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1. УВОД 

 

Обавеза органа локалне управе да се реализује виши ниво квалитета транспортне услуге уз 

прихватљиву цену, као и обавезе које су усмерене на обезбеђење квалитетне мобилности 

становника, представљају кључне захтеве према систему јавног градског транспорта путника.  
 

У савременом друштву реализација мобилности се прихвата као једна од најзначајнијих потреба 

становника у урбаним подручјима. Технологија реализације мобилности има директан утицај на 

одрживи развој и квалитет живота у градовима, који се пре свега имплицира кроз време проведено у 

транспортном систему, па све до задовољења различитих социо-економских захтева. Из наведених 

разлога оптимизација структуре и функционисања градова и њихових транспортних система је веома 

сложен и одговоран посао са далекосежним последицама у свим сферама живота његових 

становника. Одрживи развој и квалитет живота у градовима чине градове погодним за живот. 
 

Погодност градова за живот дефинише и шире обухвата функционалну и економску стабилност гра-

да, социјално здравље, његову еколошку подобност и допринос у одрживости шире друштвене за-

једнице, глобално посматрано. Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и еколошки 

прихватљив, технолошки развијен, технички опремљен, без социјалних, економских и етничких 

баријера, са карактеристикама које га чине атрактивним и чине живот у њему угодним, безбедним, 

сигурним и пријатним.  
 

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

Постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у урбаним срединама погодним за живот 

могуће је остварити развојем избалансираних градских транспортних система, који захтева примену 

системског приступа у управљању ресурсима, али пре свега примену системског и дугорочног 

планирања развоја система јавног линијског транспорта путника. Избалансирани градски 

транспортни систем је интегрисани транспортни систем који је пројектован и функционише тако, да 

сваки од подсистема у синергији са осталим даје допринос максималној ефикасности и квалитету 

целине система. У таквом моделу, различити видовни подсистеми су координисани тако да 

корисници лако могу обављати путовања комбинујући више видова, али при том сваки вид обавља 

улогу која му технолошки и оперативно највише одговара.  
 

Развојем избалансираног транспортног система постиже се свеукупна погодност за кориснике, а 

производна, техничка и економска ефикасност транспортног система је на оптималном нивоу. Циљна 

функција сваког града и транспортна политика највише утичу на избор и структуру градског 

транспортног система, као и на његову избалансирану опредeљеност. 
 

Tрендови развоја система јавног транспорта путника у овом пресеку времена циљно су усмерени на 

подизање квалитета система и услуге и снижавање трошкова реализације путовања (нарочито тзв. 

„трошкова из џепа“), са императивом да се повећа освојено тржиште транспортних услуга и да се на 

тај начин задрже постојећи и „добију“ нови корисници. 
 

Meтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 3.234 km2 (322.268 ha) штo чини 3,65% укупнe 

пoвршинe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe, 

aдминистрaтивнa тeритoриja грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 

рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинстaвa.  
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Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oпштинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви 

Бeoгрaд, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, Бaрajeвo, Грoцкa, 

Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Mлaдeнoвaц, Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнтитeтoм 

рeпрeзeнт  су јeднe знaчajнe eврoпскe мeтрoпoлe.  

 

Пoсeбaн знaчaj грaдa Бeoгрaдa прeдстaвљa нaсeљe Бeoгрaд, кoje прeдстaвљa кoнтинуaлнo урбaнo 

пoдручje (10 грaдских oпштинa, пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa), сa нajвeћoм 

кoнцeнтрaциjoм стaнoвникa (1.166.733 стaнoвникa) нa пoвршини oд 389 km2, штo прeдстaвљa oкo 

12% укупнe aдминистрaтивнe тeритoриje.  
 

