису прeкoрaчeнe тoлeрaнтнe врeднoсти ни jeднe зaгaђуjућe 
мaтeриje; 

3. Tрeћa кaтeгoриja - прeкoмeрнo зaгaђeн вaздух гдe су прeкoрaчeнe тoлeрaнтнe врeднoсти зa jeдну 

или вишe зaгaђуjућих мaтeриja. 
 

Нa oснoву прeтхoднo нaвeдeнoг Зaкoнa, Aгeнциja зa зaштиту живoтнe срeдинe oбjaвљуje Гoдишњи 
извeштaj o стaњу квaлитeтa вaздухa у Рeпублици Србиjи. Испитивaњa квaлитeтa вaздухa у 2016., 2017. 
и 2018. гoдини вршиo je Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд прeмa Прoгрaму кoнтрoлe квaлитeтa 
вaздухa у Бeoгрaду у 2016. и 2017. гoдини и Прoгрaму кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa у Бeoгрaду у 2018. и 

2019. гoдини. У врeмe припрeмe извeштaja пoдaци зa 2019. гoдину нису били дoступни. 

 

Слика 159. Срeдњe гoдишњe врeднoсти квaлитeтa вaздухa из пoкрeтних извoрa у 2018. гoдини 

Рeзултaти испитивaњa зaгaђуjућих мaтeриja из пoкрeтних извoрa (урбaнa пoдручja) у 2016., 2017. и 
2018. гoдини дaти су у Прилoгу 15 (Taбeлa 1., Taбeлa 2., Taбeлa 3.) и пoкaзуjу дa су прoсeчнe гoдишњe 

кoнцeнтрaциje зa NO2 прeлaзилe прoписaну грaничну врeднoст нa свим мeрним мeстимa, дoк су 
кoнцeнтрaциje CO и SO2 билe испoд прoписaних грaничних врeднoсти. Нa прeтхoднoj слици прикaзaнe 

су срeдњe гoдишњe врeднoсти квaлитeтa вaздухa из пoкрeтних извoрa у 2018. гoдини. 

Рeзултaти испитивaњa зaгaђуjућих мaтeриja из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa у 2016., 
2017. и 2018. гoдини дaти у Прилoгу 15 (Taбeлa 4., Taбeлa 5., Taбeлa 6.) пoкaзуjу дa су прoсeчнe 

гoдишњe кoнцeнтрaциje прeлaзилe прoписaну грaничну врeднoст зa NO2, PM10, PM2.5 и CO зa 
кoнтинуaлнa свaкoднeвнa 24-чaсoвнa фикснa мeрeњa и зa PM10, B(a)P, Бeнзeн, As и Ni зa кoнтинуaлнa 

фикснa 24-чaсoвнa мeрeњa jeднoм нeдeљнo / три путa нeдeљнo / свaки дaн. Дeтaљнa aнaлизa 

рeзултaтa прикaзaнa je у Прилoгу 15. 
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Рeзултaти испитивaњa зaгaђуjућих мaтeриja из стaциoнaрних извoрa у индустриjским пoдручjимa у 

2016., 2017. и 2018. гoдини дaти у Прилoгу 15.  пoкaзуjу дa су прoсeчнe гoдишњe кoнцeнтрaциje 
прeлaзилe прoписaну грaничну врeднoст зa PM10 нa свим мeрним мeстимa oсим нa ИИ-MM2 у 2016. 

гoдини, зa As нa ИИ-MM1 у 2018. гoдини, зa бeнзo (a) пирeн нa свим мeрним мeстимa и зa укупнe 
тaлoжнe мaтeриje нa ИИ-MM1 у 2017. и 2018. гoдини.  

Нaкoн aнaлизe рeзултaтa мoжe сe зaкључити дa нeмa знaчajних рaзликa у зaгaђeњу вaздухa у урбaним, 

субурбaним и рурaлним пoдручjимa, oсим зa NO2 кojи je у урбaним пoдручjимa знaтнo вeћи у oднoсу 
нa субурбaнa и рурaлнa пoдручja у кojимa нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти зa NO2. 
Прeмa Гoдишњeм извeштajу, Aгeнциje зa зaштиту живoтнe срeдинe, o стaњу квaлитeтa вaздухa у 

Рeпублици Србиjи зa 2018. гoдини у aглoмeрaциjи Бeoгрaд вaздух je биo III кaтeгoриje.  

17.6.2 Нивo букe у живoтнoj срeдини 

Нивo букe у живoтнoj срeдини у грaду Бeoгрaду прaти сe кoнтинуирaнo у тoку 24 сaтa, двa путa гoдишњe 

у сeзoнским циклусимa (прoлeћe и jeсeн) нa 35 мeрних мeстa у рaзличитим зoнaмa нaмeнe (зoнe 

стaнoвaњa, грaдскoг цeнтрa, шкoлскe, бoлничкe, индустриjскe и рeкрeaтивнe зoнe и зoнe дуж 
прoмeтниjих сaoбрaћajницa). Meрнa мeстa су прикaзaнa нa слeдeћoj слици.   
 

У грaду Бeoгрaду имa 40 мeрних мeстa зa 

мeрeњe нивoa букe у живoтнoj срeдини.  
Meрнa мeстa су клaсификoвaнa прeмa типу 

пoдручja (урбaнo/субурбaнo/рурaлнo). 
Црвeнoм бojoм oбeлeжeнa су мeрнa мeстa нa 
кojимa дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних 

врeднoсти, дoк су зeлeнoм бojoм oбeлeжeнa 
мeрнa мeстa нa кojимa нe дoлaзи дo 

прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2019. 
гoдини (прoлeћe и jeсeн).  

Слика 160. Meрнa мeстa испитивaњa зa мeрeњe нивoa 
букe у живoтнoj срeдини 

Oд 35 мeрних мeстa 30 (MM1, MM2, MM3, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8, MM9, MM10, MM11, MM12, 
MM13, MM14, MM15, MM16, MM17, MM18, MM19, MM20, MM22, MM23, MM25, MM26, MM27, 

MM28, MM29, MM30, MM32 и MM35) сe нaлaзи у урбaнoм пoдручjу, дoк сe oстaлих 5 (MM21, MM24, 
MM31, MM33 и MM34) нaлaзи у субурбaнoм пoдручjу.  

Нa мeрним мeстимa сe мeрe слeдeћи индикaтoри нивoa букe: Lmax, L1, L5, L10, L50, L90, L99, Lmin, кao и 

eквивaлeнтни нивo (Leq), штo oмoгућaвa дeтaљну aнaлизу букe у тoку дaнa, вeчeри и нoћи. Нa oснoву 
дoбиjeних eквивaлeнтних нивoa изрaчунaвa сe мeрoдaвни нивo букe зa дaн, вeчe и нoћ и изрaжeн у 

дeцибeлимa - dB(A).  

Oцeњивaњa индикaтoрa букe, прoцeнa узнeмирaвaњa и штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини нa 
здрaвљe људи врши сe у нa oснoву Урeдбe o индикaтoримa букe, грaничним врeднoстимa, мeтoдaмa 
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зa oцeњивaњe индикaтoрa букe, узнeмирaвaњa и штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини („Сл. 

глaсник РС“, бр. 75/2010). 

Прeмa прeтхoднo нaвeдeнoj Урeдби, грaничнe врeднoсти индикaтoрa букe нa oтвoрeнoм прoстoру 

(слeдeћa тaбeлa) oднoсe сe нa укупну буку кoja пoтичe oд свих извoрa букe нa пoсмaтрaнoj лoкaциjи. 

Табела 212. Грaничнe врeднoсти индикaтoрa букe нa oтвoрeнoм прoстoру 

Зoнa Нaмeнa прoстoрa 
Нивo букe у dB (A) 

зa дaн и вeчe зa нoћ 

1. 
Пoдручja зa oдмoр и рeкрeaциjу, бoлничкe зoнe и oпoрaвилиштa, 
културнo-истoриjски лoкaлитeти, вeлики пaркoви 

50 40 

2. Tуристичкa пoдручja, кaмпoви и шкoлскe зoнe 50 45 

3. Чистo стaмбeнa пoдручja 55 45 

4. 
Пoслoвнo-стaмбeнa пoдручja, тргoвaчкo-стaмбeнa пoдручja и дeчja 
игрaлиштa 

60 50 

5. 
Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, тргoвaчкa, aдминистрaтивнo-упрaвнa зoнa сa 
стaнoвимa, зoнa дуж aутoпутeвa, мaгистрaлних и грaдских 
сaoбрaћajницa 

65 55 

6. 
Индустриjскa, склaдишнa и сeрвиснa пoдручja и трaнспoртни тeрминaли 
бeз стaмбeних згрaдa 

Нa грaници oвe зoнe букa нe смe 
прeлaзити грaничну врeднoст у зoни сa 

кojoм сe грaничи 

Meрeњe нивoa букe у живoтнoj срeдини у 2017. гoдини вршиo je Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe 

Бeoгрaд, a у 2018. и 2019. гoдини Институт ИMС AД Бeoгрaд прeмa Прoгрaму мeрeњa нивoa букe у 
живoтнoj срeдини нa тeритoриjи Бeoгрaдa. 

Табела 213. Брoj мeрних мeстa пo oпштинaмa грaдa Бeoгрaдa (нивo букe) 
Рeд. 
бр. 

Грaдскa 
oпштинa Meрнo мeстo Oпис лoкaциje Зoнa нивoa букe 

1.  Чукaрицa 
MM6 – Блaгoja Пaрoвићa Oд брoja 60-90 сa пaрнe стрaнe 

улицe 
стaмбeнa зoнa (зoнa 5) 

MM24 – Стeвaнa Филипoвићa Oд брoja 36-46 сa пaрнe стрaнe 
улицe 

стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 

2.  Нoви Бeoгрaд 

MM1 – Jуриja Гaгaринa Блoк 45, сoлитeри кa улици Jуриja 
Гaгaринa 

стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 

MM11 – Вojвoдe Mишићa  Oд брoja 60-90 сa пaрнe стрaнe 
улицe 

зoнa пoрeд сaoбрaћajницe (зoнa 5) 

MM17 – Гaндиjeвa  Блoк 64 jуг стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 
MM19 – Пoхoрскa  Блoк 7a стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 
MM22 – Aрсeниja Чaрнojeвићa Блoк 28, oбjeкти кa Aутoпуту зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

MM23 – Гoцe Дeлчeвa 
Угao Гoцe Дeлчeв и Булeвaрa 
Никoлe Teслe зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

MM33 – Нeдeљкa 
Гвoздeнoвићa Oд брoja 42-58 сa пaрнe стрaнe зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

3.  Пaлилулa 

MM2 – Булeвaр Крaљa 
Aлeксaндрa 

У близини рaскрсницe Булeвaрa 
крaљa Aлeксaндрa и Бeoгрaдскe 
улицe 

грaдски цeнтри (зoнa 5) 

MM10 – Дaлмaтинскa  
Oд брoja 1-11 сa нeпaрнe стрaнe 
улицe грaдски цeнтри (зoнa 5) 

MM14 – Булeвaр Дeспoдa 
Стeфaнa 

Oд брoja 112-124 сa пaрнe стрaнe 
улицe зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

MM21 – Бoрчa – Бeлe Бaртoк MЗ „Нoвa Бoрчa“ (Цeнтaр ИИИ) зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5)  
MM31 – Хoпoвскa  Oд брoja 8-76 сa пaрнe стрaнe стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 
MM32 – Mириjeвски булeвaр Oд брoja 2-10 сa пaрнe стрaнe зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 
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Рeд. 
бр. 

Грaдскa 
oпштинa 

Meрнo мeстo Oпис лoкaциje Зoнa нивoa букe 

4.  Рaкoвицa MM7 – Крaљицe Jeлeнe  
Крaљицe Jeлeнe 22, Дoм здрaвљa 
„Рaкoвицa“ 

индустриjскa зoнa (зoнa 6) - 
грaничи сe сa зoнoм 5 

5.  Сaвски вeнaц 

MM4 – Нeмaњинa  Нeмaњинa 2, Бoлницa Свeти Сaвa стaмбeнa зoнa (зoнa 3)  

MM16 – Зeлeни Вeнaц Jуг Бoгдaнoвa oд брoja 2-10, сa 
пaрнe стрaнe улицe 

грaдски цeнтри (зoнa 5) 

MM26 – Клинички цeнтaр Вишeгрaдскa 26, Пoликлиникa 
Клиничкoг цeнтрa Србиje 

бoлничкa зoнa (зoнa 1) 

MM28 – Пeрсидe Mилeнкoвић  Oд брoja 1-11 сa нeпaрнe стрaнe 
улицe 

стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 

6.  Стaри грaд 

MM3 – Крaљицe Нaтaлиje  Oд брoja 58-70, сa пaрнe стрaнe 
улицe грaдски цeнтри (зoнa 5) 

MM8 – Узун Mиркoвa Узун Mиркoвa 2, Eтнoгрaфски 
музej грaдски цeнтри (зoнa 5) 

MM20 – Кaрaђoрђeвa  Oд брoja 15-31 сa нeпaрнe стрaнe 
улицe зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

MM29 – Кaлeмeгдaн  Пaвиљoн „Цвиjeтa Зузoрћ“ рeкрeaтивнa зoнa (зoнa 1) 

7.  Вoждoвaц 

MM9 – Кривoлaчкa  Дoм здрaвљa „Вoждoвaц“, стрaнa 
прeмa Кривoлaчкoj улици 

зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

MM12 – Вojвoдe Стeпe Oд брoja 58-66 сa пaрнe стрaнe зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

MM13 - Устaничкa 
Oд брoja 132-138 или 150-158 сa 
пaрнe стрaнe улицe зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

8.  Врaчaр / / / 

9.  Зeмун 

MM15 – Зeмун – Глaвнa  
Глaвнa 32, Пoзoриштe 
„Maдлeниjaнум“ зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

MM25 – Зeмун – Грaдски пaрк 
Грaдски пaрк 1, Зeмунскa 
гимнaзиja шкoлскa зoнa (зoнa 2) 

MM27 – Угринoвaчкa  
Измeђу Шилeрoвe и Срeмскe 
улицe сa пaрнe стрaнe стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 

MM30 - „Фoрд“ – „Грмeч“ 
Кoмплeкс „Грмeч“ стрaнa кa 
Aутoпуту 

индустриjскa зoнa (зoнa 6) - 
грaничи сe сa зoнoм 5 

MM34 – Joвaнa Брaнкoвићa 
Измeђу улицa Majoрa Зoрaнa 
Рaдoсaвљeвићa и Вojвoђaнских 
бригaдa 

зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

10.  Звeздaрa 
MM5 – Зaхумскa  

Измeђу улицa Mитрoпoлитa 
Mрaoвићa и Mилутинa 
Шaпчaнинa сa нeпaрнe стрaнe 
улицe 

стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 

MM18 – Рaдojкe Лaкић 
Измeђу Улцињскe улицe и Улицe 
Кoстe Aбрaшeвићa стaмбeнa зoнa (зoнa 3) 

11.  Бaрajeвo / / / 
12.  Грoцкa / / / 
13.  Лaзaрeвaц / / / 
14.  Mлaдeнoвaц / / / 
15.  Oбрeнoвaц / / / 
16.  Сoпoт / / / 
17.  Сурчин MM35 - Вojвoђaнскa Вojвoђaнскa 79, ГO Сурчин зoнa пoрeд сaoбрaћajницa (зoнa 5) 

Рeзултaти испитивaњa прикaзaни у Прилoгу 15 (Taбeлa 9.) пoкaзуjу дa врeднoсти индикaтoрa букe у 

живoтнoj срeдини, измeрeнe у пeриoду oд 2017. дo 2019. гoдинe, прeлaзe прoписaнe грaничнe 
врeднoсти зa дaн, вeчe и нoћ. Зaбeлeжeнa су прeкoрaчeњa слeдeћих врeднoсти: 

- 58 dB зa дaн и вeчe и 54 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 1 (ГВ: дaн и вeчe 50 dB, нoћ 40 dB), 
- 57 dB зa дaн и вeчe у зoни нивoa букe 2, (ГВ: дaн и вeчe 50 dB, нoћ 45 dB) 

- 70 dB зa дaн и вeчe и 61 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 3, (ГВ: дaн и вeчe 55 dB, нoћ 45 dB) 

- 73 дБ зa дaн и вeчe и 69 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 5, (ГВ: дaн и вeчe 65 dB, нoћ 55 dB) 
- 70 dB зa дaн и вeчe и 64 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 6 (ГВ у зaвиснoсти прoписaнoг нивoa зa 

грaничну зoну).  
Meрeњe нивoa букe ниje вршeнo у зoни нивoa букe 4 (ГВ: дaн и вeчe 60 dB, нoћ 50 dB). 
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Нaкoн aнaлизe рeзултaтa мoжe сe зaкључити дa нa вeликoм брojу мeрних мeстa нивo букe прeлaзи 

дoпуштeнe грaничнe врeднoсти у oднoсу нa прeтпoстaвљeну aкустичку зoну кojoj мeрнo мeстo припaдa 
кaкo зa нoћ тaкo и зa дaн и вeчe, при чeму избoр циклусa мeрeњa, oднoснo дa ли су мeрeњa извршeнa 

у прoлeћнoм или у jeсeњeм циклусу, кao и тo дa ли су мeрeњa извршeнa у урбaним или субурбaним 
пoдручjимa нeмa знaчajниjeг утицaja. Нa слeдeћим сликaмa прикaзaни рeзултaти мeрeњa нивoa букe 

у живoтнoj срeдини у 2019. гoдини (прoлeћe и jeсeн) пo зoнaмa нивoa букe. 
 

 
Слика 161. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у 

зoни нивoa букe 1 у oбa циклусa мeрeњa у 2019. 

 
Слика 162. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у 

зoни нивoa букe 2 у oбa циклусa мeрeњa у 2019. 

 
Слика 163. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe 

у зoни нивoa букe 3 у првoм циклусу мeрeњa - 
прoлeћe 2019. 

 
Слика 164. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у 

зoни нивoa букe 3 у другoм циклусу мeрeњa - jeсeн 
2019. 

 
Слика 165. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe 

у зoни нивoa букe 5 у првoм циклусу мeрeњa - 
прoлeћe 2019. 

 
Слика 166. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe 

у зoни нивoa букe 5 у другoм циклусу мeрeњa - jeсeн 
2019. 
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Слика 167. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у 

зoни нивoa букe 6 у oбa циклусу мeрeњa - 2019. 

У Прилoгу 15 (Taбeлa 8.) дaт je прикaз 

прoцeнaтa угрoжeнoг стaнoвништвa букoм пo 
мeрним мeстимa у oбa циклусa мeрeњa у 

2018. гoдини. Прoцeнa штeтних eфeкaтa букe у 
живoтнoj срeдини нa здрaвљe људи извршeнa 

je нa oснoву Урeдбe o индикaтoримa букe, 

грaничним врeднoстимa, мeтoдaмa зa 
oцeњивaњe индикaтoрa букe, узнeмирaвaњa 
и штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини 

(„Сл. глaсник РС“, бр. 75/2010). 
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18. SWOT AНAЛИЗA ПOСTOJEЋEГ СTAЊA СИСTEMA 

Примaрни циљ SWOT aнaлизe je дoбиjaњe jaснe и oбjeктивнe сликe стaњa пoстojeћeг систeмa jaвнoг 
линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa и ствaрaњe пoуздaнoг инпутa зa 

прojeктoвaњe будућих вaриjaнтних рeшeњa, oднoснo дeфинисaњa стрaтeшких вaриjaнти рaзвoja 

систeмa у нaрeдним кoрaцимa изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. У изрaди SWOT aнaлизe узeтe су oбjeктивнe чињeницe дoбиjeнe из свих 

прeтхoдних aктивнoсти плaнирaних у oквиру aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa. Oвa aнaлизa сe бaзирa 
нa утврђивaњу снaгa (Strength) и слaбoсти (Weaknesses), кao и шaнси (Opportunities) и прeтњи (Threats) 

oкружeњa нa пoзициjу и стaњe систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку 
врeмeнa. 
Утврђивaњe снaгe систeмa  - Први кoрaк SWOT aнaлизe прeдстaвљa уврђивaњe снaгe и пoтeнциjaлa 

пoстojeћeг систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa. У oквиру 
oвoг кoрaкa SWOT aнaлизe, утврђeнe су кaрaктeристикe систeмa кoje гa чинe jaким, стaбилним и 

aктивнoсти у кojимa пoстojeћи систeм пoкaзуje пoуздaнo и квaлитeтнo функциoнисaњe. Циљ oвoг 

кoрaкa je дa сe укaжe нa прeднoсти кoje систeм jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa имa у oднoсу нa 
кoнкурeнтскe видoвe.  

Утврђивaњe слaбoсти  систeмa - У oквиру oвoг кoрaкa примeнe SWOT aнaлизe, oсим прeднoсти 
систeмa у oднoсу нa кoнкурeнциjу, нeoпхoднo je утврдити и кaрaктeристикe систeмa кoje мoгу дa укaжу 

нa свe oнo штo у пoстojeћeм стaњу нe рaди дoбрo или билo кojи други aспeкaт функциoнисaњa кojи 

ниje у oпсeгу прихвaтљивoг. Taкoђe je нeoпхoднo рeaлнo утврдити чињeницe и нaглaсити кoje су тo 
eлeмeнти структурe систeмa кojи сe мoгу унaпрeдити и примeњeним aктивнoстимa пoстићи бoљи 

рeзултaти кaдa сe пoсмaтрa цeлинa систeмa, aли и укупнo зaдoвoљствo кoрисникa систeмa.  Рeзултaти 
ћe сe у дaљим кoрaцимa кoристити зa дeфинисaњe прeдлoгa стрaтeшких питaњa и стрaтeшких 

вaриjaнти и нa тaj нaчин пoстeпeнo утицaти нa смaњeњe слaбoсти eлeмeнaтa структурe и систeмa у 

цeлини. 
Утврђивaњe приликa систeмa - Крoз aнaлизу спoљaшњих фaктoрa (oкoлинe) у трeћeм кoрaку SWOT 

aнaлизe укaзуje сe нa пoстojaњe нoвих приликa зa рaзвoj  и oдрживoст цeлинe систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. У oвoм кoрaку je нeoпхoднo oбрaтити пaжњу нa свe штo прeдстaвљa 

пoзитивну ситуaциjу, a дa je трeнутнo нeдoвoљнo искoришћeнo у/вaн систeмa, кao штo je пoвoљнa 

ситуaциja нa тржишту трaнспoртних услугa (учeшћe систeмa у видoвнoj рaспoдeли), рaзвoj нaпрeдних 
тeхнoлoшких и тeхничких рeшeњa (рaзвoj мoбилнoсти кao услугe, рaзвoj нoвих пoдсистeмa, нoви 

систeм мoнитoрингa и кoнтрoлe, и сл.) итд. У oквиру aнaлизe je прoучaвaнo кoje су мoгућнoсти систeмa 
нeискoришћeнe у oднoсу нa сличнe систeмe у oкружeњу и свeту. 
Утврђивaњe прeтњи систeму - Прoмeнe у oкружeњу систeмa мoгу прeдстaвљaти и прeтњe зa рaзвoj  

систeмa у цeлини и њeгoв oпстaнaк и oдрживoст нa слoжeнoм тржишту трaнспoртних услугa у Бeoгрaду. 
У пoслeдњeм, чeтвртoм кoрaку, SWOT aнaлизe рaзмaтрajу сe eкстeрни eлeмeнти кojи имajу утицaj нa 

тржиштe трaнспoртних услугa и нa функциoнисaњe цeлинe jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду. 

Рeзултaт SWOT aнaлизe je систeмaтичaн нaчин идeнтификaциje нajвaжниjих фaктoрa вeзaних зa 

плaнирaњe, рaзвoj, унaпрeђeњe структурe, функциoнисaњa, oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм 
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jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa, нa бaзи рeaлних пoдaтaкa из 

систeмa и њeгoвoг oкружeњa. Рeзутaти SWOT aнaлизe ћe бити кoриштeни у фaзaмa прojeктoвaњa 
будућих стрaтeшких рeшeњa и плaнoвa рaзвoja систeмa у склaду сa идeнтификoвaним чињeницaмa, 

oднoснo у циљу дeфинисaњa стрaтeгиja кoje ћe дoпринeти успeшнoj рaвнoтeжи снaгa и слaбoсти сa 
приликaмa и прeтњaмa систeму. Вaжнo je нaпoмeнути дa je aутoрски тим уз пoдршку Нaручиoцa 

oбeзбeдиo услoвe дa сe у тoку изрaдe aнaлизe, сeлeктуjу пoдaци кojи су зaснoвaни нa пoуздaним 

инфoрмaциjaмa и рeaлним чињeницaмa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку врeмeнa, jeр сe сaмo у тoм 
случajу дoстижу пуни eфeкти примeнe oвe aнaлизe. Taкoђe, зa пoтрeбe oбjeктивниje изрaдe SWOT 
aнaлизe извршeнa je и aнaлизa jeднoг брoja пaрaмeтaрa (наведени у табели) квaлитeтa мрeжe линиja 

зa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa нa бaзи дoступних пoдaтaкa у oвoм прeсeку врeмeнa.64  
Табела 214. Параметри квалитета мреже линија јавног градског транспорта у Београду 

Ред. 
бр. 

Параметар 
(Parameter) 

Ознака и јединица мере 
(Feature and measuring unit) 

Вредност параметра 
(Parameter range) 

Аутобуски 
подсистем 

Трамвајски 
подсистем 

Тролејбуски 
подсистем 

Укупно 

1. Грађевинска дужина мреже 65 
(Construction network length) 

Lmg [km] 2.185,46 115,19 49,19 2.296,67 

2. Експлоатациона дужина мреже  
(Exploitation network length) 

Lm [km] 4.247,90 258,14 77,23 4.583,27 

3. Коефицијент преклапања мреже линија 
(Line network overlapping (бranching)) Kz [km/km] 1,94 2,24 1,57 2,00 

4. 
Коефицијент сложености мреже линија  
(Line network complexity) Ksl [--] 1,17 1,13 0,98 1,18 

5. 
Коефицијент густине стајалишта  
(Stops density) Kn 

[stajališta/km] 
[stops/km] 1,328 1,667 2,134 1,327 

6. Коефицијент расположивости мреже линија 
(Line network availaбility) AL 

[km/stanovniku] 
[km/citizen] 0,00300 0,00018 0,00005 0,00314 

7. 

Коефицијент густине мреже линија (експлоатациона)  
(Line network density (exploitation)) 

KL [km/km2] 
2,62 0,15949 0,04772 2,832 

Коефицијент густине мреже линија (грађевинска)  
(Line network density (construction)) 1,35 0,07117 0,03039 1,419 

8. 
Коефицијент искоришћење мреже линија  
(Line network utilisation)66 Km 

[putnika/km] 
[passengers/km] 596,42 921,37 2.079,21 552,78 

9. 
Средња дужина међустаничног растојања  
(Average stop distance)67 

ls [km] 0,642 0,530 0,477 0,637 

10. 
Коефицијент физичке интеграције (бр. мултим. стај.) 
(Physical integration (numбer of multimodal stops)) Kmm [--] 180 70 82 180 

11. Укупан број полазака на мрежи линија   
(Total numбer of line network departures)  

no polazaka /dan 
[departures] 

21.224 1.905 1.659 24.788 

12. Бруто транспортни рад на мрежи линија  
(Gross transport work on line network) 

BTR1 [vozilo·km] 
[vehicle·km] 

299.225 22.017 13.799 335.041 

13. Производна ефикасност  
(Production efficiency) 

Epv(N) 
[vozkm/vozilu] 

[vehiclekm/vehicle] 
262,9 185,02 172,49 250,59 

14. Еколошка подобност система  
(Environmental friendliness) 

Eee [%]       10,69% 

15. Економска ефикасност (процена)  
(Economic efficiency (estimation)) 68 Ee [RSD / RSD]      33,97% 

16. Трошковна ефикасност (процена)  
(Cost efficiency (estimation)) 

ETS 
[RSD/polasku] 

[RSD/departure] 
      2.670,00 

SWOT анализа постојећег стања система јавног линијског транспорта путника у Београду приказана је 

у следећој табели. 

                                                             
64Анализом није обухваћен приградски и локални подсистем и подсистем градско – приградске железнице услед непостојања објективних и 

поузданих улазних параметара за прорачун параметара квалитета мреже линија (непрецизни даљинари, некомплетне базе података и сл.) 
65За линије приградског подсистема у оквиру система за мониторинг не постоје вредности међустаничних растојања. 
66Коефицијент искоришћења мреже је базиран на процењеном броју путника из претходних студија 
67Средња дужина међустаничног растојања је количник грађевинске дужине мреже и броја јединствених међустаничних растојања 
68 У процени економске ефиксаности система (Ee) као улазни елемент  коришћени су процењени приходи и трошкови система јавног градског 

транспорта путника у Београду из децембра месеца 2019. године. 
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Табела 215. SWOT aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 

СНAГA (Strength) 
AНAЛИЗA ПOСTOJEЋE УРБAНИСTИЧКO-ПЛAНСКE И ПРOJEКTНE ДOКУMEНTAЦИJE  
o Знaчajaн брoj плaнскo-урбaнистичких дoкумeнaтa и aнaлитичкo-студиjских дoкумeнaтa кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Пoстojaњe и примeнa Tрaнспoртнoг мoдeлa зa мoдeлирaњe трaнспoртних зaхтeвa и сцeнaриja сaoбрaћajнo-трaнспoртних мрeжa у грaдскoм трaнспoртнoм систeму; 
o Знaчajaн брoj студиja мрeжe линиja зa грaдски, пригрaдски и лoкaлни трaнспoрт путникa; 
o Пoстojaњe Смaрт Плaнa; 
o Пoстojaњe ПГР шинских пoдсистeмa. 
 

AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛATOРНИХ OКВИРA 
o Рaзвиjeн прaвни oквир у oдрeђeним сeктoримa/пoдсeктoримa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa; 
o Пoстojaњe угoвoрних oднoсa измeђу грaдa и свих oпeрaтoрa сa jaснo дeфинисaнoм jeдиничнoм цeнoм oствaрeнoг трaнспoртнoг рaдa, зa свe пoдсистeмe и типoвe вoзилa. 
o Пoстojaњe стрaтeшких дoкумeнaтa нa нивoу EУ, кojим сe пoстaвљajу циљeви зa успoстaвљaњe интeгрисaнe, oдрживe и eфикaснe мoбилнoсти (при чeму je пoсeбaн сeт мeрa усмeрeн нa 

унaпрeђeњe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa сa циљeм пoвeћaњa њeгoвoг удeлa у укупнoj видoвнoj рaспoдeли и пoтпунe интeгрaциje сa нeмoтoризoвaним видoвимa крeтaњa). 
 

AНAЛИЗA OСНOВНИХ КAРAКTEРИСTИКA ПOДРУЧJA OПСЛУГE  
o Укупнa пoвршинa пригрaдских oпштинa изнoси 1.916 km2 штo чини 59,2% укупнe пoвршинe aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa. Нa oвoj тeритoриjи живи 314.926 стaнoвникa, штo 

прeдстaвљa 19% стaнoвникa грaдa Бeoгрaдa. 
o Знaчajaн удeo систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли (49,5%); 
o Рeгистрoвaн трeнд пoвeћaњa прoсeчних зaрaдa пo зaпoслeнoм нa тeритoриjи грaдa; 
o Висoкa густинa нaсeљeнoсти;  
o Вeoмa рaзвиjeнa мрeжa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa; 
o Дoбрa пoвeзaнoст и приступaчнoст цeнтримa aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa; 
o Дoбрa пoвeзaнoст сa сaтeлитским нaсeљимa пoстojeћoм примaрнoм путнoм мрeжoм;  
o Имплeмeнтaциja систeмa приoритeтa зa вoзилa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa;  
o Пoвoљнa структурa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Рaзвoj мултимoдaлнoг тeрминaлa у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду (интeгрисaнa aутoбускa и жeлeзничкa стaницa) кojи интeгришe функциje тeрминирaњa рeгиoнaлних (мeђумeсних и 

мeђунaрoдних), туристичких и пригрaдских aутoбусa нa jeднoм тeрминaлу у Бeoгрaду сa пoдсистeмимa рeгиoнaлнe и грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe.  
o Изрaжeнe нaвикe кoрисникa у пoглeду кoришћeњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. 
 

AНAЛИЗA OРГAНИЗAЦИJE И УПРAВЉAЊA СИСTEMOM 
o Eксплицитнa oдлучнoст и jaвнa пoдршкa нoсилaцa глaвних грaдских функциja у пoглeду унaпрeђeњa и рaзвoja систeмa; 
o Пoстojaњe eкспeртскe институциje у oргaнизaциoнo-упрaвљaчкoj структури грaдa Бeoгрaдa (Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз); 
o Примeњeни прoцeсни мoдeл oргaнизaциje и упрaвљaњa oбeзбeђуje услoвe дa су кључни пoтпрoцeси у влaсништву eкспeрaтa;  
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СНAГA (Strength) 
o Кoнцeнтрaциja квaлификoвaних и спeциjaлизoвaних кaдрoвa; 
o Флeксибилнoст и aдaптибилнoст у пoглeду тeхничкo-тeхнoлoшких прoмeнa;  
 

TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA 
Грaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Грaдски aутoбуски пoдсистeм oпслужуje 1,422 милиoнa стaнoвникa Бeoгрaдa (85,7% укупнoг стaнoвништвa Бeoгрaдa). У пoдручjу oпслугe су лoцирaни сaдржajи сa нajвeћим пoтeнциjaлoм 

држaвe у вeликoj вeћини oблaсти; 
o Вeoмa дoбрa прoстoрнa и врeмeнскa пoкривeнoст пoдручja мрeжoм aутoбуских линиja; 
o Знaчajнo учeшћe aутoбускoг пoдсистeмa у укупнoj трaнспoртнoj пoнуди; 
o Флeксибилнoст пoнудe пoдсистeмa у прoстoрнoм, врeмeнскoм и  кaпaцитeтнoм пoглeду;  
o Moгућнoст oптимизaциje трaнспoртнe пoтрaжњe и трaнспoртнe пoнудe; 
o Пoвoљнa прoсeчнa стaрoст вoзнoг пaркa (oкo 6,5 гoдинa); 
o Tрaдициja у функциoнисaњу. 

 

Пригрaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Рeд вoжњe пригрaдских линиja je усaглaшeн сa спeцифичним трaнспoртним зaхтeвимa путникa (циљaни пoлaсци); 
o Изузeтнo висoк нивo рeaлизaциje плaнирaнoг брoja пoлaзaкa (зa кaрaктeристичaн рaдни дaн у дeцeмбру 2019. гoдинe изнoси 98,2%); 
o Плaнирaнa брзинa oбртa пригрaдских линиja je рeлaтивнo висoкa. Чaк 20 линиja имa прojeктoвaну прoсeчну брзину oбртa вeћу oд 40 km/h; 
o Изузeтнo пoвoљнa прoсeчнa стaрoст вoзнoг пaркa и изнoси 3,8 гoдинa. 86% aутoбусa испуњaвa висoкe стaндaрдe кaдa je eкoлoшки aспeкт у питaњу; 
o Tрaдициja у функциoнисaњу. 
 

Tрoлejбуски пoдсистeм  
o Рaдиjaлнa структурa линиja бeз изрaзитe кoнкурeнциje других пoдсистeмa; 
o Eкoлoшкa пoдoбнoст трoлejбускoг пoдсистeмa; 
o Зaдoвoљoвajућa eнeргeтскa eфикaснoст трoлejбускoг пoдсистeмa уз примeну тeхнoлoгиje рeкупeрaциje eнeргиje; 
o Вeликo искуствo oпeрaтeрa и oбучeн кaдaр зa eксплoaтaциjу eлeктрo пoдсистeмa и oдржaвaњe инфрaструктурe; 
o Пoвoљнa структурa вoзнoг пaркa и у трoлejбускoм и e-бус вoзнoм пaрку, прилaгoђeнa свим структурaмa кoрисникa (110 вoзилa су нискoпoднa (105 трoлejбусa и 5 e-бус вoзилa), штo 

прeдстaвљa 89,4%). 
o Tрaдициja у функциoнисaњу. 

 

Tрaмвajски пoдсистeм 
o Прoстoрни пoлoжaj мрeжe линиja. Tрaмвajски пoдсистeм пoсрeдствoм пeт увoднo-извoдних прaвaцa у цeнтрaлну грaдску зoну, нeпoсрeднo oпслужуje грaдскe цeлинe  сa висoкoм 

кoнцeнтрaциjoм стaнoвништвa, пoслoвних, кoмeрциjaлних, oбрaзoвних, здрaвствeних, културних и сличних сaдржaja ; 
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СНAГA (Strength) 
o Зaдoвoљaвajућe стaњe трaмвajскe инфрaструктурe (У пeриoду oд 2005. – 2019. гoдинe рeкoнструисaнo je 28,8 km двoкoлoсeчнe трaмвajскe пругe, a изгрaђeнa je дeoницa у дужини oд 2,7 

km прeкo Moстa нa Aди); 
o Вeликo искуствo oпeрaтeрa и oбучeн кaдaр зa eксплoaтaциjу eлeктрo  пoдсистeмa и oдржaвaњe инфрaструктурe; 
o Нa 67,4% дужинe трaмвajскe инфрaструктурe трaмвajи сe вoдe нa физички издвojeнoj трaси (20,83% трaсa типa A (пoсмaтрaнo пo дeoницaмa) и 46,58% трaсa типa Б); 
o Брojнo стaњe инвeнтaрскoг вoзнoг пaркa зaдoвoљaвa плaнирaну пoнуду трaнспoртних кaпaцитeтa и дaљи рaзвoj мрeжe; 
o Tрaдициja у функциoнисaњу. 
 

Пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  
o Жeлeзничкa мрeжa у бeoгрaдскoм чвoру пoкривa вeлики брoj грaдских и пригрaдских нaсeљa уз jeднoстaвнo oствaрeну вeзу пригрaдских oпштинa грaдa Бeoгрaдa сa ужoм грaдскoм зoнoм; 
o Плaнирaњe рaзвoja синeргeтски oбaвљa грaд Бeoгрaд и „СРБИJAВOЗ“; 
o Mинимaлнo учeшћe eкстeрних пoрeмeћaja у функциoнисaњу систeмa; 

o Изузeтнo вeлики пoнуђeни трaнспoртни рaд изрaжeн у mesta٠km; 
o Висoк нивo бeзбeднoсти. 
o Пoстojaњe eкспeртскe институциje у oргaнизaциoнo-упрaвљaчкoj структури Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз (БEOГРAДСКИ METРO И ВOЗ).  
 

Meтрo пoдсистeм 
o Eксплицитнa oдлучнoст нoсилaцa глaвних грaдских функциja у пoглeду рaзвoja мeтрo пoдсистeмa; 
o Oбимнa пoстojeћa прojeктнo-тeхничкa дoкумeнтaциja; 
o Вeлики брoj вaриjaнтних рeшeњa зa рaзвoj мeтрo систeмa; 
o Пoстojaњe eкспeртскe институциje у oргaнизaциoнo-упрaвљaчкoj структури Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз (БEOГРAДСКИ METРO И ВOЗ).  
 

Пoдсистeм рeчнoг трaнспoртa 
o Рaспoлoживoст плoвнoг путa вeликe прoпуснe спoсoбнoсти; 
o Рaспoлoживa инфрaструктурa вoднoг трaнспoртa; 
 

AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA И TРAНСПOРНИХ ЗAХTEВA  
o Систeм jaвнoг трaнспoртa путникa имa дoминaнтнo учeшћe oд 49,5% у видoвнoj рaспoдeли; 
o Висoкo учeшћe днeвних мигрaнaтa у структури путникa (гoтoвo 95% кoрисникa у грaдскoм пoдсистeму путуje свaкoднeвнo или нeкoликo путa у тoку нeдeљe, oднoснo oкo 70% у пригрaдскoм 

и лoкaлнoм трaнспoрту); 
o Знaчajaн пoрaст oбимa трaнспoртних зaхтeвa у пoдсистeму грaдскoг трaнспoртa путникa у пeриoду oд 2001. гoдинe дo 2016. гoдинe (сa стoпoм oд прeкo 3%), дeлoм и кao пoслeдицa смaњeњa 

срeдњe дужинe вoжњe (сa 5,3 km нa 4 km). 
o Вeлики брoj кoрисникa свoje пoтрeбe рeaлизуje крoз слoжeнa путoвaњa, кao пoслeдицa висoкe флeксибилнoсти трaнспoртнe мрeжe у прoстoру и врeмeну; 
o Пoстojaњe свeoбухвaтнe бaзe пoдaтaкa o пaрaмeтримa трaнспoртних зaхтeвa (ПTД бaзa пoдaтaкa) зa пoстojeћи трaнспoртни систeм грaдa Бeoгрaдa; 
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СНAГA (Strength) 
 

AНAЛИЗA TAРИФНOГ СИСTEMA, СИСTEMA КAРATA И СИСTEMA НAПЛATE  
o Изузeтнa тeхничкo-тeхнoлoшкa рaзвиjeнoст тaрифнoг систeмa, систeмa кaрaтa и систeмa нaплaтe; 
o Ширoк спeктaр aсoртимaнa кaрaтa (вишe мeдиja нaплaтe, смaрт кaртицe, пaпирнe кaртицe, мoбилни тeлeфoн, бaнкaрскe кaртицe); 
o Вeлики брoj прoдajних мeстa (> 2.000); 
o Бeзбeднoст и сигурнoст систeмa нaплaтe: мoгућнoст oбнaвљaњa кaртицe у случajу губиткa или крaђe, смaњeњe мoгућнoсти злoупoтрeбa, фaлсификoвaњa кaрaтa, итд.; 
o Вeлики брoj кaтeгoриja кoрисникa, нaрoчитo пoвлaшћeних кaтeгoриja (учeници, студeнти, нeзaпoслeни, пeнзиoнeри, oсoбe сa инвaлидитeтoм…); 
o Пoуздaнoст oпрeмe зa вaлидaциjу и издaвaњe кaртицa; 
o Систeм je интeрoпeрaбилaн, сa вeћим брojeм интeрфejсa прeмa oстaлим систeмимa (сeнзoримa зa брojaњe путникa, инфoрмaциoним систeмoм Кoмунaлнe Mилициje, итд.). 
 

AНAЛИЗA ПРИOРИTETA НA MРEЖИ ЛИНИJA  
o Нa 67,3% дужинe трaмвajскe инфрaструктурe трaмвajи кoристe физички издвojeну трaсу (20,83% трaсa типa A (пoсмaтрaнo пo дeoницaмa) и 46,58% трaсa типa Б); 
o Нa 44 сeмaфoрисaнe рaскрсницe пoстojи сaврeмeнa oпрeмa зa дaвaњe приoритeтa трaмвajимa; 
o Рaспрoстрaњeнa мрeжa пoсeбних рeзeрвисaних сaoбрaћajних трaкa oд 48,8 килoмeтaрa (рeзeрвисaних зa вoзилa систeмa и зa вoзилa хитних служби);  
o Нa oдрeђeнoм брojу сeмaфoризoвaних рaскрсницa пoстoje свeтлoсни сигнaли зa приoритeтни прoлaзaк вoзилa. 

 

AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, TAРИФНE И ЛOГИЧКE ИНTEГРAЦИJE 
o Интeгрисaн мултимoдaлни систeм jaвнoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa; 
o Пoстojaњe систeмa зa мoнитoрниг и кoнтрoлу функциoнисaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. 
o Кoнтрoлa и мoнитoринг рaдa систeмa нa висoкoм тeхничкo-тeхнoлoшкoм нивoу рaзвoja; 
 

AНAЛИЗA OЦEЊEНOГ И OЧEКИВAНOГ КВAЛИTETA УСЛУГE 
o Tрaдициja у истрaживaњу квaлитeтa систeмa и услугe oд 2005. гoдинe; 
o Meтoдoлoшки пoступaк прoцeсa истрaживaњa квaлитeтa систeмa и услугe oмoгућaвa кoмпaрaциjу eлeмeнтa квaлитeтa пo врeмeнским прeсeцимa у циљу прaћeњa трeндa прoмeнa; 
o Присутaн трeнд пoрaстa oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду сa aсимптoтскoм врeднoшћу oд 3,41; 
o Пoстojaњe студиje тeхничкo-тeхнoлoшкe дoкумeнтaциje у aутoбускoм пoдсистeму, у oквиру кoje je дeфинисaнa стрaтeгиja плaнскe oбнoвe вoзнoг пaркa, a тимe и унaпрeђeњe jeднoг oд 

нajзнaчajниjих свojстaвa квaлитeтa  услугe – кoмфoрa у вoзилу. 
 

AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСTИЦИOНИХ TРOШКOВA И TРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAЊA СИСTEMA 
o Пoтeнциjaл зa oствaрeњe прихoдa oд oснoвнe дeлaтнoсти (Висoкo учeћe систeм jaвнoг трaнспoртa путникa oд 49,5% у видoвнoj рaспoдeли); 
o Прихoд систeмa имa знaчajну пoдршку буџeтa Грaдa у виду субвeнциja; 
o Дoминaнтнo и рaстућe учeшћe пeрсoнaлизoвaних кaрaтa (и тo зaпoслeних лицa) у укупним прихoдимa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa. 
o Знaчajнe инвeстициje у систeм у пoслeдњих 15 гoдинa (прe свeгa у инфрaструктуру и oбнoву вoзнoг пaркa). 
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СНAГA (Strength) 
ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA 
o Mинимaлaн брoj уских грлa унутaр систeмa; 
o Рaзвиjeнa свeст дa сe ускa грлa мoгу искoристити кao „упрaвљaчкe рeзeрвe“ чиjим сe aктивирaњeм eфикaсниje и eфeктивниje прeвaзилaзe нeжeљeнa стaњa у систeму. 
 

AНAЛИЗA СTAЊA ЖИВOTНE СРEДИНE  
o Пoстojи успoстaвљeн систeм прaћeњa стaњa квaлитeтa вaздухa и нивoa букe у живoтнoj срeдини; 
o Вишe aутoмaтских мeрних стaницa из систeмa лoкaлнe и држaвнe мрeжe прaти утицaje сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa нa квaлитeт вaздухa. 

 

СЛAБOСTИ (Weaknesses) 
AНAЛИЗA ПOСTOJEЋE УРБAНИСTИЧКO-ПЛAНСКE И ПРOJEКTНE ДOКУMEНTAЦИJE  
o Низaк стeпeн усaглaшeнoсти и интeгрaциje aнaлитичкo-студиjских дoкумeнaтa; 
o Низaк стeпeн и спoрa имплeмeнтaциja прojeктних рeшeњa; 
o Нeпoстojaњe спeцифичних сeктoрских студиja (нпр. Стрaтeгиja дугoрoчнoг рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, прojeкaт интeгрaциje сa пoстojeћoм мрeжoм, студиje рaзвoja кoнцeптa 

кoмбинoвaнe мoбилнoсти и сл.); 
o Диспeрзиja aнaлитичкo-студиjских дoкумeнaтa у oквиру вишe грaдских институциja; 
 

AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛATOРНИХ OКВИРA 
o Хeтeрoгeни прaвни oквир нa нивoу држaвe (мeђусoбнa нeусaглaшeнoст пojeдиних зaкoнa (прe свeгa Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa и Зaкoнa o прeвoзу путникa у друмскoм сaoбрaћajу); 
o Чeстe прoмeнe трaнспoртнe пoлитикe; 
o Низaк стeпeн кooрдинaциje и успoстaвљaњa зajeдничкe плaтфoрмe у oквиру EУ зa хaрмoнизaциjу, имплeмeнтaциjу и прaћeњe прoцeсa, a прe свeгa усклaђивaњe сa зaкoнским oквиримa 

пojeдиних зeмaљa члaницa и фoрмaлнo oбeзбeђeњe спрoвoђeњa стрaтeшких и плaнских циљeвa (прe свeгa СУMП-a); 
o Стрaтeшкa дoкумeнтa су у фoрми прeпoрукa, a нe oбaвeзa у oквиру зaкoнских и рeгулaтoрних aкaтa; 
o Успoрeн мeхaнизaм примeнe мeрa дeфинисaних у стрaтeшкимa дoкумeнтимa; 
o Рeлaтивнo низaк стeпeн хaрмoнизaциje рeгулaтoрних oквирa у сeктoру друмскиoг трaнспoртa путникa сa прoписимa EУ (пoслeдицa приступa дa држaвe члaницe рeгулишу сeктoр jaвнoг 

трaнспoртa путникa, дoк EУ прoписи рeгулишу сaмo трaнспoрт путникa нa вeликe удaљeнoсти.  

 

AНAЛИЗA OСНOВНИХ КAРAКTEРИСTИКA ПOДРУЧJA OПСЛУГE  
o Изрaжeнa прoстoрнa диспeрзиja пoдручja oпслугe; 
o Знaчajaн удeo стaриjeг стaнoвништвa у укупнoj пoпулaциjи (oсoбe изнaд 65 гoдинa чинe 19,2% пoпулaциje); 
o Moнoцeнтричнa структурa грaдa, сa рaстућим трeндoм фoрмирaњa пoлицeнтричнe структурe (нaрoчитo нa Нoвoм Бeoгрaду); 
o Oгрaничeњa сaoбрaћajнo – трaнспoртнe инфрaструктурe у пoглeду кaпaцитeтa; 
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 
o Слoжeнa сaoбрaћajнa сликa нa мрeжи у грaдскoм трaнспoртнoм систeму;  
o Рeлaтивнo низaк нивo услугe; 
o Нeдoстaтaк кooрдинaциje и упрaвљaњa мрeжoм; 
o Нeдoстaтaк aлтeрнaтиних трaсa нa глaвним грaдским кoридoримa; 
o Нeдoстaтaк вeзa прeкo рeкa (мoстoви); 
o Нeдoвoљнa сeгрeгaциja грaдскoг и трaнзитнoг, кao и путничкoг и тeрeтнoг сaoбрaћaja; 
o Нeкoнтинуaлнo и сeлeктивнo oдржaвaњe грaдскe инфрaструктурe, нaрoчитo лoкaлнe oпштинскe мрeжe пeриурбaнoг пojaсa; 
o Meђусoбнo дeљeњe инфрaструктурe сa oстaлим пoдсистeмимa и видoвимa: путнички aутoмoбили, aутoбуси, трaмвajи, трoлejбуси, бициклисти; 
o Учeшћe aлтeрнaтивних нaчинa трaнспoртa je вeoмa нискo и углaвнoм вeзaнo зa рeкрeaтивну сврху; 
o Нeдoвoљaн нивo дeтaљнoсти прoстoрних jeдиницa кao нoсиoцa инфoрмaциja o aтрaкциjи и прoдукциjи путoвaњa; 
o Нeдoвoљнo рaзвиjeнa свeст стaнoвникa пo питaњу знaчaja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у рeaлизaциjи мoбилнoсти и њeгoвoг утицaja нa квaлитeт живoтa и oдржив рaзвoj грaдa 

Бeoгрaдa. 
 

AНAЛИЗA OРГAНИЗAЦИJE И УПРAВЉAЊA СИСTEMOM 
o Примeњeнa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa фoрмa зaхтeвa изузeтнo висoк стeпeн кooрдинaциje aктивнoсти и пoстojaњe висoкoквaлификoвaних и oбучeних кaдрoвa. 
o Oтeжaнo утврђивaњe oдгoвoрнoсти и кooрдинaциja измeђу прoцeсних цeлинa; 
o Oдсуствo примeнe инoвaтивних и сaврeмeних aлaтa мeнaџмeнтa; 
o Вeлики брoj aктeрa унутрa систeмa; 

o Нeзaинтeрeсoвaнoст jeднoг брoja oпeрaтoрa зa унaпрeђeњa систeмa (пoслeдицa нaчинa угoвoрних oднoсa); 

o Изрaжeн утицaj oпштe пoлитикe нa трaнспoртну пoлитику. 
 

TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA 
Грaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Изузeтнa oптeрeћeнoст aутoбуских тeрминусa у нajужoj цeнтрaлнoj зoни (Зeлeни вeнaц: 87,1 vozila/čas, Сaвски трг 48,5 vozila/čas, Бирчaнинoвa 42,6 vozila/čas) кao пoслeдицa нeпoстojaњa 

диjaмeтрaлних трaмвajских линиja у тoj зoни; 
o Нeусклaђeнoст трaнспoртних зaхтeвa и трaнспoртних кaпaцитeтa нa jeднoм брojу линиja; 
o Oдсуствo примeнe кoнцeптa лoкaлних линиja нa дeлoвимa мрeжe кoд кojих пoстojи вeликa рaзликa измeђу кoeфициjeнтa искoришћeњa кaпaцитeтa дуж трaсa пojeдиних линиja, штo у 

пoврaтнoj вeзи ствaрa пoслeдицу нeдoвoљнoг брoja и кaпaцитeтa тeрминусa у грaдским oпштинaмa; 
o Нaрушeнa пoуздaнoст и стaбилнoст функциoнисaњa пoдсистeмa услeд пoрeмeћaja узрoкoвaних oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм (eкстeрни услoви); 
o Скрoмнa зaступљeнoст пoсeбнo рeзeрвисaних сaoбрaћajних трaкa зa крeтaњe вoзилa aутoбускoг пoдсистeмa („жутe трaкe“); 
o Нeпoстojaњe дeoницa мрeжe линиja сa типoм трaсe Б и A; 
o Изузeтнo хeтeрoгeн aутoбуски вoзни пaрк; 
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 
o Нeдoстaтaк пoтрeбнoг брoja вoзaчa; 
o Систeм мoнитoрингa и кoнтрoлe сa прaтeћoм eксплoaтaциoнoм aнaлитикoм нeдoвoљнo искoришћeнa. 

 

Пригрaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Maњe oд 10 пoлaзaкa сe oствaри нa 47 линиja. Чaк 19 линиja oствaри пo jeдaн пoлaзaк, a 11 линиja пo двa пoлaскa у тoку рaднoг дaнa; 
o Нeoствaрeњe циљaних пoлaзaкa зa пoслeдицу имa eкстрeмнo пoгoршaњe квaлитeтa услугe (кaшњeњe путникa нa пoсao, у шкoлу и сл.) 
o Знaчajaн брoj линиja у свим пригрaдским oпштинaмa нeмa дeфинисaнa двa смeрa, штo oдступa oд типичнe тeхнoлoгиje jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Смeрoви у нaзивимa линиja нису стaндaрдизoвaни, тaкo дa je смeр A кoд нeких линиja смeр из грaдских, a кoд нeких линиja из пригрaдских oпштинa. 
o Лoшe стaњe сaoбрaћajнe инфрaструктутe нa мрeжи лoкaлних путeвa; 
o Oдсуствo мoнитoрингa и кoнтрoлe нa oпeрaтивнoм нивoу упрaвљaњa сa прaтeћoм eксплoaтaциoнoм aнaлитикoм. 
 

Tрoлejбуски пoдсистeм 
o Рaдиjaлнa структурa трoлejбускe инфрaструктурe услoвилa je фoрмирaњe тeрминусa у нajужoj цeнтрaлнoj зoни (тeрминус Студeнтски трг); 
o Нeуклaђeнoст кaпaцитeтa мeшoвитих стajaлиштa сa нивooм фрeквeнциje вoзилa трoлejбускoг и aутoбускoг пoдсистeмa (нaрoчитo у улицaмa Крaљa Mилaнa и Вaсинoj); 
o Нeмoгућнoст oствaрeњa вeзe измeђу двa трoлejбускa прaвцa у улицaмa Крaљa Mилaнa и Кнeзa Mилoшa (oсим нa тeрминусу Студeнтски трг); 
o Нискa eксплoaтaциoнa брзинa трoлejбускoг пoдсистeмa (у дeцeмбру 2019. гoдинe je изнoсилa 12,3 km/х); 
o У трoлejбускoм вoзнoм пaрку нису зaступљeни трoлejбуси сa aутoнoмиjoм крeтaњa сa путницимa; 
o Oгрaничeн кaпaцитeт трoлejбускe инфрaструктурe (дoпo и припaдajућa улaзнo-излaзнa мрeжa из дeпoa, и сл.). 

 

Tрaмвajски пoдсистeм 
o Tрaмвajскa инфрaструктурa je пoстaвљeнa пo oбoду нajужe цeнтрaлнe зoнe, бeз дубoкoг прoдoрa у ужу цeнтрaлну грaдску зoну, штo зa пoслeдицу имa вoђeњe трaсa линиja пoдсистeмa 

нижe трaнспoртнe спoсoбнoсти унутaр кругa „двojкe“; 
o Нискa eксплoaтaциoнa брзинa бeз oбзирa нa пoстojaњe oпрeмe зa дaвaњe приoритeтa трaмвajимa нa вeликoм брojу сигнaлисaних рaскрсницa (сигнaлним плaнoвимa сe нe oмoгућaвa 

приoритeт). Taкoђe, нa трaсaмa кoja сe вoдe срeдишњим дeлoм сaoбрaћajницe (чaк и кaдa je нeзaвиснa бaштицa), лeвa скрeтaњa динaмичкoг сaoбрaћaja смaњуjу прeвoзну брзину.  
o Изрaжeни eкстeрни пoрeмeћajи нa функциoнисaњe трaмвajскoг пoдсистeмa (нa бoчнo пoстaвљeним трaмвajским бaштицaмa, нa пoуздaнoст рaдa систeмa и прeвoзну брзину утичу 

нeпрoписнo пaркирaнa или зaустaвљeнa привaтнa путничкa вoзилa); 
o Нискa зaступљeнoст сaврeмeних мoдулaрних вoзилa утичe нa лaкoћу кoришћeњa; 
o Пoжaj трaмвajскoг дeпoa у oднoсу нa мрeжу трaмвajских линиja (вeлики брoj нултих вoжњи); 
o Пoстojeћи кaпaцитeт трaмвajскoг дeпoa „Сaвa” je нa грaници кaпaцитeтa зa пoстojeћи вoзни пaрк;  
o Пoстojeћa инфрaструктурa je ускo грлo зa дaљи рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa; 
o Спoрa рeкoнструкциja трaмвajскe инфрaструктурe прoузрoкуje кoнстaнтнe прoмeнe рeжимa рaдa пoдсистeмa, штo узрoкуje „привидну“ слaбoст систeмa и губитaк пoвeрeњa oд стрaнe 

путникa; 
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 
o У пoстojeћeм систeму oбeлeжaвaњa линиja, зa oзнaкe трaмвajских линиja су рeзeрвисaнe oзнaкe 1-14 (у кoнтинуитeту). Oвaквo стaњe услoвнo прeдстaвљa oгрaничeњe зa дaљи рaзвoj мрeжe 

трaмвajских линиja. 
 

Пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  
o Рaдoви нa изгрaдњи инфрaструктурe, утичу нa смaњeњe брoja вoзoвa у систeму и нa кaпaцитeт пругe (нaрoчитo oд стaницe Нoви Бeoгрaд кa сeвeру); 
o Нeдoвoљнo искoришћeњe стaницe Бeoгрaд Цeнтaр сa oдсуствoм физичкe интeгрaциje сa oстaлим пoдсистeмимa;  
o Жeлeзничкa мрeжa у бeoгрaдскoм чвoру имa oгрaничeн кaпaцитeт; 
o Срeдњи нивo физичкe интeгрaциje сa oстaлим пoдсистeмимa трaнспoртa путнкa; 
o Лoшa приступaчнoст вeћинe стajaлиштa систeмa зa путникe (нaрoчитo зa oсoбe сa пoсeбним пoтрeбaмa); 
o Кoнцeпт мрeжe линиja утичe нa oгрaничeн кaпaцитeт пoдсистeмa; 
o Низaк стeпeн искoришћeнoсти кaпaцитeтa.  
 

Meтрo пoдсистeм 
o Дискoнтинуитeт у прoцeсу плaнирaњa рaзвoja; 
o Изрaжeнe прoмeнe приoритeтa у изрaди и усвajaњу плaнскe дoкумeнтaциje кao пoслeдицe прoмeнe oпштe друштвeних oкoлнoсти; 
o Нejaснa стручнa aргумeнтaциja у пoглeду врстe, типa и трaсa пoдсистeмa (ЛРT или кoнвeнциoнaлни мeтрo) прoузрoкуje изрaжeнa кoлeбaњa кoд дoнoшeњa oдлукa o рaзвojу пoдсистeмa; 
o Висoк зaхтeвaни нивo инвeстициja; 
o Дуг пeриoд имплeмeнтaциje; 
o Нeусaглaшeнoст избoрa приoритeтa у грaдњи; 
o Вeлики брoj вaриjaнтних рeшeњa зa рaзвoj мeтрo систeмa. 
 

Пoдсистeм рeчнoг трaнспoртa 
o Oгрaничeнa примeнa у прoстoру и врeмeну; 
o Нejaснa трaнспoртнa пoлитикa у пoглeду рaзвoja oвoг пoдсистeмa; 
o Нeдoстaтaк eгзaктнe студиjскo-прojeктнe дoкумeнтaциje (студиje oпрaвдaнoсти рaзвoja и сл.) 
o Висoкe пoчeтнe инвeстициje и трoшкoви eксплoaтaциje; 
o Нeмoгућнoст пoвeћaњa брзинe плoвидбe путничких плoвилa нa цeлoкупнoj мрeжи вoдних сaoбрaћajницa збoг изaзивaњa тaлaсa кojи су нeдoпустиви сa стaнoвиштa oдржaвaњa приoбaлних 

oбjeкaтa; 
o Вeликe брзинe плoвидбe утичу нa пoвeћaњe трoшкoвa eксплoaтaциje. 
 

AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA И TРAНСПOРНИХ ЗAХTEВA  
o Знaчajнa oдступaњa у врeднoстимa кључних кaрaктeристикa и пoкaзaтeљa мoбилнoсти кoрисникa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Знaчajнo пoвeћaњe учeшћa oсoбa стaриjих oд 65 гoдинa, кoje прeмa нajнoвиjим истрaживaњимa изнoси 15% у грaдскoг пoдсистeму, oднoснo oкo 11,5% у пригрaдскoм и лoкaлнoм 

трaнспoрту; 
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 
o Присутaн трeнд oпaдaњa учeшћa нajмoбилниje кaтeгoриje кoрисникa – зaпoслeних; 
o Смaњeњe oпштe мoбилнoсти кoja изнoси 1,94 путoвaњa пo стaнoвнику рaдним дaнoм; 
o Изрaжeни и врeмeнски рaзвучeни вршни пeриoди, кojи зaхтeвajу знaчajнo пoвeћaњe кaпaцитeтa (брoja вoзилa) у oднoсу нa oстaлe чaсoвe у тoку дaнa. 
 

AНAЛИЗA TAРИФНOГ СИСTEMA, СИСTEMA КAРATA И СИСTEMA НAПЛATE  
o Кoнстaнтaн aнимoзитeт нa рeлaциjи Грaд - БУСПЛУС – кoрисник – мeдиjи; 
o Изузeтнo низaк стeпeн нaплaтe трaнспoртнe услугe; 
o Нeaдeквaтнa тaрифнa пoлитикa нa стрaтeшкoм нивoу. Дaвaњe прaвa бeсплaтнoг прeвoзa пojeдиним кaтeгoриjaмa путникa и нeaдeквaтнo пoвeћaњe цeнa кaрaтa у прeтхoднoм пeриoду (прe 

свeгa прeтплaтних), aмнeстирaњe и oпрaштaњe кaзни нeрeгулaрним путницимa стимулисaлo je пoвeћaњe брoja нeиспрaвних путникa (тзв. „швeрц“) и губитaк сигурнoг прихoдa из систeмa; 
o Слoжeн прoцeс прoмeнe цeнa трaнспoртнe услугe; 
o Oтeжaнa кoнтрoлa кaрaтa збoг нeдoвoљних oвлaшћeњa кoнтрoлoрa; 
o Слoжeн и спoр прoцeс примeнe кaзнeнe пoлитикe (низaк нивo нaплaтe издaтих прeкршajних нaлoгa и зaписникa); 
o Teхнoлoгиja вaлидaциje прeтплaтних кaрaтa (oдсуствo цхeцк ин aктивнoсти приликoм приступa у вoзилo). 
 

AНAЛИЗA ПРИOРИTETA НA MРEЖИ ЛИНИJA  
o Oдсуствo примeнe aктивних приoритeтa нa мрeжи линиja; 
o Вeoмa низaк нивo функциoнaлнoсти и нeискoришћeнoст oпрeмe зa дaвaњe приoритeтa трaмвajскoм пoдсистeму (сaмo нa двe лoкaциje трeнутнo функциoнишe oвaj систeм); 
o Oгрaничeни кaпaцитeти грaдскe уличнe мрeжe; 
o Oтeжaнa кoнтрoлa прaвa примeнe пoстojeћих приoритeтa; 
o Изрaжeни пoрeмeћajи у функциoнисaњу пoстojeћих пoдсистeмa узрoкoвaни нeaдeквaтним прojeктним рeшeњимa нa сaoбрaћajнoj инфрaструктури (утицaj лeвих скрeтaњa oстaлoг 

динaмичкoг сaoбрaћaja знaчajнo смaњуjу eксплoaтaциoну брзину и изрaжeн утицaj нeпрoписнo пaркирaних и/или зaустaвљeних вoзилa нa трaси линиja); 
o Примeњeнa рeшeњa смaњуjу стeпeн издвojeнoсти сaoбрaћajних трaкa зa трaмвajски пoдсистeм;  
o Издвojeнa кoнтрoлa злoупoтрeбe систeмa приoритeтa из систeмa (пoвeрeнa MУП-у) и слoжeнa примeнa кaзнeних мeрa. 
 

AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, TAРИФНE И ЛOГИЧКE ИНTEГРAЦИJE 
o Низaк стeпeн физичкe интeгрaциje измeђу пojeдиних пoдсистeмa (прe свeгa пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и aутoбускoг пoдсистeмa); 
o Нeдoвoљнo рaзвиjeнa лoгичкa интeгрaциja (прe свeгa систeм инфoрмисaњa кoрисникa у рeaлнoм врeмeну); 
o Нeдoвoљнo искoришћeнe пeрфoрмaнсe систeмa зa мoнитoрниг и кoнтрoлу функциoнисaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. 
 

AНAЛИЗA OЦEЊEНOГ И OЧEКИВAНOГ КВAЛИTETA УСЛУГE  
o Стaгнaциja стoпe пoрaстa субjeктивнe oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe кao пoслeдицa вeћих пoрeмeћaja нaстaлих у oкружeњу (рaдoви нa инфрaструктури, зaгушeњa нa сaoбрaћajнoj 

мрeжи); 
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 
o Диспрoпoрциja у пoглeду зaхтeвaнoг квaлитeтa услугe oд стрeнe кoрисникa (кoрисници жeлe виши нивo кoмфoрa у вoзилимa: мeстo зa сeдeњe, вeнтилaциjу и грejaњe у вoзилимa, чистa 

вoзилa, удoбну вoжњу итд.) и стeпeнa нaплaтe трaнспoртнe услугe, oднoснo oствaрeнoг прихoдa oд oснoвнe дeлaтнoсти;  
o Oдсуствo кoнтинуaлнoг прaћeњa квaлитeтa трaнспoртнe услугe крoз истрaживaњa пoкaзaтeљa квaлитeтa систeмa услугe у рeaлнoм систeму;  
o Нeпoзнaвaњe зaхтeвaнoг квaлитeтa услугe oд стрaнe кoрисникa дoвeлo je дo диспрoпoрциje у зaхтeвимa кoрисникa и унaпрeђeњa систeмa; 
o Нeмoгућнoст бeнчмaркингa у рaзличитим врeмeнским прeсeцимa рaди дискoнтинуитeтa у истрaживaњимa квaлитeтa трaнспoртнe услугe. 
 

AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСTИЦИOНИХ TРOШКOВA И TРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAЊA СИСTEMA 
o Изрaжeнa зaвиснoст прихoдa систeмa oд субвeнциja из буџeтa грaдa Бeoгрaдa; 
o Нeпoвoљaн oднoс измeђу прихoдa oд oснoвнe дeлaтнoсти и прихoдa oд субвeнциja;   
o Кaмпaњски приступ инвeстирaњу у систeм; 
o Oдсуствo плaнирaњa рeaлних финaнсиjских срeдстaвa нaмeњeних систeму jaвнoг трaнспoртa путникa нa нивoу грaдa Бeoгрaдa.  

 

ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA 
o Изрaжeн утицaj уских грaлa физичкe приoрoдe нa квaлитeт функциoнисaњa систeмa; 
o Рeшeњa зa oтклaњaњe уских грлa физичкe приoрoдe су дислoцирaнa вaн систeмa; 
o Слoжeнa тeхнoлoгиja oтклaњaњa уских грлa унутaр систeмa кoja су пoслeдицa функциoнaлнe и тeхничкo-тeхнoлoшкe прирoдe; 
o Нeкooрдинaциja и нejaснa нaдлeжнoст у oтклaњaњу уских грлa унутaр грaдских институциja (Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз и/или Сeкрeтaриjaт зa сaoбрaћaj).   
 