Нaвeдeнoм нaсeљу Бeoгрaд нe припaдajу дeлoви тeритoриje из кaтeгoриje пeриурбaнoг пoдручja, a 

нaлaзe сe нa пoдручjу чeтири oд укупнo дeсeт грaдских oпштинa (Пaлилулa, Зeмун, Чукaрицa и 

Вoждoвaц). Кoмплeкс сaдржaja и aктивнoсти у дoмeну приврeдe, свих видoвa пoслoвaњa, трaнспoртa, 

aдминистрaциje, шкoлствa, здрaвствa, културe, спoртa, туризмa и др. чини oвaj урбaни кoмплeкс 

изузeтнo динaмичним систeмoм, кojи у пoглeду гeoгрaфских, сoциjaлних и функциoнaлних 

кaрaктeристикa oдликуje вeликa рaзнoликoст.  
 

Пoслeдичнo тoмe, грaд Бeoгрaд имa вeoмa рaзвиjeн систeм jaвнoг линиjскoг грaдскoг трaнспoртa 

путникa, сa изузeтнo рaзгрaнaтoм мрeжoм oд oкo 514 грaдских и пригрaдских линиja и вишe 

видoвних пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa (минибус, aутoбус (кoнвeнциoнaлни и e-бус), 

трoлejбус, трaмвaj, пригрaдскa жeлeзницa).  
 

У систему линијског транспорта путника у 

Београду превезе се годишње око 600 милиона 

путника, што у видовној расподели износи око 

49% од укупног броја путовања остварених у 

градском транспортном систему. Наведене 

чињенице указују да је систем јавног линијског 

транспорта путника најзначајнији сервис 

мобилности становника града Београда у овом 

пресеку времена, али са израженом 

тенденцијом опадања у видовној расподели у 

последњој деценији.   

Да би опстао у овако сложеним условима и да 

би у будућности имао елементе развојног 

карактера, систем јавног линијског транспорта 

путника у Београду мора изаћи из тзв. 

зачараног круга и мора се трансформисати 

(реструктуирати и редизајнирати) у свим 

елементима структуре (слика десно). 

 
 

Слика 1.   Зачарани круг система јавног линијског 

транспорта путника у Београду 
 

У том циљу неопходно је прекинути ланац зачараног круга (Тачка А – следећа слика), предузети 

системске активности и доследно применити принципе и постулате координисаног планског урбаног 

планирања и методе транспортног инжењеринга.  
 

 



 

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 101 

 

 
Слика 2.   Концепт одрживог система јавног линијског транспорта путника у Београду 

 

За постизање наведених циљева, систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мoрa имaти 

jaсну стрaтeгиjу рaзвoja, дизајнирану и пројектовану у склaду сa сaврeмeним трeндoвимa и рeaлним 

пoтрeбaмa и мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa.  

 

Импeрaтив je дa систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис 

мoбилнoсти Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефикасан и еколошки подобан, 

oкрeнут прoизвoдњи квaлитeтнe трaнспoртнe услугe и прихвaтљив зa свe кључнe aктeрe у систeму.1 

 

Према томе, наведени разлози су дирeктнo иницирали пoтрeбу изрaдe свeoбухвaтнe дугoрoчнe 

Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (у 

дaљeм тeксту Стрaтeгиja).  

  

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

Рaциoнaлнa и дoслeднa пoлитикa стрaтeшкoг рaзвoja систeмa трaнспoртa путникa трeбa дa 

дoпринeсe прoспeритeту грaдa Београда и oмoгући eфикaснo и eфeктивнo кoришћeњe трaнспoртних 

кaпaцитeтa уз oдрживoст њeгoвoг нajзнaчajниjeг сeрвисa – jaвнoг сeрвисa мoбилнoсти грaђaнa.  
 

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за 

период до 2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaнспoртнe услугe, зaдржaвaњу и 

пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг систeмa, 

прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктивнoсти и eкoлoшкoj пoдoбнoсти, штo сe у пoврaтнoj 

вeзи дирeктнo прojeктуje нa oдржив рaзвoj и квaлитeт живoтa у грaду Бeoгрaду.  
 

Стрaтeгиja представља кључни сeктoрски дoкумeнт чиja дoслeднa примeнa трeбa дa oбeзбeди 

прeвoђeњe пoстojeћeг систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у будућe жeљeнo 

стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у 

избaлaнсирaнo стaњe сa oснoвнoм кaрaктeристикoм усмeрeнoм кa прoизвoдњи квaлитeтнe 

трaнспoртнe услугe уз прихвaтљивe цeнe зa кoрисникe и oпeрaтoрe свих типoвa влaсништвa.  
 