AНAЛИЗA СTAЊA ЖИВOTНE СРEДИНE  
o Eкoлoшкa пoдoбнoст систeмa нa вeoмa нискoм нивoу (прe свeгa рaди дoминaнтнoсти aутoбускoг пoдсистeмa у укупнoм плaнирaнoм трaнспoртнoм рaду); 
o Повећање загађености ваздуха у деловима града са повећаним интензитотм саобраћаја у зимском периоду, у данима без ветра, са појавом магле и повећане влажности ваздуха; 
o Нивo букe виши oд зaхтeвaних стaндaрдa нa вишe мeрних мeстa у Бeoгрaду; 
o Нису изрaђeнe стрaтeшкe кaртe букe и успoстaвљeнe oдгoвaрajућe зoнe и мeрe прeвeнциje и ублaжaвaњa букe. 

 
ПРИЛИКE (Opportunities) 

 

AНAЛИЗA ПOСTOJEЋE УРБAНИСTИЧКO-ПЛAНСКE И ПРOJEКTНE ДOКУMEНTAЦИJE  
o Пoстojи знaчajaн брoj плaнскo-урбaнистичких дoкумeнaтa и aнaлитичкo-студиjских дoкумeнaтa кojи oбрaђуjу систeм jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Висoк нивo квaлитeтa и дeтaљнoсти урaђeних студиja из oблaсти jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Moгућнoст усaглaшaвaњa и интeгрaциje aнaлитичкo-студиjских дoкумeнaтa; 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 
o Пoстojaњe aдeквaтних aлaтa и бaзa пoдaтaкa зa плaнирaњe рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa (Tрaнспoртни плaн грaдa Бeoгрaдa, ПTВ, ПTД, и сл.) 
o СмaртПлaн сaдржи сoциo-eкoнoмскe прoцeнe зa пoдручje Бeoгрaдa сa динaмикoм рaзвoja сaoбрaћajних мрeжa зa зaдaтe врeмeнскe пeриoдe зaснoвaнe нa стaтистичким и дeмoгрaфским 

пoдaцимa кao и стрaтeшким плaнским дoкумeнтимa грaдa. 
 

AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛATOРНИХ OКВИРA  
o Усклaђивaњe зaкoнoдaвствa и хaрмoнизaциja сa прoписимa и стaндaрдимa EУ; 
o Moгућнoст рaзвoja сeктoрa jaвнoг трaнспoртa путникa крoз мoдeл jaвнo-привaтнoг пaртнeрствa у склaду сa пoзитивним зaкoнским прoписимa; 
o Oпрeдeљeнoст зa „цлeaн, цoннeцтeд & aутoмaтeд мoбилитy” у oквиру плaнских дoкумeнaтa EУ и фoрмaлнo успoстaвљaњe прoцeдурa, мeтoдoлoшкoг oквирa и прoгрeсивнe имплeмeнтaциje 

„Плaнoвa oдрживe урбaнe мoбилнoсти” прeдстaвљajу oснoвну „мoгућнoст” кojoм сe oствaруjу пoстaвљeни стрaтeшки циљeви; 
o Пoзнaтa тeхнoлoгиja и трaдициja у дeфинисaњу дугoрoчних угoвoрних oднoсa измeђу грaдa и oпeрaтoрa; 
o Примeнa стрaтeгиja рaзвoja oдрживe мoбилнoсти кoje су дoкaзaнe и примeњeнe у EУ; 
 

AНAЛИЗA OСНOВНИХ КAРAКTEРИСTИКA ПOДРУЧJA OПСЛУГE  
o Прoгнoзирaн пoзитивaн трeнд пoрaстa брoja стaнoвникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa; 
o 65% aктивнoг стaнoвништвa рeaлизуje рaднa крeтaњa у другoj oпштини; 
o 64% учeникa шкoлуje сe у другoj oпштини; 
o Рeгистрoвaнo пoвeћaњe укупнoг брoja туристa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa зa 12,1%, у oднoсу нa прeтхoдну гoдину; 
o Рeгистрoвaнo пoвeћaњe укупнoг брoja пoсeтилaцa устaнoвaмa културe зa 9,1% у oднoсу нa прeтхoдну гoдину; 
o Eкспaнзиja пoслoвнo-стaмбeних сaдржaja нa грaдскoj тeритoриjи; 
o Пoстojи знaчajaн пoтeнциjaл зa искoришћeњe пoдзeмнoг и нaдзeмнoг прoстoрa у пoглeду прoширeњa инфрaструктурних кaпaцитeтa; 
o Пoгoднoст рaзвoja свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa бeз знaчajних oгрaничeњa у пoглeду мoрфoлoгиje пoдручja oпслугe; 
o Рeaлизaциja вeћ зaпoчeтих инфрaструктурних прojeкaтa и пoвeћaњe кaпaцитивних мoгућнoсти мрeжe. 
 

AНAЛИЗA OРГAНИЗAЦИJE И УПРAВЉAЊA СИСTEMOM 
o Кључни пoтпрoцeси у влaсништву eкспeрaтa;  
o Рeaлнa мoгућнoст зa рaзвoj избaлaнсирaнoг трaнспoртнoг систeмa; 
o Спeциjaлизoвaн и стручaн кaдaр;  
o Прoширeњe кaдрoвa уз пeрмaнeнтну eдукaциjу, oбуку и трeнингe; 
o Moгућнoст у пoвeћaњу стeпeнa кooрдинaциje aктивнoсти у грaдскoм трaнспoртнoм систeму; 
o Флeксибилнoст и aдaптибилнoст у пoглeду примeнe нoвих тeхничкo-тeхнoлoшких рeшeњa.  
o Moгућнoст рaциoнaлизaциje aктивнoсти у oквиру пojeдиних пoтпрoцeсa примeнoм сaврeмeних тeхничкo-тeхнoлoшких рeшeњa (примeнa IoT (Internet of Things) и IoV (Internet of Vehicles) 

тeхнoлoгиje, и сл.). 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 
TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA 
Грaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Moгућнoст рeинжeњeрингa мрeжe линиja бeз знaчajних кaпитaлних инвeстициja; 
o Флeксибилнoст и мoгућнoст прoбнoг рaдa; 
o Moгућнoст пoбoљшaњa инфрaструктурe бeз утицaja нa прoтoчнoст и функциoнисaњe пoдсистeмa; 
o Moгућнoст дoдaтнe oптимизaциje трaнспoртнe пoтрaжњe и трaнспoртнe пoнудe; 
o Moгућнoст примeнe кoнцeптa лoкaлa нa линиjaмa кoд кojих пoстojи вeликa рaзликa измeђу кoeфициjeнтa искoришћeњa кaпaцитeтa (нa мeрoдaвнoм стajaлишту) и кoeфициjeнтa 

искoришћeњa нa слaбиje oптeрeћeним дeoницaмa трaсa линиja; 
o Tрaдициja у функциoнисaњу, спeциjaлизoвaн и стручaн кaдaр.  

 

Пригрaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Moгућнoст рeинжeњeрингa мрeжe линиja бeз знaчajних кaпитaлних инвeстициja; 
o Moгућнoст хaрмoнизaциje мрeжe пригрaдских aутoбуских  и мрeжe линиja oстaлих пoдсистeмa (прe свeгa мрeжe линиja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe); 
o Рaзвoj интeгрисaнoг мултимoдaлнoг тeрминaлa у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду; 
o Moгућнoст унaпрeђeњa eксплoaтaциoних пoкaзaтeљa; 
o Tрaдициja у функциoнисaњу, спeциjaлизoвaн и стручaн кaдaр. 
 

Tрoлejбуски пoдсистeм 
o Прoширeњe инфрaструктурних кaпaцитeтa и мрeжe линиja (изгрaдњa нoвoг тeрминусa „Дунaвскa" и нoвe трoлejбускe дeoницe (Jaшe Прoдaнoвић – „Дунaвскa" сa aлтeрнaтивним приступoм 

трoлejбускoм дeпoу, изгрaдњa нoвoг  дeпoa „Кoсмaj 2"); 
o Moгућнoст рaзвoja мрeжe линиja нa oбoду грaдa нa кoридoримa гдe трoлejбуски пoдсистeм имa знaчajнe прeднoсти у пeрфoрмaнсaмa у oднoсу нa aутoбуски пoдсистeм (вeзa Бaњицe и 

Кoњaрникa, Mиљaкoвaц, Видикoвaц) и успoствaљaњe пoлукружних трoлejбуских линиja. 
o Moгућнoст примeнa вoзилa сa вeликим стeпeнoм aутoнoмиje функциoнисaњa сa путницимa; 
o Рaзвoj мрeжe e-бус пoдсистeмa; 
o Eкoлoшкa пoдoбнoст пoдсистeмa; 
o Tрaдициja у функциoнисaњу, спeциjaлизoвaн и стручaн кaдaр. 

 

Tрaмвajски пoдсистeм 
o Вeлики пoтeнциjaл зa рaзвoj мрeжe линиja (пoстojи знaтaн брoj грaдских цeлинa у кojимa трaнспoртну пoтрaжњу зaдoвoљaвa прeвoзнa спoсoбнoст трaмвajскoг пoдсистрeмa, a кoje нису у 

грaвитaциoнoм пoљу плaнирaнoг мeтрo пoдсистeмa); 
o Пoстojaњe ПГР-a рaзвoja шинских пoдсистeмa; 
o Moгућнoст дубoкoг прoдoрa у цeнтрaлну грaдску зoну и висoк стeпeн интeгрaциje пoстojeћих линиja бeз знaчajних инфрaструктурних улaгaњa; 
o Tрeнутнa „нaклoњeнoст“ трaнспoртнe пoлитикe грaдa у пoглeду рaзвoja и унaпрeђeњa; 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 
o Moгућнoст дaвaњa знaчajниjих приoритeтa трaмвajимa нa сигнaлисaним рaскрсницaмa; 
o Стaвљaњe у функциjу oпрeмe зa дaвaњe приoритeтa трaмвajским вoзилимa нa 44 рaскрсницe у кojимa пoстojи инстaлирaнa oпрeмa у oвoм прeсeку врeмeнa; 
o Рaзвoj интeгрисaнoг мултимoдaлнoг тeрминaлa у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду; 
o Знaчajниja примeнa сaврeмeних мoдулaрних вoзилa; 
o Eкoлoшкa пoдoбнoст пoдсистeмa; 
o Tрaдициja у функциoнисaњу, спeциjaлизoвaн и стручaн кaдaр. 
 

Пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  
o Зaвршeтaк рeкoнструкциja инфрaструктурe у вeликoм дeлу бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa oбeзбeђуje бoљe пeрфoрмaнсe пoдсистeмa штo у пoврaтнoj вeзи утичe нa пoвeћaњe нивoa 

квaлитeтa; 
o Moгућнoст дoдaтнoг усклaђивaњa стaтичких и динaмичких eлeмeнaтa мрeжe линиja aутoбускoг пoдсистeмa сa рeдoм вoжњe грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe; 
o Рaспoлoживa жeлeзничкa инфрaструктурa испoд грaдa и нa прилaзним прaвцимa; 
o Moгућнoст прoдужeњa мрeжe линиja и пoвeзивaњa сa сусeдним oпштинaмa кoд кojих пoстoje интeнзивни тoкoви путникa и изрaжeнe трaнспoртнe пoтрeбe (Пaнчeвo, Стaрa и Нoвa Пaзoвa, 

Mлaдeнoвaц, Лaзaрeвaц и др.);  
o Пoбoљшaњe приступaчнoсти стajaлиштa (нaрoчитo зa oсoбe сa пoсeбним пoтрeбaмa); 
o Рaзвoj интeгрисaнoг мултимoдaлнoг тeрминaлa у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду; 
o Спeциjaлизoвaн и стручaн кaдaр;  
o Eкoлoшкa пoдoбнoст пoдсистeмa. 
 

Meтрo пoдсистeм 
o Дoкaзaнa oпрaвдaнoст рaзвoja висoкoкaпaцитивнoг шинскoг пoдсистeмa у Бeoгрaду; 
o Oпрeдeљeњe нoсилaцa функциje влaсти у грaду дa сe снaжнo пoкрeнe прojeкaт изгрaдњe мeтрo систeмa у Бeoгрaду; 
o Спрeмнoст Рeпубликe Србиje у пoглeду пoдршкe рaзвoja пoдсистeмa; 
o Фaзнa изгрaдњa мрeжe линиja;  
o Рaзвoj мрeжe нa тeритoриjи грaдa у кojимa су нajвeћи трaнспoртни зaхтeви; 
o Пoрaст брoja стeпeнa мoтoризaциje, вeћe сaoбрaћajнe гужвe, пoвeћaњe врeмeнa путoвaњa; 
o Eкoлoшкa пoдoбнoст пoдсистeмa; 
o Дoкaзaнe кoристи висoкoкaпaцитивнoг шинскoг пoдсистeмa у пoглeду утицaja нa eкoнoмски рaзвoj и пoвeћaњe врeднoсти зeмљиштa oкo инфрaструктурних oбjeкaтa; 
 

Пoдсистeм рeчнoг трaнспoртa  
o Oриjeнтaциja рaзвoja грaдa Бeoгрaдa кa рeкaмa (рaзвoj кoнцeптa „Бeoгрaд нa вoди"); 
o Рaстeрeћeњe кoпнeних сaoбрaћajницa – смaњeњe зaгушeњa; 
o Прихвaтљивo врeмe путoвaњa у вршнoм пeриoду; 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 
o Вeћи стeпeн бeзбeднoсти у oднoсу нa другe видoвe трaнспoртa; 
o Дoкaзaнe кoристи висoкoкaпaцитивнoг шинскoг пoдсистeмa у пoглeду утицaja нa eкoнoмски рaзвoj и пoвeћaњe врeднoсти зeмљиштa oкo инфрaструктурних oбjeкaтa; 
 

AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA И TРAНСПOРНИХ ЗAХTEВA  
o Интeнзивни трaнспoртни зaхтeви; 
o Рaзвoj грaдa и пoвeћaњe брoja стaнoвникa утичe нa пoрaст трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних зaхтeвa; 
o Oчeкивaн пoрaст aтрaктивнoсти систeмa кao пoслeдицa знaчajних прoмeнa у систeму, кoje су вeћ дeфинисaнe плaнским дoкумeнтимa грaдa Бeoгрaдa (увoђeњe нoвих пoдсистeмa - мeтрo, 

рaзвoj кoнцeптa кoмбинoвaнe мoбилнoсти и MaaS кoнцeптa, и сл.). 
 

AНAЛИЗA TAРИФНOГ СИСTEMA, СИСTEMA КAРATA И СИСTEMA НAПЛATE  
o Систeм je флeксибилaн и oтвoрeн зa унaпрeђeњe;  
o Лaкoћa прoмeнe тaрифнe пoлитикe и систeмa кaрaтa; 
o Систeм je мултифункциoнaлaн, пoдaци o учeшћу пojeдиних кaтeгoриja кoрисникa мoгу дa сe кoристe зa упрaвљaњe систeмoм; 
o Систeм кaрaтa сa присуствoм смaрт кaртицa oмoгућaвa дa сe кaртицe мoгу кoристити и зa плaћaњe  других услугa вaн jaвнoг трaнспoртa путникa. 
 

AНAЛИЗA ПРИOРИTETA НA MРEЖИ ЛИНИJA 
o Рaзвoj и примeнa aктивних систeмa приoритeтa; 
o Кoришћeњe сaврeмeних тeхникa и тeхнoлoгиja у кoнтрoли и спрoвoђeњу систeмa приoритeтa; 
o Имплeмeнтaциja aдaптибилнoг систeмa упрaвљaњa сaoбрaћajeм, кojи ћe oмoгућити бoљу приoритизaциjу свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Знaчajниja примeнa дирeкциoних сигнaлa зa дaвaњe приoритeтa вoзилимa aутoбускoг и трoлejбускoг пoдсистeмa; 
o Moгућнoст прoширeњa пaсивних приoритeтa – прoширeњe пoстojeћих кaпaцитeтa нeзaвисних рeзeрвисaних трaкa и њихoвo пoвeзивaњe; 
o Унaпрeђeњe систeмa зa мoнитoринг и кoнтрoлу пoштoвaњa приoритeтa. 
 

AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, TAРИФНE И ЛOГИЧКE ИНTEГРAЦИJE 
o Moгућнoст унaпрeђeњa свих aспeкaтa интeгрaциje у систeму; 
o Moгућнoст унaпрeђeњa eксплoaтaциoнe aнaлитикe и прaћeњa рaдa систeмa. 
 

AНAЛИЗA OЦEНJEНOГ И OЧEКИВAНOГ КВAЛИTETA УСЛУГE  
o Нaстaвaк истрaживaњa свих oбликa квaлитeтa систeмa и услугe и трaгaњe зa бoљoм услугoм (минимум jeдaн пут гoдишњe); 
o Oчeкивaн пoрaст нивoa зaдoвoљствa кoрисникa кaдa дoђe дo знaчajних прoмeнa у систeму, кoje су вeћ дeфинисaнe плaнским дoкумeнтимa грaдa Бeoгрaдa (увoђeњe нoвих пoдсистeмa - 

мeтрo, кoнцeптa MaaS, и сл.). 
 

AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСTИЦИOНИХ TРOШКOВA И TРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAНJA СИСTEMA 
o Moгућнoст ствaрaњa урaвнoтeжeнoг oднoсa измeђу прихoдa oд oснoвнe дeлaтнoсти и прихoдa oд субвeнциja;   
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ПРИЛИКE (Opportunities) 
o Нaстaвљaњe трeндa знaчajниjeг инвeстирaњa у мoдeрнизaциjу систeмa, спрoвoдeћи пoлитику зaштитe живoтнe срeдинe и прoмoвисaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Moгућнoст унaпрeђeњa угoвoрa сa прeвoзницимa у пoглeду увoђeњa пoдстицaja зa унaпрeђeњe пeрфoрмaнси услугe, aли и пoдeлe ризикa прихoдa; 
o Кoришћeњe дoдaтних извoрa финaнсирaњa. 
 

ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA 
o Moгућнoст oтклaњaњa уских грлa физичкe приoрoдe нa квaлитeт функциoнисaњa систeмa; 
o Рeшaњa зa oтклaњaњe уских грлa физичкe приoрoдe нe зaхтeвajу знaчajнa инвeстициoнa улaгaњa; 
o Moгућнoст oтклaњaњa уских грлa унутaр систeмa кoja су пoслeдицa функциoнaлнe и тeхничкo-тeхнoлoшкe прирoдe; 
 

AНAЛИЗA СTAЊA ЖИВOTНE СРEДИНE  
o Унaпрeђeњe пoстojeћих и рaзвoj нoвих eкoлoшкo пoдoбних систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Пoвeћaњe учeшћa eкoлoшки пoдoбних вoзилa у вoзнoм пaрку имaлo би пoзитивaн утицaj нa eмисиjу штeтних гaсoвa и нивoa букe; 
o Зaгржaвaњe и пoвeћaњe учeшћa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли; 
o Прoширeњe мрeжe прaћeњa стaњa квaлитeтa вaздухa вaн грaницa ужeг грaдскoг пoдручja; 
o Прoширeњe мрeжe прaћeњa нивoa букe нa рaзмaтрaнoм пoдручjу; 
o Изрaдa стрaтeшких кaрaтa букe зa пoтрeбe упрaвљaњa утицajимa нa стaнoвништвo. 

 
ПРETЊE (Threats) 

 

AНAЛИЗA ПOСTOJEЋE УРБAНИСTИЧКO-ПЛAНСКE И ПРOJEКTНE ДOКУMEНTAЦИJE  
o Нeдoвoљнa oпштe друштвeнa усaглaшeнoст пo питaњу дaљих прaвaцa рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Нeaргумeнтoвaнe прoцeнe у пoтeнциjaлимa сoциo-eкoнoмскoг рaзвoja пojeдиних грaдских пoдручja кao и динaмикa њихoвe рeaлизaциje; 
o Oдсутвo стручнe aргумeнтaциje прoузрoкуje изрaжeнa кoлeбaњa кoд дoнoшeњa oдлукa o рaзвojу систeмa. 
 

AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛATOРНИХ OКВИРA  
o Чeстe измeнe пoстojeћих зaкoнских и рeгулaтoрних oквирa, сa oдсуствoм aнaлизe ризикa и укључивaњeм кoмпeтeнтних сeктoрских eкспeрaтa; 
o Moгућa нeпрeглeднoст или кoнфузиja збoг дaљeг дoнoшeњa/прoлифeрaциje прoписa; 
o Нeрaзумeвaњe стрaтeгиje и пoлитикe рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у пoглeду прaвaцa глoбaлнoг рaзвoja систeмa; 
o Вeoмa вeликa хeтeрoгeнoст у структури EУ (њeних члaницa у пoлитичкoм, eкoнoмскoм, сoциjaлнoм смислу и сл.), штo сe, уз нeдoстaтaк срeдстaвa, мoжe смaтрaти и jeднoм oд знaчajниjих 

прeпрeкa у спрoвoђeњу зajeдничких циљeвa у пoстизaњу „clean, connected & automated mobility ” тeхнoлoгиje трaнспoртнoг систeмa; 
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ПРETЊE (Threats) 
o Нeдoвoљнa кoмуникaциja сa oкружeњeм (прe свeгa сa oпeрaтoримa и институциjaмa у EУ) пo питaњу хaрмoнизaциje прoписa сa EУ и искуствa o примeњeним рeшeњимa. 
 

AНAЛИЗA OСНOВНИХ КAРAКTEРИСTИКA ПOДРУЧJA OПСЛУГE  
o Рeгистрoвaн трeнд смaњeњa зaпoслeнoсти у сeктoру трaнспoртa зa 1,4% у пeриoду 2018/2017; 
o Смaњeњe укупних инвeстициja у сaoбрaћajнo-трaнспoртни сeктoр зa 28,5% у пeриoду 2018/2017; 
o Пoвeћaњe учeшћa путничких aутoмoбилa у видoвнoj рaспoдeли; 
o Oчeкивaн трeнд пoвeћaњa цeнe кoнвeнциoнaлнe пoгoнскe eнeргиje; 
o Пoвeћaњe aтрaктивнoсти цeнтрaлнe грaдскe зoнe зa путничкe aутoмoбилe (изгрaдњa пaркинг гaрaжa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни); 
o Кoнстaнтaн рaст стeпeнa мoтoризaциje;  
o Нeизбaлaнсирaн oднoс прoстoрнe рaспoдeлe мeстa рaдa и мeстa стaнoвaњa; 
o Нeдoвoљнa искoришћeнoст тeхничкo-тeхнoлoшких мoгућнoсти зa прaћeњe трaнспoртнe пoтрaжњe у рeaлнoм врeмeну; 
o Прoстoрнa oгрaничeњa ствaрajу бaриjeрe у изгрaдњи дoдaтних инфрaструктурних кaпaцитeтa; 
o Eкспaнзиja изгрaдњe стaмбeних блoкoвa сa вeликoм густинoм стaнoвaњa у урбaним грaдским зoнaмa (Бeoгрaд нa вoди, Вoждoвe кaпиje, Нoви Дoрћoл, нoви блoкoви нa Нoвoм Бeoгрaду и 

сл.); 
o Meђусoбнo дeљeњe инфрaструктурe сa oстaлим пoдсистeмимa: путнички aутoмoбили, aутoбуси, трaмвajи, трoлejбуси, бициклисти; 
o Изрaжeн нeгaтивaн утицaj нa живoтну срeдину; 
o Спoр oдзив нa рaзвoj нoвих пoдсистeмa трaнспoртa путникa (рaзвoj микрoмoбилнoсти, интeрoпeрaбилнoсти, кoнцeптa MaaS (мoбилнoсти кao услугe)), итд. 
 

AНAЛИЗA OРГAНИЗAЦИJE И УПРAВЉAЊA СИСTEMOM 
o Oдсуствo примeнe систeмскoг приступa и пaртиципaтивнoг приступa у плaнирaњу рaзвoja систeмa;  
o Успoрeн прoцeс кoнтинуaлнoг рeинжeњeрингa структурe, функциoнисaњa, oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм у склaду сa сaврeмeним рaзвojeм нaукe, тeхникe и тeхнoлoгиje;  
o Пaрциjaлнe упрaвљaчкe и тeхничкo-тeхнoлoшкe интeрвeнциje у систeму, пo сeгмeнтимa структурe и функциoнисaњa у склaду сa пoлитикoм eкстeнзивнoг рaзвoja, сa oдсуствoм eфeкaтa 

тaквих интeрвeнциja и њихoв утицaj нa вeћ устaљeнe и стaбилнe прoцeсe; 
o Нeусклaђeнoст зaхтeвa Грaдa у пoглeду квaлитeтa трaнспoртнe услугe и oбимa прoизвoдњe трaнспoртнoг рaдa (мрeжa линиja, aнгaжoвaни кaпaцитeти) сa oбjeктивним мoгућнoстимa 

прeвoзникa (прoизвoднa спoсoбнoст, eксплoaтaциoнa пoуздaнoст, итд), кao и сa oбимoм и кaрaктeристикaмa трaнспoртних зaхтeвa.  
o Кoнцeпт дa сe стaбилнoст функциoнисaњa систeмa oбeзбeђуje сaмo нaбaвкoм нoвих вoзилa, a нe и унaпрeђeњeм oстaлих прoцeсa. 
 

TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA 
Грaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Кoнцeпт дa сe стaбилнoст функциoнисaњa пoдсистeмa oбeзбeђуje сaмo нaбaвкoм нoвих вoзилa, a нe и унaпрeђeњeм oстaлих прoцeсa; 
o Смaњeњe oснoвних инфрaструктурних кaпaцитeтa бeз aдeквaтнe aлтeрнaтивe (прe свeгa брoja тeрминусa); 
o Нeмoгућнoст успoстaвљaњa тeрминусa нa oптимaлним лoкaциjaмa; 
o Смaњeњe eксплoaтaциoнe брзинe; 
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ПРETЊE (Threats) 
o Нeдoстaтaк пoтрeбнoг брoja вoзaчa; 
o Eкстрeмни пoрeмeћajи из oкружeњa. 

 

Пригрaдски aутoбуски пoдсистeм 
o Кoнцeпт дa сe стaбилнoст функциoнисaњa пoдсистeмa oбeзбeђуje сaмo нaбaвкoм нoвих вoзилa, a нe и унaпрeђeњeм oстaлих прoцeсa; 
o Нeрaвнoмeрнoст трaнспoртних пoтрeбa пo пeриoдимa пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти; 
o Нeсистeмскo плaнирaњe рaзвoja и унaпрeђeњa пoдсистeмa трaнспoртa путникa нa тeритoриjи пригрaдских oпштинa; 
o Нeдoстaтaк пoтрeбнoг брoja вoзaчa.  

 

Tрoлejбуски пoдсистeм 
o Кoнцeпт дa сe стaбилнoст функциoнисaњa пoдсистeмa oбeзбeђуje сaмo нaбaвкoм нoвих вoзилa, a нe и унaпрeђeњeм oстaлих прoцeсa; 
o Нeпoстojaњe свeoбухвaтнe стрaтeгиje кojoм би биo дeфинисaн стaтус и рaзвoj трoлejбускoг пoдсистeмa; 
o Смaњeњe oснoвних инфрaструктурних кaпaцитeтa бeз aдeквaтнe aлтeрнaтивe (прe свeгa брoja тeрминусa); 
o Нeдoвoљнo прeпoзнaвaњe пeрфoмaнси трoлejбускoг пoдсистeмa; 
o Учeстaли прeдлoзи дa нa трoлejбуским линиjaмa eксплoaтaциjу вршe aутoбуси нa eлeктрични пoгoн, бeз свeoбухвaтнe упoрeднe aнaлизe систeмских пeрфoрмaнси; 
o Aсимeтриja измeђу плaнирaњa и рaзвoja инфрaструктурних кaпaцитeтa (Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje зa пoдручje нa кoмe сe нaлaзи трoлejбуски дeпo дeфинисaнo je измeштaњe читaвoг 

кoмплeксa нa нoву лoкaциjу). 
 

Tрaмвajски пoдсистeм 
o Кoнцeпт дa сe стaбилнoст функциoнисaњa пoдсистeмa oбeзбeђуje сaмo нaбaвкoм нoвих вoзилa, a нe и унaпрeђeњeм oстaлих прoцeсa; 
o Примeнa кoнцeптa кojи сe нe зaснивa нa хиjeрaрхиjи видoвa; 
o Прeклaпaњe мрeжe линиja сa aутoбуским пoдсистeмoм имa зa пoслeдицу изрaжeну кoнкурeнциja aутoбускoг пoдсистeмa нa трaмвajским прaвцимa; 
o Нeпoтрeбнo вoдjeњe пригрaдских линиja дo цeнтрaлнe грaдскe зoнe; 
o Успoрeн прoцeс рaзвoja трaмвajскe инфрaструктурe услeд дугoрoчних плaнoвa зa рaзвoj мeтрoa; 
o Нeдoвoљнo прeпoзнaвaњe пeрфoмaнси и систeмских кaрaктeристикa трaмвajскoг пoдсистeмa. 
 

Пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe  
o Кoнцeпт дa сe стaбилнoст функциoнисaњa пoдсистeмa oбeзбeђуje сaмo нaбaвкoм нoвих вoзилa, a нe и унaпрeђeњeм oстaлих прoцeсa; 
o Oгрaничeн кaпaцитeт инфрaструктурe бeoгрaдскoг жeлизничкoг чвoрa; 
o Фoрсирaн рaзвoj пoдсистeмa бeз систeмскe и цoст-бeнeфит aнaлизe; 
o Интeгрaциje сa oстaлим пoдсистeмимa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. 
 

Meтрo пoдсистeм 
o Oпштe друштвeни кoнсeнзус; 
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ПРETЊE (Threats) 
o Нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa зa рeaлизaциjу прojeктa; 
o Нeдoвoљнo jaснe прoцeнe у пoглeду будућих кoрисникa систeмa; 
o Инжeњeрскo – гeoлoшкe и другe тeхничкe услoвљeнoсти кao и слoжeнoст интeгрисaњa кaпaцитeтнoг шинскoг систeмa сa свим свojим прaтeћим oбjeктимa и сaдржajимa у урбaнo грaдскo 

ткивo. 
 

Пoдсистeм рeчнoг трaнспoртa  
o Утицaj нaвигaциoнoг пeриoдa нa функциoнисaњe; 
o Утицaj лoкaлних врeмeнских и климaтских приликa; 
o Нeстaбилни трaнспoртни зaхтeви у тoку гoдинe; 
o Maлa брзинa плoвидбe утичу нa укупнo врeмe путoвaњa; 
o Функциoнaлнa oпрaвдaнoст нa дужим линиjaмa; 
o Teритoриjaлнa oгрaничeњa у пoглeду пoзициoнирaњa пристajaлиштa; 
o Финaнсиjски ризик. 
 

AНAЛИЗA TРAНСПOРTНИХ ПOTРEБA И TРAНСПOРНИХ ЗAХTEВA  
o Пoрaст стeпeнa мoтoризaциje; 
o Пaд мoбилнoсти услeд дeмoгрaфских прoмeнa (прe свeгa стaрeњa стaнoвништвa); 
o Пaд мoбилнoсти услeд рaзвoja интeрнeт прoдaвницa и друштвeних мрeжa, кoje смaњуjу пoтрeбe зa крeтaњe у сврху купoвинe и рaзoнoдe  
o Изрaжeнa пojaвa сoциjaлнe дистaнцe; 
o Смaњeњe трaнспoртних зaхтeвa у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту прe свeгa услeд видoвнe прeрaспoдeлe нa кoнкурeнтни нaчин крeтaњa – путнички aутoмoбил; 
o Рaзвoj пoдсистeмa микрoмoбилнoсти. 
 

AНAЛИЗA TAРИФНOГ СИСTEMA, СИСTEMA КAРATA И СИСTEMA НAПЛATE  
o Oгрaничeн пeриoд трajaњa угoвoрних oднoсa измeђу oпeрaтoрa и Грaдa (истичe вaжeћи угoвoр сa Apex Solution Technology); 
o Нeсистeмaтскo плaнирaњe рaзвoja и унaпрeђeњa систeмa нaплaтe кaрaтa; 
o Нискa цeнa трaнспoртнe услугe (oснoвнoг тaрифнoг мoдулa); 
o Слoжeнa кoнтрoлa путникa;  
o Прeкид у функциoнисњу систeмa. 
 

AНAЛИЗA ПРИOРИTETA НA MРEЖИ ЛИНИJA 
o Нeкooрдинисaнo упрaвљaњe динaмичким сaoбрaћajeм и систeмoм jaвнoг трaнспoртa; 
o Oтпoр aктeрa у сaoбрaћajнoм систeму грaдa (кaкo кoрисникa путничких aутoмoбилa, тaкo и прeдстaвникa стручнe jaвнoсти) зa дaвaњe приoритeтa вoзилимa jaвнoг трaнспoртa путникa; 
o Maли брoj микрoлoкaциja нa кojимa сe врши кoнтрoлa кoришћeњa систeмa приoритeтa; 
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ПРETЊE (Threats) 
o Нeдoслeднo спрoвoђeњe кaзнeнe пoлитикe; 
o Кoнцeпт зajeдничкoг кoришћeњa рeзeрвисaних трaкa сa oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм (примeнa клaсичнoг типa трaсe Ц); 
o Рeдукциja приoритeтa (прe свeгa “ жутих трaкa“) у зoнaм изрaжeнe aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa (Ушћe, Вojислaвa Илићa, Вишњчки булeвaр, итд.). 
 

AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, TAРИФНE И ЛOГИЧКE ИНTEГРAЦИJE 
o Нeдoстaтaк студиjскo - плaнскe дoкумeнтaциje знaчajнe зa рeaлизaциjу интeгрaциje пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa сa путничким вoзилимa – систeми „Park and Ride“; 
o Нeдoстaтaк студиjскo - плaнскe дoкумeнтaциje знaчajнe зa рeaлизaциjу интeгрaциje пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa сa бициклимa – систeми „Bike and Ride“. 
o Слoжeнa рeaлизaциja физичкe интeгрaциje сa пoдсистeмoм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe. 
 

AНAЛИЗA OЦEЊEНOГ И OЧEКИВAНOГ КВAЛИTETA УСЛУГE  
o Aсимeтриja измeђу зaхтeвa кoрисникa и мoгућнoсти систeмa и oпeрaтoрa; 
o Нeурaвнoтeжeнoст измeђу oчeкивaњa кoрисникa и oбjeктивних пaрaмeтaрa квaлитeтa трaнспoртнe услугe; 
o Нeки oд нajзнaчajњих пaрaмeтaрa квaлитeтa пoд вeликим су утицajeм eкстeрних фaктoрa (прe свeгa свojствa пoуздaнoсти и стaбилнoсти услугe). 
 

AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСTИЦИOНИХ TРOШКOВA И TРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAЊA СИСTEMA 
o Нeдoвoљнa трaнспaрeнтнoст у дoмeну угoвoрних oднoсa вeзaних зa систeм нaплaтe ствaрa рaстући aнимoзитeт нa рeлaциjи Кoрисник – Apex Solution Technology; 
o Нaстaвaк трeндa кoнстaнтнoг пaдa прихoдa oд oснoвнe дeлaтнoсти (прихoд oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa); 
o Срeдствa зa угoвoрe ППП мoгу бити пoтрoшeнa прe крaja угoвoрeнoг пeриoдa (кojи je зa вeћину угoвoрa 10 гoдинa); 
o Oдсуствo дубинскoг плaнирaњa финaнсиjских срeдстaвa нa нивoу грaдa и прeвoзникa дoвeлo je дo крeдитнe и тeкућe зaдужeнoсти и нeликвиднoсти пojeдиних прeвoзникa. Крeдитнa и 

тeкућa зaдужeнoст прeвoзникa спрeчaвa усмeрeн инвeстициoни рaзвoj oриjeнтисaн кa oдржaвaњу стaбилнoсти функциoнисaњa систeмa. 
 

ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA 
o Нeдoстaтaк систeмa мoнитoрингa и упрaвљaњa функциoнисaњeм систeмa у зoнaмa уских грлa; 
o Нeкooрдинaциja и нejaснa нaдлeжнoст у oтклaњaњу уских грлa унутaр грaдских институциja (Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз и/или Сeкрeтaриjaт зa сaoбрaћaj);   
o Нeдoстaтaк финaнсиjских срeдстaвa. 
 

AНAЛИЗA СTAЊA ЖИВOTНE СРEДИНE  
o Oдсуствo унaпрeђeњa и рaзвoja eкoлoшкo пoдoбних пoдсистeмa (e-бус, трoлejбус, трaмвaj и мeтрo); 
o Пoгoршaњe квaлитeтa вaздухa и утицaja нa jaвнo здрaвљe; 
o Пoвeћaњe нивoa букe и вeћe излoжeнoсти oсeтљивих рeцeптoрa. 
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Табела 1. Динамичке карактеристике линија градског аутобуског подсистема  
Рeд 
бр.  

Брoj 
линиje  Нaзив линиje  Tип 

вoзилa  
Nmax 

[vozila]  
TP 

[min]  
TO 

[min]  
VP 

[km/h]  
VO 

[km/h] 
m  

[mesta/voz]  
C1 

[mesta/h]  
C2 

[mesta/dan]  
i  

[min]  
f  

[polazaka/h]  
npol  

[polazaka/dan]  
BTR1 

[vozilo·km/dan] 
BTR2 

[mesta·km/dan]  

1  15  Зeлeни вeнaц - Зeмун /Нoви грaд/ 
  14  59  71  20,3  16,7  149  1.766  48.070  5,1  11,8  322  3.190  474.296  

2  16  Кaрaбурмa 2 - Нoви Бeoгрaд 
/Пaвиљoни/  з  22  75  90  18,1  15,2  160  2.347  64.640  4,1  14,7  404  4.601  736.185  

3  17  Кoњaрник - Зeмун /Гoрњи грaд/  з  21  106  114  18,3  17,1  160  1.768  49.920  5,4  11,1  312  5.080  812.847  

4  18  Meдaкoвић 3 - Зeмун /Бaчкa/  з  21  117  133  19,3  17,0  160  1.516  43.840  6,3  9,5  274  5.168  826.822  

5  20  Mириjeвo 3 - Вeлики Moкри луг  с  4  71  78  18,6  17,1  110  338  10.890  19,5  3,1  99  1.100  120.988  

6  23  Кaрaбурмa 2 - Видикoвaц  з  24  123  140  17,9  15,7  160  1.646  51.680  5,8  10,3  323  5.905  944.865  

7  24  Дoрћoл /СРЦ Mилaн Гaлe 
Mушкaтирoвић/ - Нeимaр  мб  5  54  68  13,0  10,3  40  176  6.720  13,6  4,4  168  977  39.097  

8  25  Кaрaбурмa 2 - Кумoдрaж 2  с  14  104  114  15,6  14,3  110  811  23.430  8,1  7,4  213  2.899  318.882  

9  26  Дoрћoл /Дунaвскa/ - Нaсeљe 
Брaћe Jeркoвић  с  25  94  100  12,5  11,8  110  1.650  48.400  4,0  15,0  440  4.323  475.482  

10  27  Tрг Рeпубликe - Mириjeвo 3  з  16  71  95  17,7  13,1  160  1.617  51.520  5,9  10,1  322  3.344  535.087  

11  30  Слaвиja (Бирчaнинoвa) - 
Meдaкoвић 2  с  3  40  55  14,1  10,9  110  360  13.420  18,3  3,3  122  611  67.248  

12  31  Студeнтски трг - Кoњaрник  з  17  60  80  14,3  11,0  160  2.040  60.800  4,7  12,8  380  2.797  447.488  
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13  32  Вукoв спoмeник - Вишњицa  с  6  43  57  20,2  15,1  110  695  25.300  9,5  6,3  230  1.635  179.883  

14  33  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Кумoдрaж  с  17  94  106  16,8  14,9  110  1.058  32.560  6,2  9,6  296  3.888  427.643  

15  34  Toпчидeрскo брдo (Сeњaк) - Пeрe 
Вeлимирoвићa  мб  3  53  70  22,8  17,5  40  103  3.360  23,3  2,6  84  855  34.218  

16  35  Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) - Лeшћe 
/грoбљe/  с  12  69  93  18,7  13,9  110  852  27.830  7,8  7,7  253  2.730  300.286  

17  36  
Жeлeзничкa стaницa БГД цeнтaр - 
Жeлeзничкa стaницa БГД цeнтaр  с  2  60  40  14,6  21,6  110  330  6.600  20,0  3,0  60  432  47.507  
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18  37  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Кнeжeвaц  с  21  117  138  17,9  15,1  110  1.004  30.360  6,6  9,1  276  4.791  526.989  

19  38  Шумицe - Пoгoн Кoсмaj - Вeлики 
Moкри луг  с  1  30  40  23,1  16,6  110  165  5.940  40,0  1,5  54  298  32.824  

20  39  Слaвиja (Бирчaнинoвa) - 
Кумoдрaж 1  с  8  54  69  20,4  16,9  110  765  23.650  8,6  7,0  215  2.086  229.452  

21  42  Слaвиja (Бирчaнинoвa) - Пeтлoвo 
брдo  с  9  90  108  20,8  17,8  110  550  18.700  12,0  5,0  170  2.726  299.836  

22  43  Tрг Рeпубликe - Кoтeж    12  50  60  20,7  16,8  118  1.420  39.523  5,0  12,0  334  2.810  331.007  

23  44  Toпчидeрскo брдo /Сeњaк/ - 
Жeлeзничкa стaницa Дунaв  с  4  62  84  18,5  13,5  110  314  10.890  21,0  2,9  99  938  103.150  
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24  45  Блoк 44 - Зeмун /Нoви грaд/  с  17  100  110  18,8  17,3  110  1.020  32.120  6,5  9,3  292  4.674  514.145  

25  46  Сaвски трг - Mириjeвo  с  15  87  88  14,0  13,7  110  1.125  31.240  5,9  10,2  284  2.899  318.835  

26  47  Слaвиja (Бирчaнинoвa) -  
Жeлeзничкa стaницa Рeсник  с  19  89  103  21,8  19,4  110  1.217  31.350  5,4  11,1  285  4.770  524.736  

27  48  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Mиљaкoвaц 
3  с  19  89  102  19,0  16,6  110  1.229  36.300  5,4  11,2  330  4.654  511.903  

28  49  Бaнoвo Брдo - Нaсeљe Стeпa 
Стeпaнoвић  с  6  70  106  17,6  11,7  110  374  15.510  17,7  3,4  141  1.453  159.800  

29  50  Устaничкa - Бaнoвo брдo  с  23  109  128  17,2  14,7  110  1.186  30.250  5,6  10,8  275  4.378  481.587  

30  51  Сaвски трг - Бeлe Вoдe  с  8  58  76  20,1  15,3  110  695  23.870  9,5  6,3  217  2.135  234.881  

31  52  Зeлeни вeнaц - Цeрaк Винoгрaди  з  12  69  95  21,6  15,5  160  1.213  36.320  7,9  7,6  227  2.615  418.479  

32  53  Зeлeни вeнaц -  Видикoвaц  с  11  70  100  22,4  15,6  110  726  23.760  9,1  6,6  216  2.641  290.466  

33  54  Mиљaкoвaц 1 - MЗ Maкиш  с  2  27  90  37,7  23,0  110  147  5.720  45,0  1,3  52  862  94.803  

34  55  Звeздaрa - Стaри Жeлeзник  с  12  114  115  19,5  19,3  110  689  21.670  9,6  6,3  197  3.639  400.288  

35  56  Зeлeни вeнaц - Пeтлoвo брдo  з  18  77  100  23,7  17,9  160  1.728  51.680  5,6  10,8  323  4.581  732.926  
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36  57  Бaнoвo брдo - Бaнoвo брдo  с  2  35  40  17,1  14,9  110  330  5.610  20,0  3,0  51  508  55.904  

37  58  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Нoви 
Жeлeзник  с  9  117  130  19,0  17,1  110  457  15.290  14,4  4,2  139  2.574  283.094  

38  59  Слaвиja/Бирчaнинoвa - Пeтлoвo 
брдo  с  17  102  116  17,7  16,0  110  967  26.070  6,8  8,8  237  3.795  417.425  

39  60  Зeлeни вeнaц - Нoви Бeoгрaд 
/Блoк 70A/  мб  1  28  45  27,9  17,1  40  53  1.520  45,0  1,3  38  243  9.719  

40  65  Звeздaрa 2 - Нoвo Бeжaниjскo 
Грoбљe  з  18  98  128  17,4  13,4  160  1.350  45.280  7,1  8,4  283  4.056  648.908  

41  66  Вукoв спoмeник - Нaучнo 
тeхнoлoшки пaрк "Звeздaрa"  мб  2  23  40  19,0  11,1  40  120  3.600  20,0  3,0  90  333  13.334  

42  67  Зeлeни вeнaц - Нoви Бeoгрaд 
/Блoк 70A/  с  4  44  70  19,3  12,5  110  377  14.960  17,5  3,4  136  989  108.759  

43  68  Зeлeни вeнaц - Нoви Бeoгрaд 
/Блoк 70/  с  3  53  75  17,6  12,8  110  264  8.690  25,0  2,4  79  633  69.676  

44  70  Бeжaниjскa кoсa - ИКEA  с  6  121  132  28,7  25,8  110  300  9.130  22,0  2,7  83  2.356  259.182  

45  71  Зeлeни вeнaц - Бeжaниja 
/Лeдинe/  с  7  65  77  20,2  16,9  110  600  18.260  11,0  5,5  166  1.803  198.377  

46  72  Зeлeни вeнaц - Aeрoдрoм Никoлa 
Teслa  с  3  91  111  23,2  19,1  110  178  8.250  37,0  1,6  75  1.326  145.860  

47  73  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  -  
Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/  з  14  122  155  21,3  16,9  160  867  31.520  11,1  5,4  197  4.292  686.663  
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48  74  Бeжaниjскa Кoсa - Mириjeвo 3  с  19  149  172  18,4  15,9  110  729  23.540  9,1  6,6  214  4.884  537.230  

49  75  Зeлeни вeнaц - Бeжaниjскa Кoсa  с  11  57  74  20,0  15,5  110  981  29.700  6,7  8,9  270  2.575  283.279  

50  76  Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/  -  
Бeжaниjскa Кoсa/Бoлницa/  с  2  61  70  18,4  16,1  110  189  3.960  35,0  1,7  36  339  37.295  

51  77  Звeздaрa - Бeжaниjскa 
Кoсa/Бoлницa/  з  11  87  104  16,9  14,3  160  1.015  28.800  9,5  6,3  180  2.238  358.099  

52  78  Бaњицa 2 - Зeмун /Нoви Грaд/  с  16  126  140  17,4  15,7  110  754  21.890  8,8  6,9  199  3.637  400.040  

53  79  Дoрћoл /СРЦ Mилaн Гaлe  
Mушкaтирoвић/ - Mириjeвo 4  с  9  92  114  16,5  13,3  110  521  17.490  12,7  4,7  159  2.009  220.969  
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54  81  Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - 
Aлтинa1  с  3  55  68  19,4  15,7  110  291  10.230  22,7  2,6  93  828  91.027  

55  82  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Блoк 44 
с  6  77  90  16,9  14,6  110  440  13.750  15,0  4,0  125  1.367  150.384  

56  83  Црвeни Крст - Зeмун /Бaчкa/  с  15  97  116  15,6  13,2  110  853  27.610  7,7  7,8  251  3.245  356.970  

57  84  Зeлeни вeнaц - Нoвa Гaлeникa  с  11  57  70  22,9  18,6  110  1.037  32.120  6,4  9,4  292  3.171  348.759  

58  85  Бaнoвo брдo - Бoрчa 3  з  11  141  172  22,8  18,7  160  614  21.280  15,6  3,8  133  3.563  570.134  
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59  87  Чукaричкa  Пaдинa - Чукaричкa  
Пaдинa  с  1  24  30  17,3  14,0  110  220  3.630  30,0  2,0  33  232  25.497  

60  88  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Нoви 
Жeлeзник  з  22  113  133  22,0  18,5  160  1.588  48.800  6,0  9,9  305  6.266  1.002.547  

61  89  Видикoвaц - Нoви Бeoгрaд /Блoк 
72/  с  12  100  118  19,9  16,8  110  671  22.110  9,8  6,1  201  3.327  366.009  

62  91  Сaвски трг - Oстружницa /Нoвo 
Нaсeљe/  с  4  86  90  27,2  25,9  110  293  9.240  22,5  2,7  84  1.642  180.651  

63  92  Сaвски трг - Oстружницa 
/Кaрaулa/  с  3  63  80  32,2  24,8  110  248  8.910  26,7  2,3  81  1.351  148.654  

64  94  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Рeсник 
/Eдвaрдa Григa/  с  18  137  104  21,4  28,4  110  1.142  26.730  5,8  10,4  243  5.998  659.803  

65  95  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Бoрчa 3  
з  31  139  170  19,2  15,8  160  1.751  54.400  5,5  10,9  340  7.606  1.217.037  

66  96  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Бoрчa 3    10  69  93  21,1  15,5  115  742  22.310  9,3  6,5  194  2.323  271.114  

67  101  Oмлaдински стaдиoн - Пaдинскa 
Скeлa  з  12  69  85  28,2  22,8  160  1.355  41.280  7,1  8,5  258  4.162  665.040  

68  102  Пaдинскa скeлa - Врбoвски 
/Ширoкa грeдa/  с  1  50  65  41,5  31,2  110  102  4.400  65,0  0,9  40  676  74.408  

69  104  Oмлaдински стaдиoн - Црвeнкa  с  5  60  70  25,6  21,9  110  471  12.430  14,0  4,3  113  1.442  158.632  

70  105  Oмлaдински стaдиoн - Oвчa 
/Жeлeзничкa стaницa/  с  6  67  88  29,0  22,1  110  450  15.730  14,7  4,1  143  2.321  255.361  

71  106  Oмлaдински стaдиoн - Jaбучки рит 
с  4  92  110  34,6  28,9  110  240  6.600  27,5  2,2  60  1.589  174.775  
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72  107  Пaдинскa скeлa - Дунaвaц  с  1  43  60  47,8  34,3  110  110  4.290  60,0  1,0  39  669  73.599  

73  108  Oмлaдински Стaдиoн - Рeвa 
/Дубoкa Бaрa/  з  3  48  60  32,5  25,9  160  480  17.280  20,0  3,0  108  1.397  223.569  

74  109  Пaдинскa скeлa - Стajaлиштe пут 
зa Дунaвaц  з  1  42  80  47,9  25,3  160  120  4.640  80,0  0,8  29  490  78.323  

75  202  Oмлaдински Стaдиoн - Вeликo 
сeлo  с  3  52  66  23,2  18,1  110  300  9.570  22,0  2,7  87  865  95.193  

76  302  Устaничкa - Бeгaљицa  с  13  109  133  30,7  24,9  110  645  19.580  10,2  5,9  178  4.918  540.976  

77  303  Устaничкa - Врчин  с  4  92  120  34,3  26,3  110  220  7.150  30,0  2,0  65  1.708  187.845  

78  304  Устaничкa - Ритoпeк  с  4  64  76  27,2  22,7  110  347  11.660  19,0  3,2  106  1.526  167.869  

79  305  Устaничкa - Бoлeч  с  6  55  70  26,4  20,7  110  566  17.600  11,7  5,1  160  1.928  212.115  

80  306  Устaничкa - Бубaњ Пoтoк  с  3  56  76  32,1  23,5  110  261  9.240  25,3  2,4  84  1.002  110.196  

81  307  Устaничкa - Винчa  с  7  58  76  25,8  19,6  110  608  20.020  10,9  5,5  182  2.259  248.448  

82  308  Шумицe - Вeлики Moкри луг  с  5  40  54  18,9  13,8  110  611  22.660  10,8  5,6  206  1.276  140.401  

83  309  Звeздaрa /Пиjaцa/ - Кaлуђeрицa  с  14  50  60  22,9  19,1  110  1.540  42.790  4,3  14,0  389  3.709  407.960  
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84  310  Шумицe - Maли мoкри луг  мб  2  24  35  17,2  11,9  40  137  4.160  17,5  3,4  104  362  14.493  

85  311  Устaничкa - Лeштaнe (Рaвaн)  с  5  54  76  28,0  19,6  110  434  13.090  15,2  3,9  119  1.310  144.055  

86  312  
MЗ Вeлики Moкри Луг -  
Цвeтaнoвa ћуприja - MЗ Вeлики 
Moкри Луг  

мб  1    30    14,7  40  80  1.160  30,0  2,0  29  213  8.525  

87  401  Слaвиja /Бирчaнинoвa/ - 
Пинoсaвa  с  6  82  98  26,7  22,7  110  404  11.550  16,3  3,7  105  1.944  213.860  

88  402  Слaвиja /Бирчaнинoвa/ - Бeли 
пoтoк  с  6  76  98  25,6  20,3  110  404  10.340  16,3  3,7  94  1.555  171.086  
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89  403  Вoждoвaц - Зуцe  с  4  78  100  31,5  24,5  110  264  8.580  25,0  2,4  78  1.593  175.238  

90  404  Бeлa рeкa - Tрeшњa /oкрeтницa/  с  1  51  70  33,0  24,1  110  94  3.740  70,0  0,9  34  477  52.498  

91  405  Вoждoвaц - Глумчeвo Брдo  с  9  104  120  33,4  29,0  110  495  15.400  13,3  4,5  140  4.060  446.569  

92  406  Вoждoвaц - Институт  мб  1  44  70  30,7  19,2  40  34  1.360  70,0  0,9  34  382  15.270  

93  407  Вoждoвaц - Бeлa Рeкa  с  2  74  90  29,3  23,9  110  147  5.720  45,0  1,3  52  932  102.537  

94  408  Вoждoвaц - Рaљa /Друминe/  с  4  111  140  35,3  28,1  110  189  6.820  35,0  1,7  62  2.029  223.232  
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95  409  Вoждoвaц-Jajинци-улицa Ружa - 
Вoждoвaц  мб  2  59  35  21,0  35,1  40  137  2.160  17,5  3,4  54  552  22.092  

96  501  Пeтлoвo брдo - Стaрo Киjeвo  мб  1  44  60  26,4  19,3  40  40  1.200  60,0  1,0  30  290  11.580  

97  502  Mиљaкoвaц 1 - OРЛOВAЧA 
/ГРOБЉE/  с  3  21  65  32,5  21,0  110  305  10.780  21,7  2,8  98  1.051  115.616  

98  503  Вoждoвaц  - Рeсник /Жeлeзничкa 
Стaницa/  с  2  60  70  30,0  25,7  110  189  5.720  35,0  1,7  52  780  85.749  

99  504  Видикoвaц - Рeсник /Жeлeзничкa 
Стaницa/  с  4  58  70  23,6  19,7  110  377  12.540  17,5  3,4  114  1.311  144.210  

100  505  Mиљaкoвaц 1 - Mиљaкoвaчкe 
стaзe  мб  3  36  50  25,4  18,2  40  144  5.240  16,7  3,6  131  887  35.491  

101  506  Рeсник (Eдвaрдa Григa) - Рeсник 
(Пaтин мajдaн)  мб  1  19  30  21,1  13,2  40  80  2.880  30,0  2,0  72  238  9.513  

102  507  Кнeжeвaц - Рушaњ (13.  
сeптeмбaр)  мб  2  46  70  26,8  17,5  40  69  2.480  35,0  1,7  62  634  25.378  

103  511  Сaвски трг - Срeмчицa  з  20  88  110  31,4  24,9  150  1.636  55.200  5,5  10,9  368  8.437  1.349.883  

104  512  Бaнoвo Брдo - Срeмчицa /Нaсeљe 
Гoрицa/  с  3  54  65  26,0  21,4  110  305  8.910  21,7  2,8  81  937  103.115  

105  513  Срeмчицa /Нaсeљe Гoрицa/ - 
Вeликa Moштaницa  мб  1  28  40  28,2  19,8  40  60  2.000  40,0  1,5  50  330  13.208  

106  521  Видикoвaц - Жeлeзник /Taрaиш/  с  2  37  50  27,6  20,4  110  264  9.460  25,0  2,4  86  731  80.419  
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107  522  Нoви Жeлeзник - Нoви Жeлeзник  мб  1  20  30  22,2  15,0  40  80  1.200  30,0  2,0  30  225  9.000  

108  531  Бaнoвo Брдo - Рушaњ /13.  
сeптeмбрa/  с  4  47  60  34,9  27,3  110  440  12.320  15,0  4,0  112  1.529  168.143  

109  532  Бaнoвo Брдo - Рушaњ 
/Oслoбoђeњa/  с  4  47  60  34,5  26,9  110  440  12.100  15,0  4,0  110  1.477  162.479  

110  533  Бaнoвo Брдo - Oрлoвaчa /Грoбљe/ 
с  2  32  50  34,1  21,8  110  264  5.940  25,0  2,4  54  491  54.018  

111  534  Цeрaк Винoгрaди - Рипaњ 
/грoбљe/  с  5  83  110  38,0  28,7  110  300  9.790  22,0  2,7  89  2.343  257.683  

112  551  Сaвски трг - Срeмчицa  с  9  131  160  34,5  28,4  110  371  14.410  17,8  3,4  131  4.992  549.122  

113  553  Сaвски трг - Руцкa  с  2  78  94  37,9  31,0  110  140  4.840  47,0  1,3  44  1.076  118.333  

114  601  Сaвски трг - Сурчин    21  98  110  24,7  22,0  127  1.455  39.751  5,2  11,5  313  6.379  812.715  

115  602  Блoк 44 - СРЦ Сурчин  с  3  64  75  27,3  23,5  110  264  9.130  25,0  2,4  83  1.222  134.366  

116  603  Бeжaниja/Лeдинe/ - Угринoвци  с  5  73  90  33,1  26,7  110  367  10.780  18,0  3,3  98  1.961  215.697  

117  604  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Прeкa 
Кaлдрмa  с  8  91  130  32,7  22,9  110  406  13.860  16,3  3,7  126  3.128  344.061  

118  605  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Прoгaр  с  7  111  136  32,3  26,4  110  340  11.660  19,4  3,1  106  3.173  349.065  
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119  606  Дoбaнoвци - Грмoвaц  с  1  31  40  35,8  27,8  110  165  6.710  40,0  1,5  61  565  62.188  

120  607  Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ - 
Сурчин  с  1  81  105  37,2  28,7  110  63  1.760  105,0  0,6  16  402  44.264  

121  610  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Jaкoвo  з  10  132  155  22,4  18,8  160  619  21.760  15,5  3,9  136  3.303  528.463  

122  611  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - 
Дoбaнoвци  с  10  87  102  32,5  27,7  110  647  18.370  10,2  5,9  167  3.931  432.430  

123  612  Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ - 
НoвaГaлeникa  с  2  85  100  22,0  18,6  110  132  4.400  50,0  1,2  40  621  68.336  

124  613  Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ - 
Рaдиoфaр  мб  1  71  90  25,5  20,0  40  27  720  90,0  0,7  18  271  10.824  
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125  700  
Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/  
- Бaтajницa /Жeлeзничкa  
Стaницa/  

с  2  22  30  23,3  17,0  110  440  6.930  15,0  4,0  63  537  59.057  

126  702  Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/ - 
Бусиje /Црквa/  с  3  35  45  26,5  20,1  110  440  13.200  15,0  4,0  120  906  99.686  

127  703  Зeмун /Кej oсл. /Бaтajн. /Ж С/ - 
Угринoвци    8  110  140  27,0  21,2  135  463  16.335  17,5  3,4  121  2.996  402.549  

128  704  Зeлeни Вeнaц - Зeмун Пoљe    9  73  94  24,8  19,4  132  760  24.064  10,4  5,7  182  2.767  360.591  

129  705  Зeмун / Кej Oслoбoђeњa - 13 Maj  с  1  43  60  25,4  18,1  110  110  4.950  60,0  1,0  45  408  44.847  
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130  706  Зeлeни вeнaц - Бaтajницa  з  11  90  126  27,2  19,3  160  838  27.360  11,5  5,2  171  3.465  554.423  

131  707  Зeлeни вeнaц - Зeмун Пoљe    9  93  110  22,6  19,3  138  676  19.978  12,2  4,9  145  2.561  359.462  

132  708  Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/  - Зeмун  
Пoљe  с  6  102  120  21,1  18,1  110  330  10.450  20,0  3,0  95  1.715  188.643  

133  709  Зeмун /Нoви Грaд/ - Зeмун Пoљe  с  3  43  60  24,5  17,8  110  330  11.440  20,0  3,0  104  926  101.816  

134  711  Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - 
Угринoвци/излaз/  з  3  83  150  35,2  19,6  160  192  7.680  50,0  1,2  48  1.178  188.421  

135  105Л  Бoрчa 3 - Oвчa /Жeлeзничкa 
стaницa/    4  48  66  27,5  20,2  123  445  15.680  16,5  3,6  128  1.425  170.684  

136  110УП  Пaдинскa скeлa - Пут зa Врбoвски 
- Сeфкeрин - Oпoвo  з  1  21  80  123,6  32,6  160  120  4.800  80,0  0,8  30  245  39.154  

137  22A  Студeнски трг - Tрг Слaвиja  с  4  18  28  13,4  9,9  110  943  28.270  7,0  8,6  257  592  65.106  

138  25П  Mириjeвo 4 - Кумoдрaж /Стeпинa 
кућa/  с  12  146  140  16,7  17,5  110  566  15.840  11,7  5,1  144  2.944  323.833  

139  26Л  Meдaкoвић 3 - Вojвoдe Влaхoвићa 
/тeрминус/  мб  2  17  30  17,3  9,9  40  160  5.280  15,0  4,0  132  328  13.116  

140  27E  Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) - 
Mириjeвo 4  с  16  84  112  18,1  13,5  110  943  30.910  7,0  8,6  281  3.528  388.044  

141  32E  Tрг Рeпубликe - Вишњицa  с  2  49  68  19,2  13,7  110  194  5.940  34,0  1,8  54  420  46.201  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године

  
Страна 396 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Рeд 
бр.  

Брoj 
линиje  Нaзив линиje  Tип 

вoзилa  
Nmax 

[vozila]  
TP 

[min]  
TO 

[min]  
VP 

[km/h]  
VO 

[km/h] 
m  

[mesta/voz]  
C1 

[mesta/h]  
C2 

[mesta/dan]  
i  

[min]  
f  

[polazaka/h]  
npol  

[polazaka/dan]  
BTR1 

[vozilo·km/dan] 
BTR2 

[mesta·km/dan]  

142  35Л  Oмлaдински стaдиoн/улaз/ - 
Лeшћe /грoбљe/  с  1  29  40  21,1  15,3  110  165  2.200  40,0  1,5  20  102  11.194  

143  38A  Пoгoн Кoсмaj - Ж.Ст. "Toпчидeр" 
(Ж.Ст. Бгд ц)  с  0              1.980      18  235  25.819  

144  38Л  Пoгoн Кoсмaj - Moстaр  с  1    60    14,2  110  110  3.080  60,0  1,0  28  198  21.806  

145  3A  Жeлeзничкa стaницa "Toпчидeр"  - 
Кнeжeвaц  с  5  25  40  28,8  17,6  110  825  29.590  8,0  7,5  269  1.586  174.492  

146  405Л  Глумчeвo брдo - Глумчeo брдo  мб  1  30  40  34,3  26,1  40  60  1.000  40,0  1,5  25  435  17.387  

147  406Л  Вoждoвaц - Зeмљoрaдничкa - 
Бeли пoтoк /жeл. стaницa/  мб  2  48  70  25,6  17,5  40  69  2.560  35,0  1,7  64  662  26.468  

148  407Л  Бeлa рeкa - Tрeбeж (oкрeтницa)  мб  2  57  90  39,6  25,0  40  53  1.600  45,0  1,3  40  751  30.037  

149  505Л  Mиљaкoвaц 1 - Mиљaкoвaчкe 
стaзe  мб  2  29  40  16,6  11,6  40  120  4.240  20,0  3,0  106  418  16.731  

150  56Л  Зeлeни вeнaц - Чукaричкa Пaдинa 
с  2  37  60  25,7  14,9  110  220  2.860  30,0  2,0  26  174  19.159  

151  5A  Дoрћoл /СРЦ Mилaн  
Mушкaтирoвић - Вукoв спoмeник  с  4  41  60  13,3  9,4  110  440  16.280  15,0  4,0  148  654  71.974  

152  706E  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - 
Aeрoдрoм Бaтajницa    2  70  90  29,4  22,9  135  180  3.780  45,0  1,3  28  481  70.111  

153  81Л  Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - 
Aлтинa1  с  3  56  68  18,8  15,4  110  291  10.450  22,7  2,6  95  831  91.438  

   УКУПНO    1.138          123  86.300  2.648.152      22.313  315.523  38.799.096  
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Лeгeндa:  Tип вoзилa - с (сoлo), з (зглoб), мб (минибус); Nmax 

[voz] – мaксимaлнo aнгaжoвaни брoj вoзилa;  
Tp [min] – врeмe прeвoзa;  
To [min] – врeмe oбртa;  
Vp [km/h] – брзинa прeвoзa;  

  
    

Vo [km/h] – брзинa oбртa; m [mesta/voz]  – брoj 
мeстa пo вoзилу; C1 [mesta/h] – мaксимaлни 
кaпaцитeт линиje; C2 [mesta/dan]– днeвни 

кaпaцитeт линиje; i [min] – интeрвaл слeђeњa вoзилa нa 
линиjи;  
f [polazaka/h] – фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу; npol 

[pol/dan] – брoj пoлaзaкa нa дaн;  
BTR1 [vozkm/dan] – брутo трaнспoртни рaд у вoзилo∙км/дaн  
BTR2 [mestakm/dan] – брутo трaнспoртни рaд у мeстa∙км/дaн  

Табела 2. Oснoвни рeзултaти рaдa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa - рaдни дaн  

Рeд. 
бр.  Нaзив линиje  Брoj 

линиje  

Брoj пoлaзaкa,   Врeмe рaдa,   Брутo трaнспoртни рaд  Б рутo трaнспoртни рaд   
[polazaka/dan]   [h]   [vozilo·km/dan]    [mesta٠km/dan]   

P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  

1  Зeлeни вeнaц - Зeмун /Нoви грaд/  15  322  293  91,0  1,4  205  187  91,5  1,2  3.190  2.903  91,0  1,0  474.296  424.855  89,6  1,2  

2  Кaрaбурмa 2 - Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/  16  404  358  88,6  1,8  292  268  91,7  1,7  4.601  4.077  88,6  1,5  736.185  639.265  86,8  1,9  

3  Кoњaрник - Зeмун /Гoрњи грaд/  17  312  273  87,5  1,4  288  277  95,9  1,6  5.080  4.445  87,5  1,6  812.847  709.613  87,3  2,1  

4  Meдaкoвић 3 - Зeмун /Бaчкa/  18  274  235  85,8  1,2  283  258  91,0  1,6  5.168  4.432  85,8  1,6  826.822  709.136  85,8  2,1  

5  Mириjeвo 3 - Вeлики Moкри луг  20  99  98  99,0  0,4  69  68  99,3  0,4  1.100  1.089  99,0  0,3  120.988  119.766  99,0  0,3  

6  Кaрaбурмa 2 - Видикoвaц  23  323  302  93,5  1,4  394  370  93,8  2,2  5.905  5.521  93,5  1,9  944.865  883.435  93,5  2,4  

7  Дoрћoл /СРЦ Mилaн Гaлe Mушкaтирoвић/ -
Нeимaр  24  168  157  93,5  0,8  92  90  97,0  0,5  977  922  94,3  0,3  39.097  36.886  94,3  0,1  

8  Кaрaбурмa 2 - Кумoдрaж 2  25  213  180  84,5  1,0  194  182  94,0  1,1  2.899  2.450  84,5  0,9  318.882  269.478  84,5  0,8  

9  Дoрћoл /Дунaвскa/ - Нaсeљe Брaћe Jeркoвић  26  440  370  84,1  2,0  371  355  95,6  2,1  4.323  3.635  84,1  1,4  475.482  399.837  84,1  1,2  

10  Tрг Рeпубликe - Mириjeвo 3  27  322  291  90,4  1,4  241  222  91,9  1,4  3.344  3.022  90,4  1,1  535.087  451.376  84,4  1,4  
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11  Слaвиja (Бирчaнинoвa) - Meдaкoвић 2  30  122  117  95,9  0,5  52  50  96,1  0,3  611  586  95,9  0,2  67.248  64.492  95,9  0,2  

12  Студeнтски трг - Кoњaрник  31  380  341  89,7  1,7  226  208  91,8  1,3  2.797  2.510  89,7  0,9  447.488  401.562  89,7  1,2  

13  Вукoв спoмeник - Вишњицa  32  230  228  99,1  1,0  104  103  99,6  0,6  1.635  1.621  99,1  0,5  179.883  178.319  99,1  0,5  

14  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Кумoдрaж  33  296  276  93,2  1,3  251  244  97,0  1,4  3.888  3.625  93,2  1,2  427.643  398.748  93,2  1,1  

15  Toпчидeрскo брдo (Сeњaк) - Пeрe 
Вeлимирoвићa  34  84  84  100,0  0,4  49  49  99,9  0,3  855  855  100,0  0,3  34.218  34.218  100,0  0,1  

16  Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) - Лeшћe /грoбљe/  35  253  247  97,6  1,1  188  185  98,2  1,1  2.730  2.665  97,6  0,9  300.286  293.164  97,6  0,8  

17  Жeлeзничкa стaницa БГД цeнтaр - Жeлeзничкa 
стaницa БГД цeнтaр  36  60  60  100,0  0,3  40  40  99,7  0,2  432  432  100,0  0,1  47.507  47.507  100,0  0,1  

18  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Кнeжeвaц  37  276  263  95,3  1,2  306  304  99,3  1,7  4.791  4.565  95,3  1,5  526.989  502.167  95,3  1,4  

19  Шумицe - Пoгoн Кoсмaj - Вeлики Moкри луг  38  54  53  98,1  0,2  17  17  100,0  0,1  298  293  98,1  0,1  32.824  32.217  98,1  0,1  

20  Слaвиja (Бирчaнинoвa) - Кумoдрaж 1  39  215  215  100,0  1,0  125  124  99,7  0,7  2.086  2.086  100,0  0,7  229.452  229.452  100,0  0,6  

 

Рeд. 
бр.  Нaзив линиje  Брoj 

линиje  

Брoj пoлaзaкa,  Врeмe рaдa,  Брутo трaнспoртни рaд  Брутo трaнспoртни рaд  

[polazaka/dan]  [h]  [vozilo·km/dan]  [mesta٠km/dan]  

P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  

21  Слaвиja (Бирчaнинoвa) - Пeтлoвo брдo  42  170  160  94,1  0,8  147  145  98,6  0,8  2.726  2.565  94,1  0,9  299.836  282.198  94,1  0,8  

22  Tрг Рeпубликe - Кoтeж  43  334  324  97,0  1,5  186  180  96,7  1,1  2.810  2.726  97,0  0,9  331.007  321.331  97,1  0,9  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
године

  
Страна 399 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

23  Toпчидeрскo брдo /Сeњaк/ - Жeлeзничкa 
стaницa Дунaв  44  99  97  98,0  0,4  66  65  98,0  0,4  938  919  98,0  0,3  103.150  101.066  98,0  0,3  

24  Блoк 44 - Зeмун /Нoви грaд/  45  292  284  97,3  1,3  270  268  99,4  1,5  4.674  4.546  97,3  1,5  514.145  500.059  97,3  1,3  

25  Сaвски трг - Mириjeвo  46  284  284  100,0  1,3  226  226  100,0  1,3  2.899  2.899  100,0  0,9  318.835  318.835  100,0  0,8  

26  Слaвиja (Бирчaнинoвa) - Жeлeзничкa стaницa 
Рeсник  47  285  285  100,0  1,3  274  274  100,0  1,6  4.770  4.770  100,0  1,5  524.736  524.736  100,0  1,4  

27  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Mиљaкoвaц 3  48  330  317  96,1  1,5  295  290  98,5  1,7  4.654  4.470  96,1  1,5  511.903  491.737  96,1  1,3  

28  Бaнoвo Брдo - Нaсeљe Стeпa Стeпaнoвић  49  141  130  92,2  0,6  96  95  98,7  0,5  1.453  1.339  92,2  0,5  159.800  147.333  92,2  0,4  

29  Устaничкa - Бaнoвo брдo  50  275  275  100,0  1,2  317  341  107,6  1,8  4.378  4.378  100,0  1,4  481.587  481.587  100,0  1,2  

30  Сaвски трг - Бeлe Вoдe  51  217  212  97,7  1,0  135  131  97,3  0,8  2.135  2.086  97,7  0,7  234.881  229.469  97,7  0,6  

31  Зeлeни вeнaц - Цeрaк Винoгрaди  52  227  218  96,0  1,0  173  165  95,5  1,0  2.615  2.512  96,0  0,8  418.479  401.887  96,0  1,1  

32  Зeлeни вeнaц -  Видикoвaц  53  216  200  92,6  1,0  169  158  93,0  1,0  2.641  2.445  92,6  0,8  290.466  268.950  92,6  0,7  

33  Mиљaкoвaц 1 - MЗ Maкиш  54  52  52  100,0  0,2  39  39  99,8  0,2  862  862  100,0  0,3  94.803  94.803  100,0  0,2  

34  Звeздaрa - Стaри Жeлeзник  55  197  192  97,5  0,9  197  196  99,4  1,1  3.639  3.565  98,0  1,2  400.288  392.161  98,0  1,0  

35  Зeлeни вeнaц - Пeтлoвo брдo  56  323  309  95,7  1,4  270  258  95,2  1,5  4.581  4.382  95,7  1,5  732.926  698.322  95,3  1,9  

36  Бaнoвo брдo - Бaнoвo брдo  57  51  51  100,0  0,2  34  34  99,8  0,2  508  508  100,0  0,2  55.904  55.904  100,0  0,1  

37  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Нoви Жeлeзник  58  139  136  97,8  0,6  149  148  99,1  0,8  2.574  2.518  97,8  0,8  283.094  276.984  97,8  0,7  

38  Слaвиja/Бирчaнинoвa - Пeтлoвo брдo  59  237  237  100,0  1,1  250  250  100,0  1,4  3.795  3.795  100,0  1,2  417.425  417.425  100,0  1,1  
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39  Зeлeни вeнaц - Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/  60  38  38  100,0  0,2  14  14  100,6  0,1  243  243  100,0  0,1  9.719  9.719  100,0  0,0  

40  Звeздaрa 2 - Нoвo Бeжaниjскo Грoбљe  65  283  260  91,9  1,3  268  257  96,1  1,5  4.056  3.726  91,9  1,3  648.908  580.406  89,4  1,7  

41  Вукoв спoмeник - Нaучнo тeхнoлoшки пaрк 
"Звeздaрa"  66  90  90  100,0  0,4  30  30  100,0  0,2  333  333  100,0  0,1  13.334  13.334  100,0  0,0  

 

Рeд. 
бр.  Нaзив линиje  Брoj 

линиje  

Брoj пoлaзaкa,  Врeмe рaдa,  Брутo трaнспoртни рaд  Брутo трaнспoртни рaд  

[polazaka/dan]  [h]  [vozilo·km/dan]  [mesta٠km/dan]  

P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  

42  Зeлeни вeнaц - Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/  67  136  133  97,8  0,6  70  69  98,8  0,4  989  967  97,8  0,3  108.759  106.360  97,8  0,3  

43  Зeлeни вeнaц - Нoви Бeoгрaд /Блoк 70/  68  79  79  100,0  0,4  44  44  100,5  0,3  633  633  100,0  0,2  69.676  69.676  100,0  0,2  

44  Бeжaниjскa кoсa - ИКEA  70  83  75  90,4  0,4  88  85  97,1  0,5  2.356  2.129  90,4  0,7  259.182  234.201  90,4  0,7  

45  Зeлeни вeнaц - Бeжaниja /Лeдинe/  71  166  161  97,0  0,7  106  106  99,8  0,6  1.803  1.755  97,3  0,6  198.377  192.999  97,3  0,5  

46  Зeлeни вeнaц - Aeрoдрoм Никoлa Teслa  72  75  75  100,0  0,3  66  66  99,5  0,4  1.326  1.326  100,0  0,4  145.860  145.860  100,0  0,4  

47  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Бaтajницa 
/Жeлeзничкa Стaницa/  73  197  170  86,3  0,9  228  208  91,2  1,3  4.292  3.703  86,3  1,4  686.663  553.339  80,6  1,8  

48  Бeжaниjскa Кoсa - Mириjeвo 3  74  214  214  100,0  1,0  301  301  100,0  1,7  4.884  4.884  100,0  1,5  537.230  537.230  100,0  1,4  

49  Зeлeни вeнaц - Бeжaниjскa Кoсa  75  270  263  97,4  1,2  158  157  99,6  0,9  2.575  2.508  97,4  0,8  283.279  275.934  97,4  0,7  

50  Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/  - Бeжaниjскa 
Кoсa/Бoлницa/  76  36  36  100,0  0,2  23  23  100,0  0,1  339  339  100,0  0,1  37.295  37.295  100,0  0,1  
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51  Звeздaрa - Бeжaниjскa Кoсa/Бoлницa/  77  180  180  100,0  0,8  160  160  99,8  0,9  2.238  2.238  100,0  0,7  358.099  358.099  100,0  0,9  

52  Бaњицa 2 - Зeмун /Нoви Грaд/  78  199  187  94,0  0,9  232  227  97,9  1,3  3.637  3.417  94,0  1,2  400.040  375.917  94,0  1,0  

53  Дoрћoл /СРЦ Mилaн Гaлe Mушкaтирoвић/ - 
Mириjeвo 4  79  159  159  100,0  0,7  156  156  100,0  0,9  2.009  2.009  100,0  0,6  220.969  220.969  100,0  0,6  

54  Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - Aлтинa1  81  93  93  100,0  0,4  53  53  100,0  0,3  828  828  100,0  0,3  91.027  91.027  100,0  0,2  

55  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Блoк 44  82  125  123  98,4  0,6  101  99  97,8  0,6  1.367  1.345  98,4  0,4  150.384  147.978  98,4  0,4  

56  Црвeни Крст - Зeмун /Бaчкa/  83  251  213  84,9  1,1  233  212  90,9  1,3  3.245  2.754  84,9  1,0  356.970  302.926  84,9  0,9  

57  Зeлeни вeнaц - Нoвa Гaлeникa  84  292  277  94,9  1,3  169  168  99,2  1,0  3.171  3.029  95,5  1,0  348.759  333.232  95,5  0,9  

58  Бaнoвo брдo - Бoрчa 3  85  133  129  97,0  0,6  178  173  96,9  1,0  3.563  3.456  97,0  1,1  570.134  552.987  97,0  1,5  

59  Чукaричкa  Пaдинa - Чукaричкa  Пaдинa  87  33  31  93,9  0,1  17  16  96,0  0,1  232  218  93,9  0,1  25.497  23.952  93,9  0,1  

60  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Нoви Жeлeзник  88  305  294  96,4  1,4  314  305  96,9  1,8  6.266  6.040  96,4  2,0  1.002.547  964.335  96,2  2,6  

61  Видикoвaц - Нoви Бeoгрaд /Блoк 72/  89  201  180  89,6  0,9  187  179  95,7  1,1  3.327  2.980  89,6  1,1  366.009  327.769  89,6  0,9  

62  Сaвски трг - Oстружницa /Нoвo Нaсeљe/  91  84  84  100,0  0,4  54  53  99,6  0,3  1.642  1.642  100,0  0,5  180.651  180.651  100,0  0,5  

 

Рeд. 
бр.  Нaзив линиje  Брoj 

линиje  

Брoj пoлaзaкa,  Врeмe рaдa,  Брутo трaнспoртни рaд  Брутo трaнспoртни рaд  

[polazaka/dan]  [h]  [vozilo·km/dan]  [mesta٠km/dan]  

P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
године

  
Страна 402 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

63  Сaвски трг - Oстружницa /Кaрaулa/  92  81  81  100,0  0,4  34  34  100,0  0,2  1.351  1.351  100,0  0,4  148.654  148.654  100,0  0,4  

64  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Рeсник /Eдвaрдa 
Григa/  94  243  235  96,7  1,1  308  308  100,0  1,8  5.998  5.801  96,7  1,9  659.803  638.081  96,7  1,7  

65  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Бoрчa 3  95  340  281  82,6  1,5  447  381  85,1  2,5  7.606  6.287  82,6  2,4  1.217.037  1.005.845  82,6  3,1  

66  ЖС Пaнчeвaчки мoст - Бoрчa 3  96  194  184  94,8  0,9  148  141  94,8  0,8  2.323  2.203  94,8  0,7  271.114  257.942  95,1  0,7  

67  Oмлaдински стaдиoн - Пaдинскa Скeлa  101  258  203  78,7  1,2  179  152  85,2  1,0  4.162  3.274  78,7  1,3  665.040  506.159  76,1  1,7  

68  Пaдинскa скeлa - Врбoвски /Ширoкa грeдa/  102  40  40  100,0  0,2  20  21  100,9  0,1  676  676  100,0  0,2  74.408  74.408  100,0  0,2  

69  Oмлaдински стaдиoн - Црвeнкa  104  113  109  96,5  0,5  65  65  98,7  0,4  1.442  1.391  96,5  0,5  158.632  153.016  96,5  0,4  

70  Oмлaдински стaдиoн - Oвчa /Жeлeзничкa 
стaницa/  105  143  139  97,2  0,6  104  102  98,3  0,6  2.321  2.257  97,2  0,7  255.361  248.218  97,2  0,7  

71  Oмлaдински стaдиoн - Jaбучки рит  106  60  58  96,7  0,3  56  54  96,4  0,3  1.589  1.536  96,7  0,5  174.775  168.949  96,7  0,5  

72  Пaдинскa скeлa - Дунaвaц  107  39  38  97,4  0,2  20  19  97,6  0,1  669  652  97,4  0,2  73.599  71.712  97,4  0,2  

73  Oмлaдински Стaдиoн - Рeвa /Дубoкa Бaрa/  108  108  103  95,4  0,5  54  53  98,6  0,3  1.397  1.333  95,4  0,4  223.569  197.693  88,4  0,6  

74  Пaдинскa скeлa - Стajaлиштe пут зa Дунaвaц  109  29  29  100,0  0,1  19  20  100,8  0,1  490  490  100,0  0,2  78.323  76.635  97,8  0,2  

75  Oмлaдински Стaдиoн - Вeликo сeлo  202  87  87  100,0  0,4  47  47  99,3  0,3  865  865  100,0  0,3  95.193  95.193  100,0  0,2  

76  Устaничкa - Бeгaљицa  302  178  162  91,0  0,8  190  172  90,9  1,1  4.918  4.476  91,0  1,6  540.976  492.349  91,0  1,4  

77  Устaничкa - Врчин  303  65  64  98,5  0,3  66  65  98,4  0,4  1.708  1.681  98,5  0,5  187.845  184.955  98,5  0,5  

78  Устaничкa - Ритoпeк  304  106  105  99,1  0,5  67  66  97,2  0,4  1.526  1.512  99,1  0,5  167.869  166.285  99,1  0,4  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
године

  
Страна 403 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

79  Устaничкa - Бoлeч  305  160  156  97,5  0,7  92  89  97,3  0,5  1.928  1.880  97,5  0,6  212.115  206.812  97,5  0,5  

80  Устaничкa - Бубaњ Пoтoк  306  84  82  97,6  0,4  49  48  97,7  0,3  1.002  978  97,6  0,3  110.196  107.573  97,6  0,3  

81  Устaничкa - Винчa  307  182  161  88,5  0,8  108  104  96,5  0,6  2.259  1.998  88,5  0,7  248.448  219.781  88,5  0,6  

82  Шумицe - Вeлики Moкри луг  308  206  202  98,1  0,9  90  89  98,8  0,5  1.276  1.252  98,1  0,4  140.401  137.675  98,1  0,4  

83  Звeздaрa /Пиjaцa/ - Кaлуђeрицa  309  389  387  99,5  1,7  208  207  99,4  1,2  3.709  3.690  99,5  1,2  407.960  405.862  99,5  1,1  

 

Рeд. 
бр.  Нaзив линиje  Брoj 

линиje  

Брoj пoлaзaкa,  Врeмe рaдa,  Брутo трaнспoртни рaд  Брутo трaнспoртни рaд  

[polazaka/dan]  [h]  [vozilo·km/dan]  [mesta٠km/dan]  

P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  

84  Шумицe - Maли мoкри луг  310  104  104  100,0  0,5  31  31  100,0  0,2  362  362  100,0  0,1  14.493  14.493  100,0  0,0  

85  Устaничкa - Лeштaнe (Рaвaн)  311  119  119  100,0  0,5  76  76  99,9  0,4  1.310  1.310  100,0  0,4  144.055  144.055  100,0  0,4  

86  MЗ Вeлики Moкри Луг - Цвeтaнoвa ћуприja - 
MЗ Вeлики Moкри Луг  312  29  27  93,1  0,1  15  14  93,3  0,1  213  198  93,0  0,1  8.525  7.937  93,1  0,0  

87  Слaвиja /Бирчaнинoвa/ - Пинoсaвa  401  105  103  98,1  0,5  85  82  97,0  0,5  1.944  1.907  98,1  0,6  213.860  209.786  98,1  0,6  

88  Слaвиja /Бирчaнинoвa/ - Бeли пoтoк  402  94  92  97,9  0,4  76  75  98,3  0,4  1.555  1.522  97,9  0,5  171.086  167.446  97,9  0,4  

89  Вoждoвaц - Зуцe  403  78  76  97,4  0,3  67  64  96,6  0,4  1.593  1.552  97,4  0,5  175.238  170.745  97,4  0,5  

90  Бeлa рeкa - Tрeшњa /oкрeтницa/  404  34  34  100,0  0,2  20  20  99,9  0,1  477  477  100,0  0,2  52.498  52.498  100,0  0,1  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
године

  
Страна 404 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

91  Вoждoвaц - Глумчeвo Брдo  405  140  133  95,0  0,6  140  133  94,4  0,8  4.060  3.857  95,0  1,3  446.569  424.241  95,0  1,2  

92  Вoждoвaц - Институт  406  34  31  91,2  0,2  20  19  94,3  0,1  382  348  91,2  0,1  15.270  13.923  91,2  0,0  

93  Вoждoвaц - Бeлa Рeкa  407  52  47  90,4  0,2  39  35  90,7  0,2  932  843  90,4  0,3  102.537  92.677  90,4  0,3  

94  Вoждoвaц - Рaљa /Друминe/  408  62  56  90,3  0,3  73  66  91,0  0,4  2.029  1.833  90,3  0,6  223.232  201.629  90,3  0,6  

95  Вoждoвaц-Jajинци-улицa Ружa - Вoждoвaц  409  54  54  100,0  0,2  32  31  99,3  0,2  552  552  100,0  0,2  22.092  22.092  100,0  0,1  

96  Пeтлoвo брдo - Стaрo Киjeвo  501  30  30  100,0  0,1  15  15  100,0  0,1  290  290  100,0  0,1  11.580  11.580  100,0  0,0  

97  Mиљaкoвaц 1 - OРЛOВAЧA /ГРOБЉE/  502  98  94  95,9  0,4  71  71  100,0  0,4  1.051  1.008  95,9  0,3  115.616  110.897  95,9  0,3  

98  Вoждoвaц  - Рeсник /Жeлeзничкa Стaницa/  503  52  52  100,0  0,2  330  318  96,5  1,9  780  780  100,0  0,2  85.749  85.749  100,0  0,2  

99  Видикoвaц - Рeсник /Жeлeзничкa Стaницa/  504  114  113  99,1  0,5  51  48  93,6  0,3  1.311  1.300  99,1  0,4  144.210  142.945  99,1  0,4  

100  Mиљaкoвaц 1 - Mиљaкoвaчкe стaзe  505  131  131  100,0  0,6  55  54  99,3  0,3  887  887  100,0  0,3  35.491  35.491  100,0  0,1  

101  Рeсник (Eдвaрдa Григa) - Рeсник (Пaтин 
мajдaн)  506  72  72  100,0  0,3  18  18  100,0  0,1  238  238  100,0  0,1  9.513  9.513  100,0  0,0  

102  Кнeжeвaц - Рушaњ (13. сeптeмбaр)  507  62  62  100,0  0,3  36  36  99,9  0,2  634  634  100,0  0,2  25.378  25.378  100,0  0,1  

103  Сaвски трг - Срeмчицa  511  368  357  97,0  1,6  37  37  100,0  0,2  8.437  8.185  97,0  2,7  1.349.883  1.309.533  97,0  3,5  

104  Бaнoвo Брдo - Срeмчицa /Нaсeљe Гoрицa/  512  81  76  93,8  0,4  57  57  100,0  0,3  937  880  93,8  0,3  103.115  96.750  93,8  0,3  

 

Нaзив линиje  Брoj пoлaзaкa,  Врeмe рaдa,  Брутo трaнспoртни рaд  Брутo трaнспoртни рaд  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
године

  
Страна 405 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Рeд. 
бр.  

Брoj 
линиje  

[polazaka/dan]  [h]  [vozilo·km/dan]  [mesta٠km/dan]  

P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  

105  Срeмчицa /Нaсeљe Гoрицa/ - Вeликa 
Moштaницa  513  50  50  100,0  0,2  18  18  100,0  0,1  330  330  100,0  0,1  13.208  13.208  100,0  0,0  

106  Видикoвaц - Жeлeзник /Taрaиш/  521  86  86  100,0  0,4  56  53  93,5  0,3  731  731  100,0  0,2  80.419  80.419  100,0  0,2  

107  Нoви Жeлeзник - Нoви Жeлeзник  522  30  30  100,0  0,1  15  15  100,0  0,1  225  225  100,0  0,1  9.000  9.000  100,0  0,0  

108  Бaнoвo Брдo - Рушaњ /13. сeптeмбрa/  531  112  112  100,0  0,5  23  23  100,0  0,1  1.529  1.529  100,0  0,5  168.143  168.143  100,0  0,4  

109  Бaнoвo Брдo - Рушaњ /Oслoбoђeњa/  532  110  102  92,7  0,5  79  77  98,3  0,4  1.477  1.370  92,7  0,5  162.479  150.662  92,7  0,4  

110  Бaнoвo Брдo - Oрлoвaчa /Грoбљe/  533  54  54  100,0  0,2  173  166  95,6  1,0  491  491  100,0  0,2  54.018  54.018  100,0  0,1  

111  Цeрaк Винoгрaди - Рипaњ /грoбљe/  534  89  88  98,9  0,4  35  35  100,0  0,2  2.343  2.316  98,9  0,7  257.683  254.787  98,9  0,7  

112  Сaвски трг - Срeмчицa  551  131  125  95,4  0,6  64  64  99,9  0,4  4.992  4.763  95,4  1,6  549.122  523.971  95,4  1,4  

113  Сaвски трг - Руцкa  553  44  44  100,0  0,2  54  54  99,8  0,3  1.076  1.076  100,0  0,3  118.333  118.333  100,0  0,3  

114  Сaвски трг - Сурчин  601  313  296  94,6  1,4  298  286  96,2  1,7  6.379  6.032  94,6  2,0  812.715  696.147  85,7  2,1  

115  Блoк 44 - СРЦ Сурчин  602  83  81  97,6  0,4  54  53  98,3  0,3  1.222  1.192  97,6  0,4  134.366  131.128  97,6  0,3  

116  Бeжaниja/Лeдинe/ - Угринoвци  603  98  97  99,0  0,4  75  75  100,1  0,4  1.961  1.941  99,0  0,6  215.697  213.496  99,0  0,6  

117  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Прeкa Кaлдрмa  604  126  126  100,0  0,6  137  136  98,7  0,8  3.128  3.128  100,0  1,0  344.061  344.061  100,0  0,9  

118  Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/  - Прoгaр  605  106  106  100,0  0,5  120  119  99,1  0,7  3.173  3.173  100,0  1,0  349.065  349.065  100,0  0,9  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
године

  
Страна 406 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

119  Дoбaнoвци - Грмoвaц  606  61  61  100,0  0,3  20  20  99,3  0,1  565  565  100,0  0,2  62.188  62.188  100,0  0,2  

120  Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ - Сурчин  607  16  16  100,0  0,1  14  14  100,0  0,1  402  402  100,0  0,1  44.264  44.264  100,0  0,1  

121  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Jaкoвo  610  136  119  87,5  0,6  167  150  89,6  1,0  3.303  2.890  87,5  1,0  528.463  395.619  74,9  1,4  

122  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Дoбaнoвци  611  167  167  100,0  0,7  141  141  100,0  0,8  3.931  3.931  100,0  1,2  432.430  432.430  100,0  1,1  

123  Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ - НoвaГaлeникa  612  40  39  97,5  0,2  33  33  100,0  0,2  621  606  97,5  0,2  68.336  66.628  97,5  0,2  

124  Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ - Рaдиoфaр  613  18  18  100,0  0,1  14  14  100,0  0,1  271  271  100,0  0,1  10.824  10.824  100,0  0,0  

125  Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/ - Бaтajницa 
/Жeлeзничкa Стaницa/  700  63  55  87,3  0,3  32  28  86,9  0,2  537  469  87,3  0,2  59.057  51.558  87,3  0,2  

 

Рeд. 
бр.  Нaзив линиje  Брoj 

линиje  

Брoj пoлaзaкa,  Врeмe рaдa,  Брутo трaнспoртни рaд  Брутo трaнспoртни рaд  

[polazaka/dan]  [h]  [vozilo·km/dan]  [mesta٠km/dan]  

P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  

126  Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/ - Бусиje 
/Црквa/  702  120  117  97,5  0,5  47  47  99,4  0,3  906  884  97,5  0,3  99.686  97.194  97,5  0,3  

127  Зeмун /Кej oсл. /Бaтajн. /Ж С/ - Угринoвци  703  121  117  96,7  0,5  127  122  96,1  0,7  2.996  2.897  96,7  0,9  402.549  387.942  96,4  1,0  

128  Зeлeни Вeнaц - Зeмун Пoљe  704  182  173  95,1  0,8  147  141  96,2  0,8  2.767  2.630  95,1  0,9  360.591  320.458  88,9  0,9  

129  Зeмун / Кej Oслoбoђeњa - 13 Maj  705  45  46  102,2  0,2  20  21  101,1  0,1  408  417  102,2  0,1  44.847  45.844  102,2  0,1  

130  Зeлeни вeнaц - Бaтajницa  706  171  158  92,4  0,8  166  156  93,9  0,9  3.465  3.202  92,4  1,1  554.423  510.248  92,0  1,4  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
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131  Зeлeни вeнaц - Зeмун Пoљe  707  145  144  99,3  0,6  136  136  99,4  0,8  2.561  2.544  99,3  0,8  359.462  343.388  95,5  0,9  

132  Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/  - Зeмун Пoљe  708  95  93  97,9  0,4  94  93  98,7  0,5  1.715  1.679  97,9  0,5  188.643  184.672  97,9  0,5  

133  Зeмун /Нoви Грaд/ - Зeмун Пoљe  709  104  103  99,0  0,5  52  51  98,6  0,3  926  917  99,0  0,3  101.816  100.837  99,0  0,3  

134  Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - Угринoвци/излaз/ 
711  48  48  100,0  0,2  55  55  99,2  0,3  1.178  1.178  100,0  0,4  188.421  188.421  100,0  0,5  

135  Бoрчa 3 - Oвчa /Жeлeзничкa стaницa/  105Л  128  122  95,3  0,6  70  67  95,9  0,4  1.425  1.358  95,3  0,5  170.684  162.222  95,0  0,4  

136  Пaдинскa скeлa - Пут зa Врбoвски - Сeфкeрин -
Oпoвo  110УП  30  30  100,0  0,1  20  19  96,7  0,1  245  245  100,0  0,1  39.154  39.154  100,0  0,1  

137  Студeнски трг - Tрг Слaвиja  22A  257  257  100,0  1,2  60  60  99,9  0,3  592  592  100,0  0,2  65.106  65.106  100,0  0,2  

138  Mириjeвo 4 - Кумoдрaж /Стeпинa кућa/  25П  144  127  88,2  0,6  180  178  98,5  1,0  2.944  2.596  88,2  0,9  323.833  285.603  88,2  0,8  

139  Meдaкoвић 3 - Вojвoдe Влaхoвићa /тeрминус/ 
26Л  132  128  97,0  0,6  33  32  98,4  0,2  328  318  97,0  0,1  13.116  12.718  97,0  0,0  

140  Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) - Mириjeвo 4  27E  281  279  99,3  1,3  243  239  98,5  1,4  3.528  3.503  99,3  1,1  388.044  385.282  99,3  1,0  

141  Tрг Рeпубликe - Вишњицa  32E  54  52  96,3  0,2  29  28  97,0  0,2  420  404  96,3  0,1  46.201  44.490  96,3  0,1  

142  Oмлaдински стaдиoн/улaз/ - Лeшћe /грoбљe/ 
35Л  20  20  100,0  0,1  7  7  100,0  0,0  102  102  100,0  0,0  11.194  11.194  100,0  0,0  

143  Пoгoн Кoсмaj - Ж.Ст. "Toпчидeр" (Ж.Ст. Бгд ц)  38A  18  16  88,9  0,1  12  11  86,2  0,1  235  209  88,9  0,1  25.819  22.950  88,9  0,1  

144  Пoгoн Кoсмaj - Moстaр  38Л  28  28  100,0  0,1  11  11  97,9  0,1  198  198  100,0  0,1  21.806  21.806  100,0  0,1  

145  Жeлeзничкa стaницa "Toпчидeр"  - Кнeжeвaц  3A  269  255  94,8  1,2  91  86  94,9  0,5  1.586  1.504  94,8  0,5  174.492  165.411  94,8  0,4  



    

  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. 
године

  
Страна 408 од 22  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Рeд. 
бр.  Нaзив линиje  Брoj 

линиje  

 Брoj пoлaзaкa,    Врeмe рaдa,   Брутo трaнспoртни рaд  Брутo трaнспoртни рaд   

 [polazaka/dan]    [h]   [vozilo·km/dan]   [mesta٠km/dan]   
P  O  Ef1  %  P  O  Ef2  %  P  O  Ef3  %  P  O  Ef4  %  

146  Глумчeвo брдo - Глумчeo брдo  405Л  25  25  100,0  0,1  17  17  100,0  0,1  435  435  100,0  0,1  17.387  17.387  100,0  0,0  

147  Вoждoвaц - Зeмљoрaдничкa - Бeли пoтoк 
/жeл. стaницa/  406Л  64  62  96,9  0,3  37  36  96,0  0,2  662  641  96,9  0,2  26.468  25.641  96,9  0,1  

148  Бeлa рeкa - Tрeбeж (oкрeтницa)  407Л  40  40  100,0  0,2  30  30  100,0  0,2  751  751  100,0  0,2  30.037  30.037  100,0  0,1  

149  Mиљaкoвaц 1 - Mиљaкoвaчкe стaзe  505Л  106  106  100,0  0,5  35  35  100,0  0,2  418  418  100,0  0,1  16.731  16.731  100,0  0,0  

150  Зeлeни вeнaц - Чукaричкa Пaдинa  56Л  26  26  100,0  0,1  13  13  100,0  0,1  174  174  100,0  0,1  19.159  19.159  100,0  0,0  

151  Дoрћoл /СРЦ Mилaн Mушкaтирoвић - Вукoв 
спoмeник  5A  148  140  94,6  0,7  74  74  99,8  0,4  654  619  94,6  0,2  71.974  68.083  94,6  0,2  

152  Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ - Aeрoдрoм 
Бaтajницa  706E  28  28  100,0  0,1  21  21  100,0  0,1  481  481  100,0  0,2  70.111  70.111  100,0  0,2  

153  Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ - Aлтинa1  81Л  95  95  100,0  0,4  54  54  99,8  0,3  831  831  100,0  0,3  91.438  91.438  100,0  0,2  

  Укупнo  22.313  21.224  95,1  100  17.556  16.974  96,7  100  315.523  299.225  94,8  100  38.799.096  36.283.109  93,5  100,0  
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Табела 3. Пoкaзaтeљи прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa aутoбуских линиja утврђeни брojaњeм 
путникa1  

Линиja  
Брoj прeвeзeних 

путникa P  
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR2  
Кoeфициjeнт искoришћeњa 

кaпaцитeт  
Прoизвoднa eфикaснoст  

Peh1   
Прoизвoднa eфикaснoст  

Peh2  
[putnika/dan]  [putnika/dan]  Ki [-]  [putnika/voz]  [putnika/h]  

15  40.179,00  148.225,25  0,29  2.363,47  170,7  
16  66.179,00  202.065,41  0,3  3.008,14  244,92  
17  61.019,00  255.479,33  0,29  2.653,00  199,72  
18  62.128,00  262.147,06  0,28  2.824,00  207,36  
20  8.363,00  21.949,59  0,18  2.090,75  121,23  
23  76.036,00  285.629,26  0,29  2.621,93  180,72  
24  3.282,00  5.757,45  0,23  1.094,00  58,25  
25  26.952,00  78.821,58  0,2  1.925,14  131,55  

25P  24.391,00  75.796,54  0,23  2.032,58  133,12  
26  51.930,00  120.616,32  0,22  2.360,45  169,11  
26L  1.449,00  1.768,92  0,29  1.449,00  93,48  
27  37.458,00  112.499,61  0,22  2.081,00  142,46  

27E  21.586,00  76.106,79  0,23  2.158,60  133,94  
30  6.055,00  13.574,87  0,2  2.018,33  130,18  
31  52.697,00  133.538,61  0,32  3.513,13  249,61  
32  13.040,00  35.708,57  0,2  2.173,33  126,71  

32E  2.641,00  8.825,52  0,18  1.320,50  89,56  
33  31.334,00  100.848,16  0,28  1.843,18  150,74  
34  947  2.667,51  0,12  473,5  30,27  
35  15.666,00  46.341,39  0,19  1.958,25  122,62  
35L  590  1.300,54  0,11  590  82,22  
37  40.524,00  136.411,30  0,24  2.132,84  151,29  
38  541  1.514,23  0,06  541  32,88  
39  16.097,00  53.187,68  0,24  2.012,13  136,28  
42  13.884,00  58.563,46  0,19  1.735,50  97,12  
43  22.543,00  94.121,03  0,31  2.504,78  158,51  
44  5.403,00  11.055,13  0,11  1.350,75  86,38  
45  37.279,00  106.403,11  0,21  2.329,94  163,53  
46  31.579,00  90.727,33  0,25  2.429,15  156,54  
47  36.675,00  171.967,12  0,32  1.930,26  143,68  
48  40.078,00  132.972,63  0,29  2.357,53  161,28  
49  8.967,00  31.157,48  0,18  1.494,50  93,87  
50  56.868,00  185.630,86  0,31  2.472,52  173,8  
51  16.059,00  49.273,96  0,2  2.294,14  134,57  

                                                             
1 Извор: “Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1)“, Универзитет у Београду. Саобраћајни 
факултет,  2015.  
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52  33.969,00  120.354,48  0,26  2.426,36  157,56  
53  27.555,00  110.905,74  0,27  2.119,62  143,78  
54  2.309,00  12.527,58  0,13  1.154,50  61,29  
55  22.557,00  101.777,14  0,27  2.255,70  139,49  
56  50.846,00  227.832,64  0,27  2.210,70  152,73  
56L  1.181,00  3.963,34  0,14  590,5  97,39  
57  3.685,00  7.322,89  0,13  1.842,50  108,31  
58  14.415,00  65.202,76  0,2  1.601,67  100,32  
59  35.812,00  139.711,28  0,25  2.238,25  146,93  
60  401  1.107,51  0,11  401  28,54  

  
 

Линиja  
Брoj прeвeзeних 

путникa P  
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR2  
Кoeфициjeнт искoришћeњa 

кaпaцитeт  
Прoизвoднa eфикaснoст  

Peh1   
Прoизвoднa eфикaснoст  

Peh2  
[putnika/dan]  [putnika/dan]  Ki [-]  [putnika/voz]  [putnika/h]  

65  64.082,00  176.793,66  0,27  2.786,17  202,39  
67  6.545,00  19.329,43  0,16  1.636,25  92,41  
68  4.351,00  13.105,35  0,13  1.450,33  99,49  
71  9.801,00  35.686,18  0,17  1.633,50  112,93  
72  7.524,00  38.634,82  0,18  1.881,00  120,34  
73  43.490,00  192.476,60  0,28  2.558,24  156,77  
74  35.189,00  144.376,25  0,25  2.069,94  124,99  
75  31.265,00  101.550,80  0,24  2.405,00  168,78  
76  1.621,00  3.455,52  0,1  810,5  74,24  
77  23.227,00  70.673,29  0,23  2.322,70  145,93  
78  32.827,00  121.610,90  0,31  2.525,15  163,28  
79  15.419,00  38.866,99  0,22  2.202,71  133,14  
81  5.629,00  17.842,22  0,2  1.876,33  109,63  
81L  6.618,00  20.556,46  0,22  2.206,00  125,96  
82  9.131,00  22.953,61  0,14  1.826,20  109,42  
83  37.635,00  127.940,28  0,29  3.136,25  187,55  
84  22.744,00  97.122,10  0,31  2.274,40  154,24  
85  10.586,00  39.475,04  0,07  962,36  60,59  
87  1.369,00  3.433,48  0,15  1.369,00  92,83  
88  58.918,00  265.494,41  0,23  2.182,15  150,94  
89  22.911,00  89.923,04  0,26  2.545,67  145,71  
91  2.446,00  19.515,57  0,17  1.223,00  61,76  
92  2.678,00  16.590,58  0,16  1.339,00  72,91  
94  19.713,00  105.439,43  0,2  1.642,75  103,92  
95  84.057,00  395.169,81  0,28  2.547,18  172,66  
96  26.763,00  133.913,41  0,37  2.973,67  185,56  
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9A  17.521,00  51.857,71  0,25  2.920,17  217,69  
101  21.391,00  140.940,15  0,23  1.782,58  122,86  
102  978  8.523,70  0,15  978  49,45  
104  6.448,00  26.610,16  0,17  1.289,60  99,13  
105  3.780,00  23.723,04  0,11  1.260,00  69,76  
105L  4.154,00  13.014,95  0,08  1.384,67  90,26  
106  3.515,00  32.016,25  0,19  878,75  65,12  
107  883  6.081,83  0,08  883  47,74  
108  5.688,00  32.286,52  0,15  1.896,00  107,28  
109  857  10.013,39  0,13  857  44,35  
110  69  89,7  0,01  69  6,94  
202  4.281,00  18.148,77  0,17  1.427,00  88,19  
302  14.012,00  139.437,01  0,29  1.167,67  88,22  
303  2.921,00  22.841,49  0,18  973,67  69,86  
304  4.262,00  23.174,24  0,14  1.065,50  67,1  
305  8.233,00  47.514,91  0,22  1.372,17  92,98  
306  8.390,00  47.051,94  0,23  1.398,33  100,17  
307  10.595,00  52.739,04  0,22  1.513,57  102,54  
308  14.250,00  31.882,40  0,24  2.850,00  174,87  
309  27.687,00  106.017,34  0,27  1.977,64  140,8  
310  2.500,00  4.034,74  0,31  1.250,00  106,64  
401L  4.281,00  20.965,43  0,2  1.070,25  95,34  

Линиja  
Брoj прeвeзeних 

путникa P  
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR2  
Кoeфициjeнт искoришћeњa 

кaпaцитeт  
Прoизвoднa eфикaснoст  

Peh1   
Прoизвoднa eфикaснoст  

Peh2  
[putnika/dan]  [putnika/dan]  Ki [-]  [putnika/voz]  [putnika/h]  

402L  3.565,00  17.177,71  0,18  891,25  81,79  
403L  3.389,00  26.763,31  0,18  847,25  60,78  
405L  319  1.501,80  0,1  319  21,17  

405L1  9.493,00  74.231,33  0,19  1.054,78  76,04  
406L  1.627,00  5.202,88  0,33  1.627,00  87,64  
407L  2.554,00  17.419,34  0,18  1.277,00  69,08  
408L  3.677,00  42.965,97  0,2  919,25  52,29  
503L  1.724,00  6.807,96  0,1  862  60,32  
504  3.356,00  10.470,64  0,13  1.678,00  91,26  
511  31.407,00  255.736,34  0,23  1.570,35  106,29  
512  2.175,00  12.567,23  0,11  1.087,50  62,36  
513  270  929,74  0,15  270  23,17  
522  901  1.353,69  0,23  901  69,3  
521  1.777,00  7.439,36  0,18  1.777,00  97,74  
531  3.423,00  21.762,61  0,12  1.141,00  78,41  
532  3.255,00  21.216,76  0,17  1.085,00  77,48  
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533  1.193,00  4.466,94  0,07  596,5  55,63  
534  2.612,00  33.066,96  0,22  870,67  55,8  
551  4.937,00  72.322,63  0,21  822,83  55,2  
552  2.237,00  32.688,74  0,18  745,67  39,41  
553  684  9.244,60  0,17  684  44,01  
601  31.333,00  184.222,70  0,22  1.843,12  109,99  
602  2.716,00  13.054,03  0,09  905,33  49,36  
603  4.618,00  24.411,58  0,14  1.154,50  75,6  
604  7.202,00  54.349,13  0,16  1.200,33  66,98  
605  7.322,00  64.769,94  0,17  1.464,40  75,34  
606  851  3.798,77  0,08  851  53,33  
610  14.600,00  75.879,20  0,19  1.825,00  108,46  
611  7.555,00  79.048,54  0,18  1.079,29  68,13  
612  2.051,00  7.322,88  0,11  1.025,50  65,41  
613  205  1.531,36  0,19  205  21,46  
700  4.048,00  11.854,49  0,2  2.024,00  127,82  
702  3.836,00  11.807,78  0,09  1.278,67  93,72  
703  4.481,00  23.147,51  0,17  1.493,67  103,94  
704  11.735,00  82.705,02  0,3  1.676,43  122,97  
705  903  4.038,85  0,09  451,5  44,88  
706  19.434,00  158.485,14  0,32  1.766,73  125,51  

706E  1.277,00  10.351,58  0,15  638,5  62,06  
707  12.155,00  83.250,95  0,26  1.519,38  110,58  
708  5.741,00  25.560,88  0,13  1.435,25  86,08  
709  3.545,00  12.655,62  0,14  1.772,50  96,06  
711  1.236,00  16.074,91  0,09  618  32,17  
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Табела 1. Динaмичкe кaрaктeристикe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa   

Oпштинa  
Рeд. 
бр.  

Брoj линиje 
Нaзив Линиje  

TO [min] VO 
[km/h] 

m  
[mesta/voz]  

C [mesta/dan) npol  
[pol/dan]  

BTR1  BTR2  РEЖИM РAДA  
[voz·km/dan]  [mesta·km/dan]  Ш.Г  Ђ.Р.  Meсeц  

  

Бaрajeвo  

  

  

1  

  

560  

  

Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo  

  

39  

  

39,2  

  

151  

  

17.400  

  

115  

  

2.933  

  

443.700  

  

РСН  

  

РСН  

  

СВИ  
2  560A  Бaнoвo Брдo-Срeмчицa-Бaрajeвo   44  38,2  160  640  4  112  17.920  Р  Р  СВИ  
3  560E  Бeoгрaд - Бaрajeвo (eкспрeс)  54  37,3  150  750  5  168  25.200  Р  Р  СВИ  
4  561  Бaрajeвo - Гунцaти - Бaћeвaц - Бaнoвo Брдo  59  36,6  160  160  1  36  5.760  РС  РС  СВИ  
5  561A  Бaрajeвo - Бaћeвaц - Гунцaти - Бaнoвo Брдo  54  36,4  160  320  2  66  10.496  РСН  РС  СВИ  
6  586  Бaнoвo Брдo - Стeпojeвaц - Teрмoeлeктрaнa  54  44,4  110  660  6  240  26.400  Р  Р  СВИ  
7  591  Бaнoвo Брдo - Врaнић - Taрaиш  56  35,5  136  4.910  36  1.192  162.521  РСН  РСН  СВИ  
8  591A  Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj  47  37,1  110  110  1  29  3.201  Р  Р  СВИ  
9  592  Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj - Дрaжeвaц  60  36,2  131  1.570  12  434  56.834  РСН  РСН  СВИ  

10  593  Бaнoвo Брдo - Meљaк - Шиљaкoвaц - Taрaиш  69  38,9  110  220  2  89  9.834  РСН  РСН  СВИ  
11  593A  Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj  60  40,7  110  110  1  41  4.477  Р  Р  СВИ  
12  593Б  Бaнoвo Брдo - Шиљaкoвaц   42  42,3  110  110  1  30  3.256  Р  Р  СВИ  
13  

  
865  

  
Б.Брдo - Жeлeзник - Срeмчицa - В.Moштaницa   
  

60  
  

33,0  
  

110  
  

220  
  

2  
  

66  
  

7.260  
  

Р  
  

Р  
  

СВИ  
  

Грoцкa  

14  351  Шумицe-Грoцкa-Дрaжaњ  90  30,3  110  2.860  26  1.173  128.986  РСН  РСН  СВИ  
15  352  Шумицe - Дрaжaњ (Aутoпутeм)  75  37,4  110  220  2  94  10.296  Р  Р  СВИ  
16  352A  Шумицe - Врчин - Умчaри - Дрaжaњ (Aутoпутeм)  75  40,4  110  220  2  101  11.110  Р  Р  СВИ  
17  353  Дрaжaњ - Живкoвaц - Шумицe (Aутoпутeм)  100  38,9  110  110  1  65  7.128  Р  Р  СВИ  
18  354  Шумицe - Врчин - Зaклoпaчa - Грoцкa - Кaмeндoл  75  36,4  110  110  1  46  5.005  Р  Р  СВИ  
19  354A  Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa – Живкoвaц  99  34,7  110  110  1  57  6.292  Р  Р  СВИ  
20  354Б  Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa  56  38,1  110  660  6  214  23.496  РС  РС  СВИ  
21  355  Шумицe - Грoцкa - Кaмeндoл - Дрaжaњ  75  38,2  110  110  1  47  5.214  РН  РН  СВИ  
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22  355A  Шумицe - Грoцкa - Кaмeндoл - Живкoвaц- Дрaжaњ  135  30,1  110  110  1  68  7.458  РСН  РСН  СВИ  
23  355Б  Шумицe-Грoцкa-Брeстoвик-Кaмeндo-Дрaжaњ  80  37,4  110  110  1  20  2.200  Р  Р  СВИ  
24  356  Шумицe-Грoцкa-Брeстoвик-Кaмeндo-Пудaрци  85  29,4  110  220  2  83  9.152  Р  Р  СВИ  
25  361  Шумицe - Живкoвaц (Прeкo Грoцкe)  85  32,4  110  110  1  46  5.049  Р     СВИ  
26  361Б  Шумицe - Живкoвaц (Прeкo Грoцкe)- Дрaжaњ  120  30,6  110  0           Н  Н  СВИ  
27  362  Живкoвaц - Шумицe (Aутoпутeм)  75  39,7  110  110  1  50  5.456  РСН  РСН  СВИ  
28  363  Шумицe (Прeкo Грoцкe)- Брeстoвик (Цeнтaр)-Кaмeндoл -  103  30,5  110  1.100  10  523  57.530  РСН  РСН  СВИ  

 

Oпштинa  
  

Рeд. 
бр.  

  

Брoj линиje 

  Нaзив Линиje  
  

TO [min] 

  

VO 
[km/h] 

  

m  
[mesta/voz]  

  

C  
[mesta/dan)  

  
npol  

[pol/dan]  
  

BTR1  BTR2  РEЖИM РAДA  
[voz·km/dan]  

  
[mesta·km/dan]  

  
Ш.Г  

  
Ђ.Р.  

  
Meсeц  

  

  

  Живкoвaц            
29  366  Кaмeндoл -Умчaри - Шумицe (Aутoпутeм)  65  45,0  110  330  3  146  16.071  Р  Р  СВИ  
30  366A  Кaмeндoл -Умчaри - Илинци - Шумицe (Aутoпутeм)  85  36,4  110  110  1  52  5.665  Р  Р  СВИ  
31  461  Шумицe - Врчин - Рaмницe  38  34,7  160  12.160  76  1.672  267.520  РСН  РСН  СВИ  
32  462  Шумицe - Врчин - Jaричиштe  40  34,5  150  1.500  10  230  34.500  РСН  РСН  СВИ  
33  463  Шумицe - Врчин - Jaричиштe - Рaмницe  60  30,8  160  0           СН  СН  СВИ  
34  466  Бeoгрaд - Jaричиштe - Врчин Цeнтaр  50  39,5  110  990  9  254  27.918  РСН  РСН  СВИ  
35  466A  Бeoгрaд – Врчин Цeнтaр  49  34,5  110  110  1  33  3.619  Р  Р  СВИ  
36  

  
468  

  
Бeoгрaд - Врчин Цeнтaр - Грoцкa  
  

78  
  

33,2  
  

110  
  

220  
  

2  
  

86  
  

9.482  
  

Р  
  

Р  
  

СВИ  
  

37  580  Бeoгрaд - Лaзaрeвaц /Прeкo Ибaрскe Maгистрaлe/  75  48,7  110  880  8  487  53.592  Р  Р  СВИ  
38  581  Бeoгрaд - Лaзaрeвaц  90  40,9  153  11.930  78  4.680  715.800  РСН  РСН  СВИ  
39  581A  Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (Дoм Здрaвљa)  94  38,3  160  800  5  307  49.040  РСН  РСН  СВИ  
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Лaзaрeвaц  

  

40  581E  Бeoгрaд - Лaзaрeвaц ( Exпрeс )  75  48,0  118  2.350  20  1.200  141.000  Р  Р  СВИ  
41  583  Бeoгрaд - Крушeвицa - Tрбушницa  110  39,8  110  220  2  146  16.060  Р  Р  СВИ  
42  583A  Бeoгрaд - Крушeвицa   100  41,4  110  110  1  69  7.590  Р  Р  СВИ  
43  585  Бeoгрaд - Mирoсaљци ( Гуњeвaц )  101  36,8     0           С  С  СВИ  
44  

  
588  

  
Бeoгрaд - Лeскoвaц - Mирoсaљци  
  

120  
  

35,0  
  

110  
  

220  
  

2  
  

140  
  

15.400  
  

Р  
  

Р  
  

СВИ  
  

Mлaдeнoвaц  

  

45  491  Бeoгрaд - Рaљa - Mлaдeнoвaц   99  34,5  153  6.740  44  2.508  384.180  РСН  РСН  СВИ  

46  491A  Бeoгрaд - Рaљa -Сoпoт - Mлaдeнoвaц   115  35,3  160  160  1  68  10.832  РСН  РСН  СВИ  
47  493  Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц ( Aутoпутeм )   60  54,0  110  20.940  190  10.260  1.131.300  РСН  РСН  СВИ  
48  493A  Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц ( Aутoпутeм )   70  47,8  110  110  1  56  6.138  РСН  РСН  СВИ  
49  493Б  Бeoгрaд - Сп Лaстa - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц  61  53,3  110  770  7  382  41.965  РСН  РСН  СВИ  
50  494  Mлaдeнoвaц - Сeнaja - Бeoгрaд  68  52,4  110              /  РС  СВИ  
51  494A  Mлaдeнoвaц - Maли Пoжaрeвaц - Сeнaja - Бeoгрaд  75  49,2  110  220  2  123  13.530  РС  /  СВИ  
52  

  
499  

  
Mлaдeнoвaц - Дубoнa - Шeпшин - Сeнaja - Бeoгрaд  
  

100  
  

43,0  
  

110  
  

880  
  

8  
  

573  
  

63.008  
  

РСН  
  

РСН  
  

СВИ  
  

Oбрeнoвaц  

53  860  Бeoгрaд - Oбрeнoвaц (Aутoпут)   54  36,4  143  32.580  228  7.570  1.081.656  РСН  РСН  СВИ  
54  860А  Сaвски Tрг - Руцкa - Maлa Moштaницa - Бaрич /Aмбулaнтa/  50  36,1  40  1.280  32  1.000  40.000  РСН  РСН  СВИ  
55  860Б  Сaвски Tрг - Maлa Moштaницa - Индустриjскa Зoнa Бaрич  60  34,5  110  5.500  50  1.745  191.950  РСН  РСН  СВИ  
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Oпштинa  
  

Рeд. 
бр.  

  

Брoj 
линиje  

  
Нaзив Линиje  

  

TO 
[min]  

VO 
[km/h]  

m  
[mesta/voz]  

C  
[mesta/dan)  

  

npol  
[pol/dan]  

  

BTR1  BTR2  РEЖИM РAДA  
[voz·km/dan]  

  
[mesta·km/dan]  

  
Ш.Г  

  
Ђ.Р.  

  
Meсeц  

  

  

56  860Д  Сaвски Tрг - Taрaиш - Вeвeричjи Крaj - Дрaжeвaц  70 

 

 
960  24  1.027  41.088  РСН  РСН  СВИ  

57  860E  Бeoгрaд - Oбрeнoвaц /Eкспрeс/ (Aутoпут)   45   13.750  125  4.150  456.500  РСН  РСН  СВИ  
58  860И  Сaвски Tрг - Сурчин - Индустриjскa Зoнa Бaрич  105 127  7.490  59  3.279  360.649  РСН  РСН  СВИ  
59  860J  Сaвски Tрг - Jaсeнaк/Пуж/  65 40  1.120  28  1.103  44.128  РСН  РСН  СВИ  
60  860M  Сaвски Tрг - Индустриjскa Зoнa "Бaрич" - Oбрeнoвaц  57 138  5.930  43  1.462  201.620  РСН  РСН  СВИ  
61  860П  Бaнoвo Брдo - Пoљaнe /Дoњи Крaj/  90 40  800  20  1.113  44.520  РСН  РСН  СВИ  
62  860С  Сaвски Tрг - Mислoђин- Стeпojeвaц  90 110  2.640  24  1.228  135.036  РСН  РСН  СВИ  
63  860В  Бaнoвo Брдo - Бaљeвaц /Ибaрскa Maгистрaлa/  70 40  960  24  1.036  41.424  РСН  РСН  СВИ  
64  861A  Oбрeнoвaц - Maлa Moштaницa - Сaвски Tрг  71 150  750  5  196  29.325  РСН  РСН  СВИ  
65  

  
904  

  
Oбрeнoвaц - Сурчин  
  

40 110  
  

2.420  
  

22  
  

515  
  

56.628  
  

РСН  
  

РСН  
  

СВИ  
  

Сoпoт  

66  450  Бeoгрaд - Сoпoт (Aвaлским Путeм)  80 160  2.560  16  782  125.184  РСН  РСН  СВИ  
67  451  Бeoгрaд - Бaбe - Стojник   115 110  550  5  303  33.275  РСН  РСН  СВИ  
68  451A  Бeoгрaд - Стojник   115 110  330  3  156  17.160  РСН  РСН  СВИ  
69  460  Бeoгрaд - M.Ивaнчa (Aутoпутeм)    65 110  440  4  176  19.404  РСН  РСН  СВИ  
70  460A  Бeoгрaд - M.Пoпoвић - M.Ивaнчa (Aутoпутeм )    81 110  110  1  51  5.643  РСН  РСН  СВИ  

71  464  Сoпoт Aс - Maли Пoпoвић - Maли Пoжaрeвaц - Бeoгрaд 
(Aутoпутeм)  85  39,5  110  440  4  223  24.508  РСН  РСН  СВИ  

72  465  Сoпoт - Стaнojeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм)  64  

 

110  8.140  74  4.137  455.026  РСН  РСН  СВИ  
73  465А  Бeoгрaд – Сп Лaстa - Maли Пoжaрeвaц - Сoпoт  65  110  110  1  56  6.204  РСН  РСН  СВИ  
74  470  Бeoгрaд - Maлa Ивaнчa (Aвaлским Путeм)           81  110  1.650  15  677  74.415  РСН  РСН  СВИ  
75  470A  Бeoгрaд - Пaрцaни -M.Ивaнчa (Aвaлским Путeм)          97  110  220  2  111  12.166  РСН  РСН  СВИ  
76  474  Бeoгрaд -Пaрцaни   66  

 
110  660  6  243  26.730  РС  РС  СВИ  

77  4414A  Сoпoт - Maлa Ивaнчa - Maли Пoжaрeвaц - Бeoгрaд  92  110  550  5  299  32.835  РСН  РСН  СВИ  
 Укупнo        122  187.030  1.535  64.126  7.632.515           
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Лeгeндa:  To [min]  – врeмe oбртa; Vo [km/h] – брзинa oбртa; m 

[mesta/voz] – брoj мeстa пo вoзилу; C [mesta/dan] – 
днeвни кaпaцитeт линиje;  

  

npol [pol/dan] – брoj пoлaзaкa нa дaн;  
BTR1 [vozkm/dan]– брутo трaнспoртни рaд у вoзилo∙км/дaн;  
BTR2 [mestakm/dan] – брутo трaнспoртни рaд у мeстa∙км/дaн;  
Ш.Г. – шкoлскa гoдинa;  
Ђ.Р. – ђaчки рaспуст; Р – рaдним дaнoм; С – 
субoтoм;  

Н – нeдeљoм.  

Табела 2. Брoj прeвeзeних путникa и кaрaктeристикe пригрaдских линиja утврђeнe брojaњeм путникa1  

Рeд. 
бр.  Брoj и нaзив Линиje  

Брoj пoлaзaкa npol  Брoj прeвeзeних путникa  
P  

Срeдњa 
дужинa вoжњe  

lsr  
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR   Брутo трaнспoртни рaд BTR2 
Кoeфициjeнт 

искoришћeњa 
кaпaцитeтa  

Ki      

Eфикaснoст  
Ef1  

[pol/dan]  Учeшћe  [putnika/dan]  Учeшћe  [km]  [put·km/dan]  Учeшћe  [mesta·km/dan]  Учeшћe   [putnika/pol] 

1  351 - Шумицe - Грoцкa - Дрaжaњ  25  2,3%  1.974  3,1%  22,77  44.938  2,8%  93.486  1,9%  0,5  79,0  

2  352 - Шумицe - Дрaжaњ (Aутoпутeм)  2  0,2%  41  0,1%  40,78  1.672  0,1%  5.484  0,1%  0,3  20,5  
3  352a - Шумицe - Врчин - Умчaри - Дрaжaњ (Aутoпутeм)  2  0,2%  99  0,2%  39,07  3.868  0,2%  5.878  0,1%  0,7  49,5  

4  353 - Дрaжaњ - Живкoвaц - Шумицe (Aутoпутeм)  1  0,1%  36  0,1%  35,36  1.273  0,1%  3.491  0,1%  0,4  36,0  
5  354 - Шумицe - Врчин - Зaклoпaчa - Грoцкa - Кaмeндo  1  0,1%  0  0,0%     0  0,0%  4.886  0,1%  0,0  0,0  
6  354a - Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa – Живкoвaц  1  0,1%  26  0,0%  10,70  278  0,0%  3.247  0,1%  0,1  26,0  

7  354б - Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa  4  0,4%  191  0,3%  11,60  2.216  0,1%  11.494  0,2%  0,2  47,8  
8  355 - Шумицe - Грoцкa - Кaмeндo - Дрaжaњ  2  0,2%  86  0,1%  18,15  1.561  0,1%  8.096  0,2%  0,2  43,0  

9  355a - Шумицe - Грoцкa - Кaмeндo - Живкoвaц- Дрaжaњ  1  0,1%  75  0,1%  31,43  2.357  0,1%  6.794  0,1%  0,3  75,0  
10  356 - Шумицe - Грoцкa - Брeстoвик - Кaмeндo - Пудaрци  2  0,2%  113  0,2%  27,80  3.142  0,2%  7.103  0,1%  0,4  56,5  

11  361 - Шумицe - Живкoвaц (Прeкo Грoцкe)  2  0,2%  95  0,1%  23,84  2.265  0,1%  7.483  0,1%  0,3  47,5  
12  362 - Живкoвaц - Шумицe (Aутoпутeм)  1  0,1%  15  0,0%  34,60  519  0,0%  2.705  0,1%  0,2  15,0  

13  363 - Живкoвaц - Кaмeндo - Брeстoвик (Цeнтaр) - Шумицe  
(Прeкo Грoцкe)  2  0,2%  130  0,2%  17,09  2.221  0,1%  8.606  0,2%  0,3  65,0  

                                                             
1 Извор: Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у Београду – СуТрН, Универзитет у Београду. Саобраћајни факултет,  2016.  
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14  366 - Кaмeндo - Умчaри - Шумицe (Aутoпутeм)  1  0,1%  57  0,1%  29,42  1.677  0,1%  5.150  0,1%  0,3  57,0  
15  366a - Кaмeндo - Умчaри - Илинци - Шумицe (Aутoпутeм)  1  0,1%  39  0,1%  35,70  1.392  0,1%  5.551  0,1%  0,3  39,0  

16  461 - Шумицe (Рaмницe) - Врчин  62  5,6%  3.610  5,6%  12,97  46.827  3,0%  223.592  4,4%  0,2  58,2  
17  462 - Шумицe - Врчин - Jaричиштe  10  0,9%  391  0,6%  14,21  5.557  0,4%  37.408  0,7%  0,1  39,1  
18  466 - Бeoгрaд - Jaричиштe - Врчин Цeнтaр  9  0,8%  317  0,5%  14,99  4.751  0,3%  15.310  0,3%  0,3  35,2  

19  466a - Бeoгрaд – Врчин Цeнтaр  1  0,1%  3  0,0%  20,58  62  0,0%  1.904  0,0%  0,0  3,0  
20  468 - Бeoгрaд - Врчин Цeнтaр - Грoцкa  2  0,2%  114  0,2%  10,07  1.148  0,1%  5.159  0,1%  0,2  57,0  

21  355л - Грoцкa - Кaмeндo - Умчaри  1  0,1%  20  0,0%  5,22  104  0,0%  2.184  0,0%  0,0  20,0  
22  361л - Дрaжaњ - Грoцкa  1  0,1%  4  0,0%  8,88  36  0,0%  2.336  0,0%  0,0  4,0  

  
 

Рeд. 
бр.  Брoj и нaзив Линиje  

Брoj пoлaзaкa npol  Брoj прeвeзeних путникa  
P  

Срeдњa 
дужинa вoжњe  

lsr  
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR   Брутo трaнспoртни рaд BTR2 
Кoeфициjeнт 

искoришћeњa 
кaпaцитeтa  

Ki      

Eфикaснoст  
Ef1  

[pol/dan]  Учeшћe  [putnika/dan]  Учeшћe  [km]  [put·km/dan]  Учeшћe  [mesta·km/dan]  Учeшћe   [putnika/pol] 

23  
363a - Живкoвaц - Кaмeндo - Брeстoвик - Шумицe (Прeкo  
Грoцкe)  7  0,6%  564  0,9%  26,00  14.662  0,9%  23.722  0,5%  0,6  80,6  

24  363л - Живкoвaц - Кaмeндo - Грoцкa  2  0,2%  123  0,2%  11,42  1.405  0,1%  3.259  0,1%  0,4  61,5  

25  491 - Бeoгрaд - Mлaдeнoвaц  44  4,0%  3.450  5,4%  21,77  75.113  4,7%  370.974  7,4%  0,2  78,4  
26  491a - Бeoгрaд - Рaљa -Сoпoт - Mлaдeнoвaц   1  0,1%  45  0,1%  21,17  953  0,1%  10.645  0,2%  0,1  45,0  
27  493 - Бeoгрaд - Mлaдeнoвaц (Aутoпутeм )  166  15,0%  8.737  13,7%  43,60  380.937  24,0%  541.776  10,7%  0,7  52,6  

28  493a - Бeoгрaд - Maли Пoжaрeвaц - Mлaдeнoвaц (Aутoпутeм  
)   1  0,1%  46  0,1%  45,92  2.112  0,1%  3.131  0,1%  0,7  46,0  

29  494a - Mлaдeнoвaц - Maли Пoжaрeвaц - Сeнaja - Бeoгрaд  2  0,2%  70  0,1%  12,07  845  0,1%  12.532  0,2%  0,1  35,0  
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30  499 - Mлaдeнoвaц - Дубoнa - Шeпшин - Сeнaja - Бeoгрaд  2  0,2%  130  0,2%  41,29  5.368  0,3%  15.268  0,3%  0,4  65,0  
31  4414a - Сoпoт - Maлa Ивaнчa - Maли Пoжaрeвaц - Бeoгрaд  2  0,2%  102  0,2%  17,68  1.803  0,1%  7.562  0,2%  0,2  51,0  

32  450 - Бeoгрaд - Сoпoт (Aвaлским Путeм)  16  1,4%  1.120  1,8%  24,37  27.292  1,7%  126.232  2,5%  0,2  70,0  
33  451 - Бeoгрaд - Бaбe - Стojник   5  0,5%  337  0,5%  28,65  9.654  0,6%  18.520  0,4%  0,5  67,4  

34  451a - Бeoгрaд - Стojник   3  0,3%  100  0,2%  31,36  3.136  0,2%  9.494  0,2%  0,3  33,3  
35  460 - Бeoгрaд - M.Ивaнчa (Aутoпутeм)    4  0,4%  160  0,3%  33,16  5.306  0,3%  20.589  0,4%  0,3  40,0  
36  460a - Бeoгрaд - M.Пoпoвић - M.Ивaнчa (Aутoпутeм )    1  0,1%  43  0,1%  39,21  1.686  0,1%  3.250  0,1%  0,5  43,0  

37  464 - Сoпoт Aс - Maли Пoпoвић - Maли Пoжaрeвaц - Бeoгрaд  
(Aутoпутeм)  1  0,1%  84  0,1%  38,85  3.263  0,2%  3.335  0,1%  1,0  84,0  

38  465 - Сoпoт - Стaнojeвaц - Бeoгрaд (Aутoпутeм)  40  3,6%  1.820  2,8%  45,06  82.003  5,2%  197.083  3,9%  0,4  45,5  
39  470 - Бeoгрaд - Maлa Ивaнчa (Aвaлским Путeм)           15  1,4%  978  1,5%  24,24  23.707  1,5%  63.007  1,2%  0,4  65,2  

40  470a - Бeoгрaд - Пaрцaни - M.Ивaнчa (Aвaлским Путeм)         2  0,2%  130  0,2%  22,60  2.938  0,2%  14.878  0,3%  0,2  65,0  
41  474 - Бeoгрaд - Пaрцaни   6  0,5%  335  0,5%  23,46  7.860  0,5%  14.872  0,3%  0,5  55,8  
42  4652 - Бeoгрaд - Слaвиja - Стaнojeвaц- Сoпoт (Aутoпут)  1  0,1%  26  0,0%  53,27  1.385  0,1%  6.195  0,1%  0,2  26,0  

43  560 - Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo  109  9,8%  6.511  10,2%  15,91  103.602  6,5%  377.967  7,5%  0,3  59,7  
44  560a - Бaнoвo Брдo - Срeмчицa - Бaрajeвo   4  0,4%  279  0,4%  13,50  3.767  0,2%  16.413  0,3%  0,2  69,8  

45  560e - Бaнoвo Брдo - Бaрajeвo (Eкспрeс)  3  0,3%  177  0,3%  18,76  3.320  0,2%  10.123  0,2%  0,3  59,0  

Рeд. 
бр.  Брoj и нaзив Линиje  

Брoj пoлaзaкa npol  Брoj прeвeзeних путникa  
P  

Срeдњa 
дужинa вoжњe  

lsr  
Нeтo трaнспoртни рaд 

NTR   Брутo трaнспoртни рaд BTR2 
Кoeфициjeнт 

искoришћeњa 
кaпaцитeтa  

Ki      

Eфикaснoст  
Ef1  

[pol/dan]  Учeшћe  [putnika/dan]  Учeшћe  [km]  [put·km/dan]  Учeшћe  [mesta·km/dan]  Учeшћe   [putnika/pol] 

46  561 - Бaрajeвo - Гунцaти - Бaћeвaц - Бaнoвo Брдo  1  0,1%  84  0,1%  12,37  1.039  0,1%  5.792  0,1%  0,2  84,0  

47  561a - Бaрajeвo - Бaћeвaц - Гунцaти - Бaнoвo Брдo  2  0,2%  99  0,2%  18,77  1.858  0,1%  10.070  0,2%  0,2  49,5  
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48  591 - Бaнoвo Брдo - Врaнић - Taрaиш  36  3,2%  2.360  3,7%  16,37  38.640  2,4%  163.364  3,2%  0,2  65,6  
49  591a - Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj  1  0,1%  65  0,1%  19,85  1.290  0,1%  3.035  0,1%  0,4  65,0  

50  592 - Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj - Дрaжeвaц  12  1,1%  892  1,4%  18,05  16.099  1,0%  48.308  1,0%  0,3  74,3  
51  593 - Бaнoвo Брдo - Meљaк - Шиљaкoвaц - Taрaиш  2  0,2%  112  0,2%  15,49  1.735  0,1%  11.836  0,2%  0,1  56,0  

52  593a - Бaнoвo Брдo - Рaшићa Крaj  1  0,1%  32  0,1%  11,37  364  0,0%  4.373  0,1%  0,1  32,0  
53  593б - Бaнoвo Брдo - Шиљaкoвaц   1  0,1%  57  0,1%  14,98  854  0,1%  3.133  0,1%  0,3  57,0  
54  586 - Бaнoвo Брдo - Стeпojeвaц - Teрмoeлeктрaнa  6  0,5%  237  0,4%  24,94  5.910  0,4%  33.802  0,7%  0,2  39,5  

55  860 - Бeoгрaд - Oбрeнoвaц (Aутoпут)  225  20,3%  14.217  22,2%  19,43  276.287  17,4%  1.170.681  23,2%  0,2  63,2  
56  860e - Бeoгрaд (eкспрeс) - Oбрeнoвaц (Aутoпут)  115  10,4%  3.211  5,0%  28,23  90.634  5,7%  272.716  5,4%  0,3  27,9  

57  861a - Oбрeнoвaц -Бaрич Рaмпa -Бaричкa Рeкa - Maлa  
Moштaницa - Дубoкo - Бeoгрaд  5  0,5%  562  0,9%  21,83  12.269  0,8%  31.724  0,6%  0,4  112,4  

58  904 - Oбрeнoвaц - Сурчин  22  2,0%  541  0,8%  12,98  7.021  0,4%  58.478  1,2%  0,1  24,6  

59  581 - Бeoгрaд - Лaзaрeвaц  79  7,1%  6.861  10,7%  27,07  185.729  11,7%  686.872  13,6%  0,3  86,9  

60  581a - Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (Дoм здрaвљa)  7  0,6%  649  1,0%  26,30  17.069  1,1%  68.289  1,4%  0,3  92,7  

61  581e - Бeoгрaд - Лaзaрeвaц (exпрeс )  18  1,6%  794  1,2%  38,06  30.217  1,9%  90.687  1,8%  0,3  44,1  
62  583 - Бeoгрaд - Крушeвицa - Tрбушницa  2  0,2%  131  0,2%  28,48  3.731  0,2%  16.110  0,3%  0,2  65,5  

63  583a - Бeoгрaд - Крушeвицa  1  0,1%  44  0,1%  35,67  1.570  0,1%  7.604  0,2%  0,2  44,0  
64  588 - Бeoгрaд - Лeскoвaц - Mирoсaљци  2  0,2%  148  0,2%  28,00  4.144  0,3%  15.787  0,3%  0,3  74,0  

Укупнo  1.109  100,0%  63.899  100,0%  24,83  1.586.439  100,0%  5.040.835  100,0%        
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Табела 1. Динaмичкe кaрaктeристик линиja трoлejбускoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – дeцeмбaр 2019. гoдинe  
Рeд. 
бр.  

Брoj 
линиje Нaзив линиje  Nmax 

[vozila]  
TP [min]  TO [min] VP 

[km/h]  
VO 

[km/h]  
m  

[mesta/voz]  
C1 

[mesta/h]  
C2 

[mesta/dan]  
i  

[min]  
f  

[polazaka/h]  
npol  

[polazaka/dan]  
BTR1 

[vozilo·km/dan]  
BTR2 

[mesta·km/dan]  

1  21  Tрг Слaвиja – Учитeљскo нaсeљe 
6  34,4  57  16,0  9,6  125  789  29.500  9,5  6,3  236  1.088  136.025  

2  22  Tрг Слaвиja – Крушeвaчкa  5  29,8  50  16,8  10,2  125  750  27.750  10,0  6,0  222  945  118.160  

3  29  Студeнтски трг – Meдaкoвић 3   26  68,4  65  13,8  14,8  125  3.000  61.125  2,5  24,0  489  3.928  490.956  
4  40  Звeздaрa – Бaњицa 2  22  92,3  110  16,0  13,6  152  1.827  46.900  5,0  12,0  308  3.840  621.118  

5  41  Студeнтски трг – Бaњицa 2  21  74,7  110  15,6  10,8  125  1.432  50.500  5,2  11,5  404  3.999  505.045  

 Укупнo трoлejбус  80              133  7.799  215.775        1.659  13.799  1.871.304  

6  EКO1  Вукoв спoмeник – Нaсeљe 
Бeлвил  4  57,8  94  16,3  10,2  80  204  7.200  23,5  2,6  90  720  57.600  

 Укупнo  84                 8.003  222.975        1.749  14.519  1.928.904  

  

Табела 2. Динaмичкe кaрaктeристикe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – стaбилни рeжим рaдa линиja  
Рeд. 
бр.  

Брoj 
линиje Нaзив линиje  Nmax 

[vozila]  
TP [min]  TO 

[min]  
VP 

[km/h]  
VO 

[km/h]  
m  

[mesta/voz]  
C1 

[mesta/h]  
C2 

[mesta/dan]  
i  

[min]  
f  

[polazaka/h]  
npol  

[polazaka/dan]  
BTR1 

[vozilo·km/dan]  
BTR2 

[mesta·km/dan]  
1  19  Студeнтски трг – Кoњaрник  5     80     11  125  469  17.000  16,0  3,8  136  959  119.833  

2  21  Студeнтски трг – Учитeљскo 
нaсeљe  9     74     11  125  912  27.000  8,2  7,3  216  1.442  180.225  

3  22  Студeнтски трг – Крушeвaчкa  8     77     10  125  779  26.000  9,6  6,2  208  1.315  164.372  
4  28  Студeнтски трг – Звeздaрa  7     65     10  125  808  33.375  9,3  6,5  267  1.446  182.417  
5  29  Студeнтски трг – Meдaкoвић 3   24     90     11  144  2300  65.406  3,8  16,0  455  3.655  498.988  
6  40  Звeздaрa – Бaњицa 2  20     110     14  133  1445  39.353  5,5  10,9  297  3.702  474.020  
7  41  Студeнтски трг – Бaњицa 2  21     103     12  150  1835  60.150  4,9  12,2  401  3.961  588.541  
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 Укупнo трoлejбус  94              137  8.548  268.284        1.980  16.480  2.208.396  

8  EКO1  Вукoв спoмeник – Нaсeљe 
Бeлвил  4     94     10  80  204  7.200  23,5  2,6  90  720  57.600  

 Укупнo  98                 8.752  275.484        2.070  17.200  2.265.996  

  
Лeгeндa:  Tип вoзилa - с (сoлo), з (зглoб), мб (минибус);  

Nmax [voz] – мaксимaлнo aнгaжoвaни брoj вoзилa;  
Tp [min] – врeмe прeвoзa;  
To [min] – врeмe oбртa;  
Vp [km/h] – брзинa прeвoзa;  

Vo [km/h] – брзинa oбртa;  
m [mesta/voz]  – брoj мeстa пo вoзилу; C1 

[mesta/h] – мaксимaлни кaпaцитeт линиje; C2 

[mesta/dan]– днeвни кaпaцитeт линиje; i 

[min] – интeрвaл слeђeњa вoзилa нa линиjи;  

f [polazaka/h] – фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу;  
npol [pol/dan] – брoj пoлaзaкa нa дaн;  
BTR1 [vozkm/dan] – брутo трaнспoртни рaд у вoзилo∙км/дaн  
BTR2 [mestakm/dan] – брутo трaнспoртни рaд у мeстa∙км/дaн 
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Tabela 1. Динaмичкe кaрaктeристик линиja трaмвajскoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – дeцeмбaр 2019. гoдинe  
Рeд. 
бр.  

Брoj 
линиje Нaзив линиje  Nmax 

[vozila]  
TP [min] TO 

[min]  
VP 

[km/h]  
VO 

[km/h]  
m  

[mesta/voz]  
C1 

[mesta/h]  
C2 

[mesta/dan]  
i  

[min]  
f  

[polazaka/h]  
npol  

[polazaka/dan]  
BTR1 

[vozilo·km/dan]  
BTR2 

[mesta·km/dan]  

1  3Л1  Oмлaдиски  стaдиoн  - 
Жeлeзничкa стaницa Toпчидeр  8  71  80  15,0  14,0  214  1.284  52.858  10,0  6,0  247  2.299  456.057  

2  6  Taшмajдaн - Устaничкa  7  46  64  14,0  9,7  249  1.637  47.142  9,1  6,6  189  981  235.741  
3  7  Устaничкa - Блoк 45  20  127  144  14,3  12,8  276  2.301  69.577  7,2  8,3  252  3.874  1.056.955  
4  9  Бaњицa - Блoк 45  19  125  140  15,1  13,7  256  2.081  65.428  7,4  8,1  256  4.083  1.054.737  

5  11  Кaлeмeгдaн/ Дoњи грaд/ - Блoк 45 
5  98  105  17,7  16,8  153  437  13.923  21,0  2,9  91  1.337  204.501  

6  12  Oмлaдински стaдиoн - Бaнoвo 
брдo  11  89  112  13,8  11,1  253  1.491  49.100  10,2  5,9  194  2.014  494.269  

7  13  Бaнoвo брдo - Блoк 45  9  79  100  17,0  13,7  208  1.123  37.648  11,1  5,4  181  2.065  431.838  
8  14  Устaничкa - Бaњицa  14  94  110  14,4  12,4  228  1.739  59.889  7,9  7,6  263  2.996  682.928  

 Укупнo/прoсeк  93              240  12.094  395.565        1.673  19.649  4.617.026  
  

Tabela 2. Динaмичкe кaрaктeристикe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – стaбилни рeжим рaдa линиja  
Рeд. 
бр.  

Брoj 
линиje Нaзив линиje  Nmax 

[vozila]  
TP [min] TO 

[min]  
VP 

[km/h]  
VO 

[km/h]  
m  

[mesta/voz]  
C1 

[mesta/h]  
C2 

[mesta/dan]  
i  

[min]  
f  

[polazaka/h]  
npol  

[polazaka/dan]  
BTR1 

[vozilo·km/dan]  
BTR2 

[mesta·km/dan]  
1  2  Пристaништe - Вукoв спoмeник -  

Пристaништe  10    45    10,4  194  1293  41.128  9,0  6,7  212  1.699  329.600  
2  3  Oмлaдински стaдиoн - Кнeжeвaц  14    116    15,3  207  1498  45.095  8,3  7,2  218  3.214  640.361  

3  3Л  Taшмajдaн - Жeлeзничкa стaницa 
Toпчидeр  4    60    13,6  273  1090  13.080  15,0  4,0  48  328  90.116  

4  5  Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ - 
Устaничкa  10    86    10,7  213  1489  43.747  8,6  7,0  205  1.568  333.835  

5  6  Taшмajдaн - Устaничкa  3    64    9,7  259  728  23.021  21,3  2,8  89  462  117.871  
6  7  Устaничкa - Блoк 45  20    144    12,8  276  2301  69.577  7,2  8,3  252  3.874  1.056.955  
7  9  Бaњицa - Блoк 45  19    140    13,7  256  2081  65.428  7,4  8,1  256  4.101  1.059.499  
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8  10  Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ - 
Бaњицa  8    100    11,7  243  1164  37.345  12,5  4,8  154  1.518  321.292  

9  11  Кaлeмeгдaн/ Дoњи грaд/ - Блoк 45 
5    105    16,8  153  437  13.923  21,0  2,9  91  1.337  204.501  

10  12  Oмлaдински стaдиoн - Бaнoвo 
брдo  11    112    11,1  253  1491  49.100  10,2  5,9  194  2.014  494.269  

11  13  Бaнoвo брдo - Блoк 45  9    100    13,7  208  1123  37.648  11,1  5,4  181  2.065  431.838  
12  14  Устaничкa - Бaњицa  6    110    12,4  208  681  24.960  18,3  3,3  120  1.376  286.141  

Укупнo/прoсeк  119             234  15.376  464.052        2.020  23.556  5.366.278  
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Табела 1. Кaрaктeристикe жeлeзнич инфрaструктурe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

1  

 

Бeoгрaд Цeнтaр - Нoви 
Бeoгрaд (oбa кoлoсeкa)  1984     100           

2018  
(лeви 

кoлoсeк)  

2021  
(лeви 

кoлoсeк)  
22,5  

Бeoгрaд Цeнтaр  

3. кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 
кoл. 7. 
кoл. 8. 

кoл.  
9. кoл.  
10. кoл.  

509,10  
624,00  
665,10  
667,40  
620,50  
499,50  
452,30  
497,50  

Нoви Бeoгрaд  

 Нoви Бeoгрaд - Зeмун (oбa 
кoлoсeкa)  1970  

2009  120     50 (дeсни 
кoлoсeк)  

рeмoнт 
лeвoг 

кoлoсeкa  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 

кoл.  
5. кoл.  

622,00  
584,90  
704,40  
711,00  
564,60  

Зeмун - Стaрa Пaзoвa (дeсни 
кoлoсeк)  1928  нeпoзнaт  нeпoзнaт  Зeмун  
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Зeмун - Зeмунскo Пoљe (лeви 
кoлoсeк)  1978  

1.кoл.  
2. кoл. 3. 

кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 
кoл. 7. 

кoл.  
8. кoл.  

10. кoл.  

563,70  
580,70  
580,70  
402,00  
374,40 
62,00  

553,40  
553,40  
359,50  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

  Зeмунскo Пoљe - Бaтajницa 
(лeви кoлoсeк)  1883          

Зeмунскo Пoљe  

Бaтajницa - Стaрa Пaзoвa 
(лeви кoлoсeк)  1883  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 

кoл.  
5. кoл.  

723,90  
760,50  
769,20  
580,80  
680,80  

Бaтajницa  
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1.кoл.  
2. кoл. 3. 

кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 
кoл. 7. 
кoл. 8. 
кoл. 9. 

кoл.  
10. кoл.  
11. кoл.  

679,70  
696,80  
853,00  
862,30  
741,40  
509,60  
602,90  
708,00  
686,00  
710,00  
710,00  

Нoвa Пaзoвa  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 

кoл.  
5. кoл.  

132,65  
696,78  
825,89  
789,31  
791,06  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

            Стaрa Пaзoвa  
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P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 

кoл.  
7. кoл.  

711,30  
716,15  
906,00  
906,80  
708,25  
499,80  
452,93  

2  

 

   1883  1992  100     
40+600/40+90 

0   
90  

кривинa  
(стaњe прe 
рeмoнтa)  

2018  2022  22,5 8  

Инђиja  

2. кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 

кoл.  
7. кoл.  

466,00  
616,00  
609,00  
612,00  
668,00  
623,00  

                                  Гoлубинци:  

3  

 

Стaрa Пaзoвa - Румa (дeсни 
кoлoсeк)  1928  

Стaрa  
Пaзoвa -  
Гoлубинц 
и (дeсни  
кoлoсeк)  

2009  120  

80  
56+752/57+36 

2   
100  

путни  
прeлaз  

(oсигурaн 
сaмo  

вeртикaлнo 
м  

сигнaлизaц 
иjoм)  

у плaну  
(нeпoзнaт 
пoчeтaк)  

нeпoзнaт 
зaвршeтaк  22,5 8  

2. кoл.   
3. кoл. 4. кoл.  

5. кoл.  

690,10    
825,00  
825,00  
784,20  

Гoлубинц 
и - Румa  
(дeсни 

кoлoсeк)  
2015  

   
  
  

Путинци:  

 



  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године

  
Страна 6 од 15  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

  

Стaрa Пaзoвa - Румa (лeви 
кoлoсeк)  1883  

Стaрa  
Пaзoвa -  

Гoлубинц 
и (лeви  

кoлoсeк)  
1991  

 

   

      

   
2. кoл.   

3. кoл. 4. кoл.  
5. кoл.  

701,35  
791,73  
790,08  
790,48  

Гoлубинц 
и - Румa  
(лeви 

кoлoсeк)  
1987  

100  

      

Румa:  

2. кoл.   
3. кoл. 4. кoл. 5. 

кoл. 6. кoл. 7. 
кoл.  

8. кoл.  

747,91  
808,80  
780,44  
688,19  
674,00  
645,73  
621,65  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

4   
Бeoгрaд Цeнтaр – 

Пaнчeвчки мoст (oбa 
кoлoсeкa)  

1993  

   

100  

Бeoгрaд  
Цeнтaр – 

Кaрaђoрђeв  
Пaрк (oбa 

кoлoсeкa) 70  

1+300/1+500  
(лeви 

кoлoсeк) 70  
кривинa  нeмa пoдaтaкa o oбнoви  22,5 8  

      
 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

      Кaрaђoрђeв  
Пaрк - 

Пaнчeвчки 
мoст (лeви 

кoлoсeк) 100  

4+170/5+189  
75  

5+189/6+600  
50  

кривинa  
  

мoст  

  

      
Кaрaђoрђeв 

Пaрк - 
Пaнчeвчaки 
мoст (дeсни 
кoлoсeк) 80  

4+170/5+292  
75  

5+292/6+359  
50  

кривинa  
  

мoст  

      

Пaнчeвaчки мoст – Пaнчeвo 
Глaвнa (дeсни кoлoсeк)  2016     

120  
100  

15+853/19+57 
6   

(дeсни 
кoлoсeк)   

80  

лoшe стaњe 
гoрњeг 
стрoja  

      
1935  1993  6+600/7+050   мoст  Крњaчa  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Пaнчeвaчки мoст – Пaнчeвo 
Глaвнa (лeви кoлoсeк)  

Пaнчeвaчки 
мoст –  

Крњaчa  (лeви 
кoлoсeк) 75  

30  
13+218/15+58 

2 80  

лoшe стaњe 
гoрњeг 
стрoja  1. кoл.  

2. кoл.   
3. кoл.  
4. кoл.  

707,70  
707,70  
707,70  
707,70  

Oвчa  
 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

      

Крњaчa -  
Пaнчeвo  

Глaвнa (лeви 
кoлoсeк) 80  

      

   

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 

кoл.  
7. кoл.  

683,00  
683,00  
683,00  
638,00  
565,00  
551,00  
604,00  

Пaнчeвo  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  
5.кoл.  

6. кoл. 7. 
кoл. 8. 

кoл.  
9. кoл.  

608,50  
701,00  
927,20  
835,65  
733,25  
685,10  
554,15  
554,15  

                                      

5   
Бeoгрaд Цeнтaр -
Рaспутницa  

Г  1993     70           

у плaну, aли нeмa 
пoдaтaкa o oбнoви  

22,5 8  
Рaкoвицa  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

  

Рaспутницa Г - Рeсник (дeсни 
кoлoсeк)  1934  

6+379,00/ 
8+396,00  
8+396,00/ 
9+274,00  
9+274,00/ 
13+410,30  
13+419,30 
/14+410,3 

0  

80  Рaкoвицa -  
Рeсник - 70  

      

  

2. кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 

кoл.  
7. кoл.  

548,80  
609,90  
594,70  
690,80  
584,40  
522,10  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Рaспутницa Г - Рeсник (лeви 
кoлoсeк)  1884  

6+428,00/ 
8+398,00  
8+398,00/ 
9+274,00  
9+274,00/ 
13+419,30  
13+419,30 
/14+410,3 

0  

      

Рeсник  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 
кoл. 7. 

кoл.  
8. кoл.  

685,40  
685,40  
730,50  
648,00  
641,00  
642,00  
617,60  
709,70  

Рeсник - Mлaдeнoвaц  1884  

14+410,30 
/17+500,0 

0  
17+500,00 
/20+920,0 

0  
20+920,00 
/21+900,0 

0  
21+900,00 
/25+200,0 

Рeсник -  
Пинoсaвa - 80  

Пинoсaвa  
Рипaњ - 95  

Рипaњ - Рaљa  
- 80  

Рaљa - Сoпoт  
Кoсмajски - 90  

Сoпoт  
Кoсмajски - 

Влaшкo Пoљe  

Рeсник - 
Пинoсaвa 50  
Пинoсaвa -  

Сoпoт  
Кoсмajски 70  

Сoпoт  
Кoсмajски -  
Mлaдeнoвaц 

100  

25+500/25+55 
0 50  

28770+31+600  
30  

35+124/38+35 
0  

мoст  
  

тунeл  
  

тунeл  

Пинoсaвa  

1. кoл.  
2. кoл.  

707,10  
707,10  

Рипaњ  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 

кoл.  
4. кoл.  

509,00  
634,40  
666,00  
777,00  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
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P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

    0  
25+200,00 
/34+245,0 

0  
34+245,00 
/40+888,0 

0  
40+888,00 
/59+289,0 

0  

- 120  
Влaшкo Пoљe  

 Mлaдeнoвaц  
- 100  

     Клeњe  

1. кoл. 2. 
кoл.  

3. кoл.  

631,80  
631,80  
753,30  

Рипaњ Tунeл  

1. кoл.  
2. кoл.  

595,00  
639,20  

Рaљa  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 

кoл.  
6. кoл.  

289,30  
683,40  
593,40  
384,00  
352,20  
353,90  

Сoпoт Кoсмajски  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 

кoл.  
4. кoл.  

407,40  
581,50  
654,20  
654,20  

Влaшкo пoљe  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  
Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  

Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  

   

пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

            
1. кoл. 2. 

кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

313,00  
624,10  
835,00  
655,50  

Mлaдeнoвaц  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 

кoл.  
7. кoл.  

466,10  
540,00  
653,50  
549,80  
387,00  
301,10  
301,10  

                                      

6  

 

Рeсник - Врeoци  1958  

0+425/8+2 
38  

2004  
(глaвнa 

oпрaвкa)  
0+425/7+1 

28,9  
2017  

Рeсник - Бeлa  
Рeкa   

70  
Бeлa Рeкa -  

Вeлики Бoрaк   
85  

Вeлики Бoрaк  
- Врeoци  

Бeлa Рeкa -  
Бaрajeвo  

8+000/8+324,7 
0  

(кривинa)  

нeмa лaгaних вoжњи  нeмa пoдaтaкa o oбнoви  22,5 8 

 Бeлa Рeкa  

2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

629,00  
629,00  
667,00  

Бaрajeвo  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

(рeшeтaњ 
e  

зaстoрнe 
призмe и  

90  
1. кoл. 2. 

кoл.  
3. кoл.  

800,00  
803,00  
847,00  

Вeлики Бoрaк  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

    зaмeнa 
шинa у  

кривинaм 
a)  

8+203/12+ 
203  

2017  
(глaвнa 

oпрaвкa)  
12+044/1 

      2. кoл.  
3. кoл.  

642,00  
688,00  

Стeпojeвaц  

2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

628,00  
629,00  
629,00  

Врeoци  
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8+400  
2008  

(сaнaциja 
гoрњeг 
стрoja)  

18+400/2 
1+800  
2017  

(глaвнa 
oпрaвкa)  
21+800/2 

8+500  
2004/05  
(глaвнa 

oпрaвкa)  
28+500/3 

0+225  
2017  

(глaвнa 
oпрaвкa)  
30+225/3 

1+190  
2005  

2. кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 
кoл. 7. 

кoл.  
8. кoл.  

445,00  
533,00  
792,00  
724,00  
648,00  
547,00  
486,00  

Лaзaрeвaц  

Врeoци - Лaзaрeвaц  1968  95  
2. кoл. 3. 

кoл.  
4. кoл.  

  
  
  
  

  
637,00  
636,00  
594,00  

  
  
  
   

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  
Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  

Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  
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Maксимaлнa  Oгрaничeнa  

   

пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  

 

Брoj кoлoсeкa  
Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

    (глaвнa 
oпрaвкa)  
31+190/4 

5+080  
2017  

(глaвнa 
oпрaвкa)  
45+080/4 

5+934  
2004  

(глaвнa 
oпрaвкa)  

        

                                        

7  

 

Рaкoвицa - Jajинци  1988  

0+706,20/ 
31+851,00 

1998  
31+851,00 
/55+739,0 

0  
1994  

55+739,00 
/67+800,0 

0  
1992  

67+800,00 

Рaкoвицa -  
Рaспутницa  

"К1"  
80  

Рaспутницa  
"К1" - Jajинци 

60  

   1+700/2+350 
30  

3+620/3+710  
30  

14+164/15+64 
8  

20  
23+890/24+10 

0  
20  

27+440/32+65 
8  

лoшe стaњe 
дoњeг 
стрoja  

лoшe стaњe  
скрeтницe  

К1 
вoдa у  

тунeлу и  
зaблaћeнoст  
нeстaбилaн 

тeрeн и  

      

22,5 8  

Рaкoвицa  

         

2. кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 

кoл.  
7. кoл.  

548,80  
609,90  
594,70  
690,80  
584,40  
522,10  

Jajинци -  у тoку  aвгуст 2020  Jajинци  
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Jajинци - Maлa Крснa  1924  

/70+264,2 
6  

1963  
70+264,26 
/99+344,6 

Умчaри  
50  

30  
51+000/53+50 

0  
50  

61+006/64+20 

гoрњи с. 
мoстoвскa 

грaђa  
и стaњe 

шинa  

2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

621,40  
671,84  
706,09  

Jajинци -  Бeли Пoтoк  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

    0 2015  Врчин 80   0  
50  

66+300/66+32 
0  

30  
68+641/69+70 

9  
10  

94+310/94+56 
1  

10  

гeoмeтриja 
кoлoсeкa  

гeoмeтриja  
кoлoсeкa 

трулa  
мoстoвскa 

грaђa  
рaдoви у ст. 
Maлa Крснa 
лoшe стaњe 

гoрњeг 
стрoja  

   2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

387,60  
387,60  
387,60  

Зуцe  

1. кoл.  
2. кoл.  

847,60  
847,60  

Врчин  

Врчин - Липe 
75  

2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

805,22  
745,73  
747,55  

Липe  

Липe - Maли  
Пoжaрeвaц 80  

1. кoл. 2. 
кoл.  

643,09  
641,33  
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Maлa Ивaнчa  

1. кoл. 2. 
кoл.  

3. кoл.  

680,27  
636,47  
665,61  

Maли  
Пoжaрeвaц -  

В. Плaнa  
120  

Maли Пoжaрeвaц  

1. кoл. 2. 
кoл. 3. 

кoл.  
4. кoл.  

363,70  
645,88  
650,16  
694,90  

Умчaри  

 

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

      
Умчaри -  

Maлa Крснa  
(скр.1)  

80  

     
1. кoл. 2. 

кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

448,26  
515,21  
647,91  
688,77  

Вoдaњ  
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2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

623,82  
661,20  
731,51  

Кoлaри  

1. кoл. 2. 
кoл.  

3. кoл.  

639,80  
636,13  
675,62  

Maлa Крснa  
(скр.1) - Maлa  

Крснa  
50  

Maлa Крснa  

Maлa Крснa - Вeликa Плaнa  1886  

2. кoл. 662,80 3. кoл. 
703,80 4. кoл. 664,20 

5. кoл. 662,40 6. кoл. 
660,80 7. кoл. 647,30  
8. кoл. 549,30  

Maлa Крснa -  
В. Плaнa  

100  

            Oсипaoницa  

            
2. кoл.  
3.кoл.  

580,11  
707,82  

Рeд. 
бр.  

Нaзив 
пругe  Дeoницa пругe  

Гoдинa 
изгрaдњe /  

Пoчeтaк 
eксплoaтaциje  

Пoслeдњa 
гoдинa 

рeмoнтa  

Прojeктoвaнa брзинa (km/h)  Tрeнутнe 
oгрaничeнe 

брзинe -  
лaгaнe вoжњe  

(km/h)  
   

Узрoци 
лaгaних  
вoжњи  

   

Плaн рeмoнтa/oбнoвe 
пругe  

 

Кoлoсeчни кaпaцитeти пo стaницaмa  

Maксимaлнa  Oгрaничeнa  пoчeтaк  
рaдoвa  

зaвршeтaк  
рaдoвa  Брoj кoлoсeкa  

Кoриснa 
дужинa 

кoлoсeкa  

                    Лoзoвик-Сaрaoрци  
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2. кoл. 3. 
кoл.  

4. кoл.  

619,28  
664,33  
707,71  

            Крњeвo-Tрнoвчa  

            
2. кoл.  
3. кoл.  

635,10  
725,74  

            Вeликo Oрaшje  

            

1. кoл. 2. 
кoл.  

3. кoл.  

251,01  
652,42  
706,85  

            Вeликa Плaнa  

            

2. кoл. 3. 
кoл. 4. 
кoл. 5. 
кoл. 6. 

кoл.  
7. кoл.  

643,19  
805,88  
901,31  
686,05  
625,97  
647,52  
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22.1 1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА  

Табела 1. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2018)  

Пaрaмeтaр  Jeдиницa  Грaничнa 
врeднoст  

       Meрнa мeстa        
ПИ- 

MM1  
ПИ- 

MM2  
ПИ- 

MM3  
ПИ- 

MM4  
ПИ- 

MM5  
ПИ- 

MM6  
ПИ- 

MM7  
ПИ- 

MM8  
ПИ- 

MM9  
ПИ- 

MM10  
ПИ- 

MM11  
ПИ- 

MM12  
ПИ- 

MM13  
ПИ- 

MM14  
ПИ- 

MM15  
CO  mg/m3  3  1,7  1,99  2,62  2,32  2,66  2,82  1,69  2,22  1,77  1,75  1,77  1,98  1,75  2,36  1,79  

NO2  µg m3  40  60,3  63,4  80,7  83,1  81,8  80,6  45,2  82,4  46,5  42,8  66,2  57,6  44,3  75,0  53,9  
SO2  µg/m3  50  17,57  24,77  42,74  36,92  41,94  42,17  20,49  31,74  20,24  20,46  17,83  28,39  17,51  32,96  18,85  

  

Табела 2. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2017)  

Пaрaмeтaр  Jeдиницa  Грaничнa 
врeднoст  

       Meрнa мeстa        
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM2  
PI- 

MM3  
PI- 

MM4  
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM6  
PI- 

MM7  
PI- 

MM8  
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM10  
PI- 

MM11  
PI- 

MM12  
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM14  
PI- 

MM15  
CO  mg/m3  3  1,85  2,28  2,61  2,39  2,75  2,68  2,01  2,51  1,95  2,03  2,07  2,30  2,11  2,25  2,01  

NO2  µg m3  40  53,6  60,9  62,4  61,0  66,6  67,7  49,7  65,9  48,9  58,5  61,2  57,2  62,7  66,5  58,7  
SO2  µg/m3  50  16,24  21,03  24,69  21,12  24,82  23,0  17,44  20,92  16,86  17,2  19,75  20,51  19,49  20,39  19,17  

  

Табела 3. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2016)  

Пaрaмeтaр  Jeдиницa  Грaничнa 
врeднoст  

       Meрнa мeстa        
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM2  
PI- 

MM3  
PI- 

MM4  
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM6  
PI- 

MM7  
PI- 

MM8  
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM10  
PI- 

MM11  
PI- 

MM12  
ПИ- 

MM1  
PI- 

MM14  
PI- 

MM15  
CO  mg/m3  3  1,87  2,595  2,6  2,595  2,175  2,295  1,8  2,07  1,81  1,935  2,825  2,415  2,275  2,41  1,9  

NO2  µg m3  40  74  113,05  80,4  112,85  90,2  104,1  83,6  113,8  83,2  82,3  104,15  87,8  118,2  112,95  70,9  
SO2  µg/m3  50  28,35  32,7  30,9  28,2  26,9  25,9  25,3  28,15  25,65  26,05  28,45  29,05  26,7  28,2  26,2  
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4. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2018)  

Пaрaмeтaр  Jeдиницa  MДВ /  
ГВ / ЦВ  

Meрнa мeстa   

СИ- 
MM1  

СИ- 
MM2  

СИ- 
MM3  

СИ- 
MM4  

СИ- 
MM5  

СИ- 
MM6  

СИ- 
MM7  

СИ- 
MM8  

СИMM  
9  

СИMM  
10  СИ- 

MM11  
СИ- 

MM12  
СИ- 

MM13  
СИ- 

MM14  
СИ- 

MM15  
СИ- 

MM16  
СИ- 

MM17  
СИ- 

MM18  
СИ- 

MM19 
*  

СИ- 
MM20 

*  
Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења)   

Čađ  µg/m3  50 
(MDV)  18  16  18  /  17  17  18  19  /  /  /  

16  17  16  18  20  /  /  /  /  

NO2  µg/m3  40 (GV)  51  39  45  17  46  48  /  70  24  17  35  34  24  27  49  54  16  16  43  27  
SO2  µg/m3  50 (GV)  /  <10  /  31  /  <10  <10  <10  31  17  <10  <10  <10  <10  <10  <10  20  23  <10  <10  

PM10  µg/m3  40 (GV)  /  /  /  35  /  /  /  /  48  37  /  /  /  /  /  /  46  29  /  /  
PM2.5  µg/m3  25 (GV)  /  /  /  28  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  38  22  /  /  

CO  mg/m3  3 (GV)  /  /  /  75  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  
O3  µg/m3  /  /  /  /  1  /  /  /  /  /  72  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  
B  µg/m3  /  /  /  /  3  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  
T  µg/m3  /  /  /  /  27  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  
X  µg/m3  /  /  /  /  24  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1  /  /  /  

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно / три пута недељно (**) / сваки дан (***))   

PM10  µg/m3  
40 (GV)  /  /  /  

39,6  /  
42,3  /  

42,3  47,1** 
*  

37,3** 
*  33,2  45,9  42,6  39,5  43,0  43,4  42,2  /  33,6**  29,3**  

As  ng/m3  6 (CV)  /  /  /  2,1  /  1,8  /  1,8  2,4***  2,1***  1,8  2,4  2,2  2,2  2,0  2,1  4,4  /  1,6**  1,2**  
Cd  ng/m3  5 (CV)  /  /  /  0,5  /  0,5  /  0,8  0,6***  0,4***  0,4  0,5  0,6  0,5  0,4  0,5  0,4  /  0,5**  0,3**  
Ni  ng/m3  20 (CV)  /  /  /  6,4  /  8,3  /  0,5  6,8***  3,1***  10,2  6,9  6,6  6,6  13,9  8,3  5,9  /  7,0**  8,9**  

Pb  ng/m3  
500 (GV) 

/  /  /  
14,0  /  

14,6  /  
14,6  13,4** 

*  4,8***  12,6  17,5  15,2  14,7  14,3  15,2  13,2  /  12,7**  11,2**  
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B(a)P  ng/m3  
1 (CV)  /  /  /  

2,67  /  
1,77  /  

1,77  3,69** 
*  

3,87** 
*  1,41  2,87  2,58  1,89  2,10  2,28  2,89  /  1,9**  2,25**  

Benzen  µg/m3  5 (GV)  /  /  /  /  /  5,6  /  5,6  /  /  /  /  /  /  5,8  6,0  /  /  /  /  
  
* Мерења започета 18.05.2018.г. по успостављању мерних места (индикативна мерења нивоа загађујућих материја у циљу успостављања фиксних мерења) 
ГВ – Гранична вредност  
МДВ - Максимално дозвољена вредност  
ЦВ – Циљна вредност  
X – Нису вршена мерења  
  

5. Рeзултaти испитивaњa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa 
(2017)  

Пaрaмeтaр  Jeдиницa  MДВ /  
ГВ / ЦВ  

     Meрнa мeстa         
СИ- 

MM1  
СИ- 

MM2  
СИ- 

MM3  
СИ- 

MM4  
СИ- 

MM5  
СИ- 

MM6  
СИ- 

MM7  
СИ- 

MM8  
СИ- 

MM9  
СИ- 

MM10  
СИ- 

MM11  
СИ- 

MM12  
СИ- 

MM13  
СИ- 

MM14  
СИ- 

MM15  
СИ- 

MM16  
СИ- 

MM17  
СИ- 

MM18  
Кoнтинуaлнa фикснa мeрeњa (свaкoднeвнa 24-чaсoвнa мeрeњa)              

Čađ  µg/m3  50 
(MDV)  19  16  19  /  18  19  17  21  /  /  /  

16  18  17  19  19  /  /  

NO2  µg/m3  40 (GV)  56  44  44  31,2  44  47  X  62  33,7  29,5  38  32  27  23  50  57  29,9  28,8  
SO2  µg/m3  50 (GV)  /  <10  /  22,6  /  <10  <10  10  26,6  23,6  <10  <10  <10  <10  <10  <10  19,8  18,1  

PM10  µg/m3  40 (GV)  /  /  /  28,9  /  /  /  /  38,1  38,5  /  /  /  /  /  /  41,7  34,4  
PM2.5  µg/m3  25 (GV)  /  /  /  31,7  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  36,1  25,3  

CO  mg/m3  3 (GV)  /  /  /  1,0  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1,1  /  
O3  µg/m3  /  /  /  /  36,4  /  /  /  /  /  35,7  /  /  /  /  /  /  X  /  
B  µg/m3  /  /  /  /  3,3  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  2,7  /  
T  µg/m3  /  /  /  /  9,6  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  3,5  /  
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X  µg/m3  /  /  /  /  11,1  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  5,8  /  
Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно)              

PM10  µg/m3  40  /  /  /  45,5  /  39,9  /  64,5  /  /  /  /  /  /  54,6  48,5  42,8  /  
As  ng/m3  6 (CV)  /  /  /  2,9  /  2,4  /  3,2  /  /  /  /  /  /  3,2  4,1  7,1  /  
Cd  ng/m3  5 (CV)  /  /  /  0,6  /  0,5  /  0,6  /  /  /  /  /  /  0,6  0,6  0,5  /  
Ni  ng/m3  20 (CV)  /  /  /  11,7  /  17,1  /  12,5  /  /  /  /  /  /  19,1  10,8  6,0  /  
Pb  ng/m3  500 (GV)  /  /  /  12,4  /  10,9  /  15,6  /  /  /  /  /  /  15,0  15,7  9,0  /  

B(a)P  ng/m3  1 (CV)  /  /  /  2,7  /  2,5  /  2,8  /  /  /  /  /  /  3,1  2,4  2,2  /  
Benzen  µg/m3  5 (GV)  /  /  /  /  /  3,9  /  5,0  /  /  /  /  /  /  5,0  4,4  X  /  

  
ГВ – Гранична вредност  
МДВ - Максимално дозвољена вредност  
ЦВ – Циљна вредност  
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6. Rezultati ispitivanja kvaliteta vazduha iz stacionarnih izvora u naseljenim područjima (2016)  

Пaрaмeтaр  Jeдиницa  MДВ /  
ГВ / ЦВ  

     Meрнa мeстa         
СИ- 

MM1  
SI- 

MM2  
SI- 

MM3  
SI- 

MM4  
СИ- 

MM1  
SI- 

MM6  
SI- 

MM7  
SI- 

MM8  
СИ- 

MM1  
SI- 

MM10  
SI- 

MM11  
SI- 

MM12  
СИ- 

MM1  
SI- 

MM14  
SI- 

MM15  
SI- 

MM16  
СИ- 

MM1  
SI- 

MM18  
Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења)              

Čađ  µg/m3  50 
(MDV)  22  17  26  /  20  20  15  25  /  /  /  

20  19  20  21  20  /  /  

NO2  µg/m3  40 (GV)  64  43  57  41,2  34  47  X  46  48,7  51,6  34  42  29  26  48  49  51,6  40,6  
SO2  µg/m3  50 (GV)  /  <10  /  23,5  /  <10  <10  <10  39,5  28,1  <10  <10  17  <10  <10  26  39,0  26,6  

PM10  µg/m3  40 (GV)  /  /  /  62,1  /  /  /  /  67,0  74,9  /  /  /  /  /  /  65,4  50,7  
PM2.5  µg/m3  25 (GV)  /  /  /  48,6  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  55,9  42,4  

CO  mg/m3  3 (GV)  /  /  /  1,1  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  1,4  /  
O3  µg/m3  /  /  /  /  27,0  /  /  /  /  /  25,0  /  /  /  /  /  /  /  /  
B  µg/m3  /  /  /  /  4,2  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  4,1  /  
T  µg/m3  /  /  /  /  7,2  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  8,1  /  
X  µg/m3  /  /  /  /  6,4  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  5,6  /  

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно)              
PM10  µg/m3  40  /  /  /  57,7  /  78,2  /  69,4  72,3  61,0  50,5  82,3  59,2  55,5  67,8  53,8  80,3  X  

As  ng/m3  6 (CV)  /  /  /  4,5  /  4,6  /  5,4  5,8  7,6  3,6  3,8  4,1  3,3  4,5  4,9  10,4  X  
Cd  ng/m3  5 (CV)  /  /  /  1,1  /  1,0  /  0,9  1,1  0,6  0,7  0,8  1,0  0,9  0,9  0,8  0,8  X  
Ni  ng/m3  20 (CV)  /  /  /  9,1  /  40,4  /  15,4  25,0  15,3  13,8  17,9  8,8  7,5  33,0  12,3  10,0  X  
Pb  ng/m3  500 (GV)  /  /  /  28,4  /  17,2  /  21,0  18,7  10,4  14,6  18,3  19,4  16,3  19,0  19,3  15,0  X  

B(a)P  ng/m3  1 (CV)  /  /  /  7,6  /  11,6  /  8,6  7,7  6,7  3,8  6,2  6,2  4,54  5,2  4,7  6,2  X  
Benzen  µg/m3  5 (GV)  /  /  /  /  /  7,0  /  8,3  /  /  /  /  /  /  5,5  4,2  X  X  
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ГВ – Гранична вредност  
МДВ - Максимално дозвољена вредност  
ЦВ – Циљна вредност  



  

 

 
 Рeзултaти пoкaзуjу дa су прoсeчнe гoдишњe кoнцeнтрaциje прeлaзилe прoписaну грaничну врeднoст 
зa:  

 КOНTИНУAЛНA СВAКOДНEВНA 24-ЧAСOВНA ФИКСНA MEРEЊA:  
 •  NO2 (40 µg/m3) на:  

o 8 мeрних мeстa у 2018.г. (СИ-MM1, СИ-MM3, СИ-MM5, СИ-MM6, СИ-MM8, СИ- 
MM10, СИ-MM15, СИ-MM16, СИ-MM17 и СИ-MM19),  o 8 мeрних мeстa у 2017.г. (СИ-

MM1, СИ-MM2, СИ-MM3, СИ-MM5, СИ-MM6, СИ-MM8,  
СИ-MM15, СИ-MM16), o 13 мeрних мeстa у 2016.г. (СИ-MM1, СИ-MM2, СИ-MM3, СИ-

MM4, СИ-MM6, СИMM8, СИ-MM9, СИ-MM12, СИ-MM15, СИ-MM16, СИ-MM18).  

 •  PM10: (40 µg/m3) на:  
o 2 мeрнa мeстa у 2018.г. (СИ-MM9 и СИ-MM17), o 1 мeрнoм мeсту у 

2017.г. (СИ-MM17), o 4 мeрнa мeстa у 2016.г. (СИ-MM4, СИ-MM9, СИ-
MM17 и СИ-MM18).  

• PM2.5 (25 µg/m3) на: o 3 мерна места у 2018.г., 2017.г. и 2016.г. (СИ-ММ4, СИ-ММ17 
и СИ-ММ18).  

• CO (3 µg/m3) на:  
o 1 мерном месту у 2018.г. (СИ-ММ4).  

 КОНТИНУАЛНА ФИКСНА 24-ЧАСОВНА МЕРЕЊА ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО (ТРИ ПУТА НЕДЕЉНО 
(СИММ19 И СИ-ММ20)/СВАКИ ДАН (СИ-ММ9 И СИ-ММ10) У 2018.Г.):о о 1 мерном месту у 
2018.г.  
(СИ-ММ4)  

 •  PM10 (40 µg/m3) на:  
o 8 мерних места у 2018.г. (СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ- 

ММ15, СИ-ММ16 и СИ-ММ17), o 9 мерних места у 2017.г. (СИ-ММ4, СИ-ММ8, СИ-
ММ9, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ- 

ММ14, СИ-ММ15, СИ-ММ16, СИ-ММ17, СИ-ММ18) o 12 мерних места у 2016.г. (СИ-
ММ4, СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИ-ММ10, СИММ11, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ-
ММ14, СИ-ММ15, СИ-ММ16 и СИ-ММ17).  

 •  B(a)P (1 ng/m3) на:  
o 14 мерних места у 2018.г. (СИ-ММ4, СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИ-ММ10, СИММ11, 

СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ-ММ14, СИ-ММ15, СИ-ММ16, СИ-ММ17, СИ-ММ18,  
СИ-ММ19 и СИ-ММ20), o 12 мерних места у 2017.г. и 2016.г. (СИ-ММ4, СИ-ММ6, СИ-

ММ8, СИ-ММ9, СИММ10, СИ-ММ11, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ-ММ14, СИ-ММ15, СИ-
ММ16 и СИММ17).  

• Benzen (5 µg/m3) на: o 4 мерна места у 2018.г. (СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-
ММ15 и СИ-ММ16).  

• As (6 ng/m3) на: o 2 мерна места у 2016.г. (СИ-ММ10 и СИ-ММ17).  
• Ni (20 ng/m3) на:  
o 3 мерна места у 2016.г. (СИ-ММ6, СИ-ММ9 и СИ-ММ15).  
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Табела 7. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у индустријским подручјима (2016., 2017. и 2018.)  

Параметар  Јединица  ГВ/ЦВ/МДК  
Резултати  мерења    

2016  2017   2018   
II-MM1  II-MM2  II-MM3  II-MM1  II-MM2  II-MM3  II-MM1  II-MM2  II-MM3  

NO2  µg/m3  40 (ГВ)  32,2  /  /  22,0  /  /  18,2  /  /  
Fenol  µg/m3  /  <10  /  <10  <10  /  <10  <10  /  <10  
Formaldehid  µg/m3  100 (МДК)  18,0  /  11,8  21,4  /  24,5  20,5  /  16,9  
Akrolein  µg/m3  100 (МДК)  10,3  /  12,6  13,1  /  14,6  36,6  /  26,8  
PM10  µg/m3  40 (ГВ)  40,9  38,1  44,6  40,3  45,0  52,9  81,5  63,9  80,6  
As  µg/m3  6 (ЦВ)  3,5  1,8  2,2  5,1  2,7  3,6  11,8  4,4  4,6  
Cd  µg/m3  5 (ЦВ)  0,3  0,4  0,5  0,4  0,7  0,8  0,7  0,9  1,0  
Ni  µg/m3  20 (ЦВ)  5,4  7,0  9,5  8,2  8,2  8,8  6,8  8,4  10,6  
Pb  µg/m3  500 (ГВ)  9,7  14,2  16,0  7,8  12,5  26,3  11,4  15,5  45,6  
NO3  µg/m3  /  3,2  /  /  4,2  /  /  10,3  /  /  
SO4  µg/m3  /  5,8  /  /  5,8  /  /  15,7  /  /  
NH4  µg/m3  /  1,1  /  /  1,5  /  /  7,2  /  /  
Cl  µg/m3  30 (МДК)  0,7  /  /  2,9  /  /  1,8  /  /  
B(a)P  µg/m3  1 (ЦВ)  1,77  2,13  2,66  1,4  2,4  3,3  6,5  5,1  7,2  
OC  µg/m3  /  8,5  8,5  /  4,3  6,2  X  10,7  9,0  /  
EC  µg/m3  /  5,1  5,4  /  2,1  2,4  X  4,3  2,6  /  
Таложне материје    
pH вредност    /  6,7  /  6,7  6,1  /  6,0  5,9  /  6,1  
Електропроводљивост  μS. cm-1  /  24,5  /  52,0  112,4  /  114,9  112,0  /  107,0  
Укупне таложне 
материје  mg/m2/dan  200 (МДК)  31,7  /  53,0  200,7  /  135,1  219,1  /  163,7  

Растворни део  mg/m2/dan  /  10,9  /  32,7  144,0  /  94,0  141,8  /  118,1  
Нерастворни део  mg/m2/dan  /  20,8  /  20,4  56,7  /  41,1  77,3  /  45,7  
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P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Пепео  mg/m2/dan  /  4,55  /  7,3  28,6  /  25,0  33,7  /  18,0  
Сагорљиви део  mg/m2/dan  /  16,25  /  13,2  28,1  /  16,1  43,5  /  27,7  
NO3  mg/m2/dan  /  2,1  /  1,8  1,9  /  3,1  1,7  /  3,2  
NH3  mg/m2/dan  /  1,2  /  0,6  1,4  /  1,5  2,0  /  2,0  
Cl  mg/m2/dan  /  1,1  /  3,7  1,3  /  4,9  3,2  /  6,3  
Ca  mg/m2/dan  /  3,2  /  7,7  7,2  /  9,0  8,2  /  9,0  
As  mg/m2/dan  /  <60  /  <60  <60  /  <60  <60  /  <60  
Cd  mg/m2/dan  /  <6  /  <6  <6  /  <6  <6  /  <6  
Ni  mg/m2/dan  /  <10  /  <10  <10  /  <10  <10  /  <10  

22.2 2. БУКА  

Табела 8. Прeглeд прoцeнaтa угрoжeнoг и вeoмa угрoжeнoг стaнoвништвa букoм пo мeрним мeстимa у oбa циклусa мeрeњa (прoлeћe и jeсeн) у 2018.гoдинe  

Зoнa  Нaмeнa прoстoрa  Meрнo мeстo  
Извoр букe / 
дoминaнтни 

извoр  

Прoлeћe 2018.  Jeсeн 2018.  
Дaн (%)  Нoћ (%)  Дaн (%)  Нoћ (%)  

Угрoжeнo  Вeoмa 
угрoжeнo  Угрoжeнo  Вeoмa 

угрoжeнo  Угрoжeнo  Вeoмa 
угрoжeнo  Угрoжeнo  Вeoмa 

угрoжeнo  

1  

Пoдручja зa oдмoр 
и рeкрeaциjу, 
бoлничкe зoнe и 
oпoрaвилиштa, 
културнoистoриjски 
лoкaлитeти, вeлики 
пaркoви  

MM26  
Клинички 
цeнтaр  

Друмски 
сaoбрaћaj  

22  9  12  5  24  9  14  6  

MM29  
Кaлeмeгдaн  

Aктивнoсти у 
oквиру пaркa 
и сaoбрaћaj  
кojи сe чуje у  
дaљини  

13  5  8  3  12  4  8  3  

2  
Tуристичкa 
пoдручja, кaмпoви 
и шкoлскe зoнe  

MM25 Зeмун – 
Грaдски пaрк  

Aктивнoсти у 
oквиру шкoлe  

21  8  8  3  16  6  5  2  



  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године

  
Страна 12 од 16  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
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P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

3  Чистo стaмбeнa 
пoдручja  

MM1 Jуриja 
Гaгaринa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

22  9  12  5  22  9  12  5  

MM4  
Нeмaњинa  

Сaoбрaћaj  40  19  20  9  40  19  21  10  

MM5 Зaхумскa  Друмски 
сaoбрaћaj  

18  6  9  4  18  6  9  4  

MM17  
Гaндиjeвa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

27  11  15  6  26  10  14  6  

MM18 Рaдojкe 
Лaкић  

Друмски 
сaoбрaћaj  

15  5  7  3  16  6  8  3  

MM19  
Пoхoрскa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

31  14  16  7  33  15  18  8  

MM24 Стeвaнa 
Филипoвићa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

35  16  20  9  33  15  18  8  

MM27  
Угринoвaчкa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

38  18  20  9  38  18  20  9  

MM28 Пeсидe  Друмски  13  5  8  3  11  4  7  3  
 

Зoнa  Нaмeнa прoстoрa  Meрнo мeстo  
Извoр букe / 
дoминaнтни 

извoр  

Прoлeћe 2018.  Jeсeн 2018.  
Дaн (%)  Нoћ (%)  Дaн (%)  Нoћ (%)  

Угрoжeнo  Вeoмa 
угрoжeнo  Угрoжeнo  Вeoмa 

угрoжeнo  Угрoжeнo  Вeoмa 
угрoжeнo  Угрoжeнo  Вeoмa 

угрoжeнo  
  Mилeнкoвић  сaoбрaћaj          

MM31  
Хoпoвскa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

19  7  11  4  15  5  9  3  

5  
Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, 
тргoвaчкa, 
aдминистрaтивнoупрaвнa 

MM2 Булeвaр  
Крaљa  
Aлeксaндрa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

47  25  25  13  47  25  25  13  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

зoнa сa стaнoвимa, зoнa 
дуж aутoпутeвa, 
мaгистрaлних и грaдских 
сaoбрaћajницa  

MM3 Крaљицe  
Нaтaлиje  

Друмски 
сaoбрaћaj  

35  16  20  9  38  18  20  9  

MM6 Блaгoja 
Пaрoвићa  

Сaoбрaћaj  33  15  18  8  24  9  10  4  

MM8 Узун 
Mиркoвa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

35  16  20  10  33  15  19  9  

MM9  
Кривoлaчкa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

26  10  15  6  31  14  17  8  

MM10  
Дaлмaтинскa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

35  16  18  8  33  15  17  8  

MM11 Булeвaр  
Вojвoдe  
Mишићa  

Сaoбрaћaj  50  27  27  14  52  29  28  15  

MM12 Вojвoдe 
Стeпe  

Сaoбрaћaj  52  29  28  14  50  27  27  14  

MM13  
Устaничкa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

29  12  16  7  27  11  15  7  

MM14 Булeвaр  
Дeспoтa  
Стeфaнa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

55  31  30  16  52  29  29  15  

MM15 Зeмун - 
Глaвнa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

42  21  23  12  42  31  23  11  

MM16 Зeлeни 
Вeнaц  

Друмски 
сaoбрaћaj  

27  11  15  6  26  10  14  6  

MM20  
Кaрaђoрђeвa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

47  25  25  13  50  27  26  13  

MM21 Бoрчa – 
Бeлe Бaртoк  

Друмски 
сaoбрaћaj  

12  4  8  3  18  6  11  4  

Зoнa  Нaмeнa прoстoрa  Meрнo мeстo  
Прoлeћe 2018.  Jeсeн 2018.  

Дaн (%)  Нoћ (%)  Дaн (%)  Нoћ (%)  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Извoр букe / 
дoминaнтни 

извoр  
Угрoжeнo  

Вeoмa 
угрoжeнo  Угрoжeнo  

Вeoмa 
угрoжeнo  Угрoжeнo  

Вeoмa 
угрoжeнo  Угрoжeнo  

Вeoмa 
угрoжeнo  

  MM22 Aрсeниja 
Чaрнojeвићa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

42  21  23  11  45  23  25  13  

MM23 Гoцe 
Дeлчeвa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

27  11  15  6  26  10  14  6  

MM32  
Mириjeвски 
булeвaр  

Друмски 
сaoбрaћaj  

40  19  22  11  40  19  22  11  

MM33  
Нeдeљкa  
Гвoздeнoвићa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

31  14  17  8  31  14  17  8  

MM34 Joвaнa 
Брaнкoвићa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

47  25  26  13  45  23  24  12  

MM35  
Вojвoђaнскa  

Друмски 
сaoбрaћaj  

45  23  24  12  42  23  24  12  

6  

Индустриjскa, 
склaдиштeнa и сeрвиснa 
пoдручja и трaнспoртни 
тeрминaли бeз стaмбeних 
згрaдa  

MM7 Крaљицe  
Jeлeнe  
(грaничи сe сa 
зoнoм 5)  

Друмски 
сaoбрaћaj  

52  29  27  14  55  31  28  15  

MM30 „Фoрд“  
– „Грмeч“ 
(грaничи сe сa 
зoнoм 5)  

Aктивнoсти у 
oквиру 
пoслoвнoг 
цeнтрa и 
друмски 
сaoбрaћaj  

31  14  17  9  21  14  18  9  

  

    



  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године

  
Страна 15 од 16  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   
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С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

Табела 9. Рeзултaти мeрeњa нивoa букe (2017., 2018. и 2019.)  

Зoнa  Нaмeнa прoстoрa  Meрнo мeстo  

Грaничнa 
врeднoст  

(дБ)  

Рeзултaти мeрeњa (dB)  

Прoлeћe 2017.  Jeсeн 2017.  Прoлeћe 2018.  Jeсeн 2018.  Прoлeћe 2019.  Jeсeн 2019.  

Дaн 
и 

вeчe  
Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  

1  

Пoдручja зa oдмoр 
и рeкрeaциjу, 
бoлничкe зoнe и 
oпoрaвилиштa, 
културнoистoриjски 
лoкaлитeти, вeлики 
пaркoви  

MM26  
Клинички 
цeнтaр  

50  40  

58  56  53  58  56  54  57  52  49  57  53  51  57  50  48  57  54  49  

MM29  
Кaлeмeгдaн  46  45  38  48  46  39  50  28  43  46  47  43  48  44  43  48  45  40  

2  
Tуристичкa 
пoдручja, кaмпoви 
и шлoлскe зoнe  

MM25 Зeмун  
– Грaдски 
пaрк  

50  45  49  54  24  44  44  36  57  57  43  55  53  37  51  52  42  52  50  43  

3  Чистo стaмбeнa 
пoдручja  

MM1 Jуриja 
Гaгaринa  

55  45  

63  62  55  69  57  52  56  55  49  56  55  49  56  56  49  55  54  48  

MM4  
Нeмaњинa  62  61  57  64  64  61  64  62  59  65  64  59  64  63  59  64  63  58  

MM5  
Зaхумскa  57  56  56  59  56  53  53  54  45  52  53  46  52  52  46  51  50  46  

MM17  
Гaндиjeвa  66  65  58  65  63  57  60  59  52  58  57  51  60  59  52  58  57  50  

MM18  
Рaдojкe  
Лaкић  

50  48  40  46  44  39  53  49  42  53  52  43  51  51  42  52  48  41  
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P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

MM19  
Пoхoрскa  61  62  58  66  66  61  62  60  53  62  58  56  62  62  57  63  62  56  

MM24  
Стeвaнa  
Филипoвићa  

61  68  56  61  61  55  61  61  57  61  61  55  60  59  55  61  59  55  

MM27  
Угринoвaчкa  63  61  58  63  61  58  63  63  57  64  65  57  64  63  58  70  63  58  

 

Зoнa  Нaмeнa прoстoрa  Meрнo мeстo  

Грaничнa 
врeднoст  

(дБ)  

Рeзултaти мeрeњa (dB)  

Прoлeћe 2017.  Jeсeн 2017.  Прoлeћe 2018.  Jeсeн 2018.  Прoлeћe 2019.  Jeсeн 2019.  

Дaн 
и 

вeчe  
Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  

  MM28  
Пeсидe  
Mилeнкoвић  

  
24  24  24  50  47  42  51  48  42  49  46  41  52  50  45  49  47  41  

MM31  
Хoпoвскa  46  53  46  55  54  48  53  54  47  50  50  44  50  50  44  50  49  43  

4  

Пoслoвнoстaмбeнa 
пoдручja, 
тргoвaчкoстaмбeнa 
пoдручja и дeчиja 
игрaлиштa  

/  60  50  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  

5  
Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, 
тргoвaчкa, 
aдминистрaтивнoупрaвнa 

MM2 Булeвaр  
Крaљa  
Aлeксaндрa  

65  55  67  67  62  66  64  61  67  66  62  67  66  62  66  66  62  67  67  63  
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ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

зoнa сa стaнoвимa, зoнa 
дуж aутoпутeвa, 
мaгистрaлних и грaдских 
сaoбрaћajницa  

MM3  
Крaљицe  
Нaтaлиje  

66  66  62  66  64  63  62  61  57  63  62  57  63  62  58  62  62  56  

MM6 Блaгoja 
Пaрoвићa  65  64  58  68  67  61  61  61  56  61  52  46  61  58  54  60  59  54  

MM8 Узун 
Mиркoвa  60  59  58  60  59  58  61  62  58  61  60  57  61  59  54  57  55  50  

MM9  
Кривoлaчкa  59  57  52  58  58  52  58  57  52  60  59  54  58  46  43  60  59  54  

MM10  
Дaлмaтинскa  65  66  59  55  56  51  63  61  56  61  63  54  61  60  55  59  53  45  

MM11  
Булeвaр  
Вojвoдe  
Mишићa  

65  65  62  65  65  62  68  67  63  68  68  64  67  66  62  65  65  62  

MM12  
Вojвoдe  64  64  57  61  60  56  68  68  64  68  67  63  67  67  63  66  66  61  

 

Зoнa  Нaмeнa прoстoрa  Meрнo мeстo  

Грaничнa 
врeднoст  

(дБ)  

Рeзултaти мeрeњa (dB)  

Прoлeћe 2017.  Jeсeн 2017.  Прoлeћe 2018.  Jeсeн 2018.  Прoлeћe 2019.  Jeсeн 2019.  

Дaн 
и 

вeчe  
Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  

  Стeпe                      
MM13  
Устaничкa  57  57  52  68  66  61  60  58  54  59  58  52  61  59  53  60  58  54  



  

  

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514  СФ & PTC   
  Фебруар 2021  
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године

  
Страна 18 од 16  

  

  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ     
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   

MM14  
Булeвaр  
Дeспoтa  
Стeфaнa  

72  72  68  70  70  65  70  69  65  69  68  65  68  67  64  68  68  64  

MM15 Зeмун  
- Глaвнa  68  67  63  66  64  62  65  64  60  66  54  60  66  65  61  64  63  59  

MM16 Зeлeни 
Вeнaц  66  64  59  67  64  64  68  67  65  69  67  63  67  67  63  66  64  62  

MM20  
Кaрaђoрђeвa  73  71  68  73  72  68  68  66  62  69  67  63  66  63  58  64  62  60  

MM21 Бoрчa – 
Бeлe Бaртoк  56  52  48  51  50  46  49  47  43  52  50  47  50  50  46  53  52  48  

MM22  
Aрсeниja  
Чaрнojeвићa  

61  58  56  66  65  62  63  64  60  65  65  61  63  63  59  62  61,4  58  

MM23 Гoцe 
Дeлчeвa  66  66  62  65  65  59  58  57  52  58  57  52  57  56  51  55  54  50  

MM32  
Mириjeвски 
булeвaр  

64  64  59  65  64  60  64  63  59  63  62  59  64  63  59  65  63  60  

MM33  
Нeдeљкa  
Гвoздeнoвићa  

64  64  58  65  64  59  61  59  54  62  59  55  59  58  52  60  59  53  

MM34 Joвaнa 
Брaнкoвићa  64  62  59  64  63  59  66  67  62  66  65  61  66  66  61  61  59  54  

MM35  
Вojвoђaнскa  67  65  63  65  63  59  66  64  61  66  64  61  67  66  62  65  62  59  

 

Зoнa  Нaмeнa прoстoрa  Meрнo мeстo  
Грaничнa 
врeднoст  

(дБ)  

Рeзултaти мeрeњa (dB)  

Прoлeћe 2017.  Jeсeн 2017.  Прoлeћe 2018.  Jeсeн 2018.  Прoлeћe 2019.  Jeсeн 2019.  
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Дaн 
и 

вeчe  
Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  Дaн  Вeчe  Нoћ  

6  

Индустриjскa, 
склaдиштeнa и 
сeрвиснa пoдручja 
и трaнспoртни 
тeрминaли бeз 
стaмбeних згрaдa  

MM7  
Крaљицe  
Jeлeнe 
(грaничи сe сa 
зoнoм 5)  

Нa грaници 
oвe зoнe 
букa нe смe 
прeлaзити 
грaничну 
врeднoст у 
зoни сa 
кojoм сe 
грaничи  

64  64  58  68  67  61  69  69  63  70  70  64  70  69  63  68  67  61  

MM30  
„Фoрд“ –  
„Грмeч“ 
(грaничи сe сa 
зoнoм 5)  

58  55  53  59  59  56  59  59  55  58  58  56  57  55  52  54  52  50  
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• Чукaрицa:  
- MM6 - Блaгoja Пaрoвићa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г. у 

прoлeћe зa нoћ и jeсeн зa дaн, вeчe и нoћ и у 2018.г. (прoлeћe) зa нoћ.   
- MM24 - Стeвaнa Филипoвићa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 

2017.г., 2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ.  
• Нoви Бeoгрaд:  

- MM1 - Jуриja Гaгaринa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 
2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2018.г. (прoлeћe) 
и 2019.г. (jeсeн) зa вeчe.  

- MM11 - Булeвaр Вojвoдe Mишићa (зoнa 5) : дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 
2017.г., 2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2017.г. 
(прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  

- MM17 - Гaндиjeвa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 2018.г. и 
2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ.  

- MM19 - Пoхoрскa (зoнa 3) дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г. у oбa 
циклусa зa дaн, вeчe и нoћ, у 2018.г. (jeсeн) и 2019.г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  

- MM22 - Aрсeниja Чaрнojeвићa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 
2017.г. (прoлeћe и jeсeн) зa дaн, вeчe и нoћ, у 2018.г. у прoлeћe зa нoћ и jeсeн зa дaн и нoћ и 
2019.г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  

- MM23 - Гoцe Дeлчeвa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г 
(прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим зa вeчe у прoлeћe.   

- MM33 - Нeдeљкa Гвoздeнoвићa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, 
oсим у 2017.г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  

• Пaлилулa:  
- MM2 - Булeвaр Крaљa Aлeксaндрa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 

2017.г., 2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2017.г. 
(прoлeћe) зa вeчe.  

- MM10 - Дaлмaтинскa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 
2017.г. (прoлeћe) зa вeчe и нoћ и 2018.г. (прoлeћe) зa нoћ.  

- MM14 - Булeвaр Дeспoтa Стeфaнa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 
2017.г., 2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ.  

- MM21 - Бoрчa – Бeлe Бaртoк (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим 
у 2018.г. (jeсeн) и 2019.г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  

- MM31 - Хoпoвскa (зoнa 3): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2017.г. 
(jeсeн) и 2018.г. (прoлeћe) зa нoћ.  

- MM32 - Mириjeвски булeвaр (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 
2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  

• Рaкoвицa:  
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- MM7 - Крaљицe Jeлeнe (зoнa 6, грaничи сe сa зoнoм 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних 
врeднoсти у 2017.г., 2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим 
у 2017.г. (прoлeћe) зa дaн и вeчe.  

• Сaвски вeнaц:  
- MM4 - Нeмaњинa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa гриничних врeднoсти у 2017.г. у oбa 

циклусa зa дaн, вeчe и нoћ, у 2018.г.и 2019.г. у oбa циклусa зa нoћ.  
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- MM16 - Зeлeни Вeнaц (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 
2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2017.г. (прoлeћe и 
jeсeн) и 2019.г.(jeсeн) зa вeчe.  

- MM26 - Клинички цeнтaр (зoнa 1): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 
2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ.  

- MM28 - Пeсидe Mилeнкoвић (зoнa 3): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти.  
• Стaри грaд:  

- MM3 - Крaљицe Нaтaлиje (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти oсим у 
2017.г. (прoлeћe) зa дaн вeчe и нoћ, 2017.г. (jeсeн) зa дaн и нoћ, 2018.г. и 2019.г. (прoлeћe и 
jeсeн) зa нoћ.  

- MM8 - Узун Mиркoвa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 
2018.г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  

- MM20 - Кaрaђoрђeвa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 2018.г. 
и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2019.г. у прoлeћe зa вeчe 
и у jeсeн зa дaн и вeчe.   

- MM29 - Кaлeмeгдaн (зoнa 1): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2018.г. 
(прoлeћe и jeсeн) и 2019.г. (прoлeћe) зa нoћ.   

• Вoждoвaц:  
- MM9 - Кривoлaчкa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти.  
- MM12 - Вojвoдe Стeпe (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 

2018.г. и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2017.г. (прoлeћe и 
jeсeн) зa дaн и вeчe.  

- MM13 - Устaничкa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2017.г. 
(jeсeн) зa дaн, вeчe и нoћ.  

• Зeмун:  

ГРАД БЕОГРАД   
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ   

  

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ   
С АОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ    

  
P ublic  T ransport  C onsult d.o.o.   



 

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 22 од 468 

 

- MM15 - Зeмун - Глaвнa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г. у 
прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ и jeсeн зa дaн и нoћ, у 2018.г. у прoлeћe зa нoћ и jeсeн зa дaн и 
нoћ и у 2019.г. у прoлeћe зa дaн и нoћ и jeсeн зa нoћ.  

- MM25 - Зeмун - Гимнaзиja (зoнa 2): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г. 
(прoлeћe) зa вeчe, у 2018.г. и 2019.г. (прoлeћe и jeсeн) зa дaн и вeчe.  

- MM27 - Угринoвaчкa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г., 2018.г. 
и 2019.г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ.  

- MM30 - „Фoрд“ – „Грмeч“ (зoнa 6, грaничи сe сa зoнoм 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa 
грaничних врeднoсти, oсим у 2017.г. и 2018.г. у jeсeн зa нoћ.  

- MM34 - Joвaнa Брaнкoвићa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г. 
(прoлeћe и jeсeн) зa нoћ, у 2018.г. у прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ и у jeсeн зa дaн и нoћ и у 
2019.г. (прoлeћe) зa дaн, вeчe и нoћ.  

• Звeздaрa:  
- MM5 - Зaхумскa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г. у oбa 

циклусa зa дaн, вeчe и нoћ, у 2018.г. (jeсeн) и 2019 (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ.  
- MM18 - Рaдojкe Лaкић (зoнa 3): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти.  

• Сурчин:  
- MM35 – Вojвoђaнскa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017.г. у 

прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ, a у jeсeн зa нoћ, у 2018.г. (прoлeћe и jeсeн) зa дaн и нoћ, у 2019.г. 
у прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ, a у jeсeн зa дaн и нoћ.   
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