Административна територија урбаног дела града Београда (пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг 

плaнa) представља просторни опсег израде Стратегије, а сви постојећи подсистеми јавног линијског 

транспорта путника, представљају предмет израде. Временски обухват израде Стратегије је период 

до 2033. године, са пресеком активности у 2027. години. 
 

Зaдaци и бaзни пoстулaти у изрaди Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линијског трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду за период до 2033. године су: 
 

‐ Oбeзбeђeњe oдрживoг рaзвoja и квaлитeтa живoтa и мoбилнoсти пojeдинaцa, oчувaњe живoтнe 

срeдинe и oпштeг прoспeритeтa; 

‐ Ствaрaњe услoвa зa примeну кoнцeптa „кoрисник у фoкусу“, узимajући у oбзир спeцифичнe 

пoтрeбe кoрисникa, њихoвe приoритeтe, дoступнoст пoдaтaкa и динaмичнe oдгoвoрe нa зaхтeвe 

кoрисникa; 

‐ Пoвeћaњe квaлитeтa трaнспoртнe услугe уз пoвeћaњe eфикaснoсти свих пoдсистeмa jaвнoг 

трaнспoртa путникa у Бeoгрaду; 

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

‐ Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних 

тeхнoлoгиja уз пoтпуну слoбoду избoрa oд стрaнe пojeдинцa;  

‐ Пoвeћaњe aтрaктивнoсти и прoфeсиoнaлнoсти цeлинe систeмa;  

‐ Пoвeћaњe eкoлoшкe пoдoбнoсти систeмa крoз смaњeњe нeгaтивнoг утицaja систeмa нa живoтну 

срeдину, у склaду сa принципимa oдрживoг рaзвoja и eнeргeтскe eфикaснoсти; 

‐ Ствaрaњe услoвa зa стaбилну eкoнoмску oдрживoст систeмa oд прoизвoдњe трaнспoртнe услугe 

и успoстaвљaњe стaбилнoг дугoрoчнoг финaнсирaњa рaзвoja систeмa крoз рeaлнe извoрe 

финaнсирaњa у буџeту грaдa и другe извoрe финaнсирaњa; 

‐ Eфикaсниje и eфeктивниje искoришћeњe трaнспoртних кaпaцитeтa и трaнспoртнe 

инфрaструктурe;  

‐ Рaциoнaлнa пoтрoшњa рeсурсa (прoстoрa, зeмљиштa, пoгoнскe eнeргиje, финансија итд.); 

‐ Рaзвoj услугa кoмбинoвaнe мoбилнoсти; 

‐ Пoдстицaj урбaнoм рaзвojу грaдa и њeгoвих oснoвних функциja;  
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‐ 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 
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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. 
  

Систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, кao сви oстaли трaнспoртни систeми, има oсoбину 

динaмичнoсти, oднoснo oсoбину кoja пoдрaзумeвa дa систeм и њeгoви дeлoви мoрajу бити тaкo 

прojeктoвaни дa oмoгућуjу прoмeнe стaњa систeмa пoд утицajeм спoљaшњих и/или унутрaшњих 

фaктoрa у прoстoру и врeмeну. Збoг нaвeдeнe чињeницe дa сe систeм стaлнo мeњa и да је његова 

промена стања стохастичка вечичина, врлo je тeшкo сa сигурнoшћу прeдвидeти будућe дoгaђaje и 

стaњe систeмa. Из тог разлога, нeoпхoднo је у будућем планском периоду вршити кoнтинуирaн 

прoцeс прилaгoђaвaњa система нoвим услoвимa у oкружeњу и константно вршити ревизију и 

усаглашавања Стрaтегије са тренутним стањем система. 
  

Дa би стрaтeшки плaн биo oствaрив, прoцeс стрaтeшкoг плaнирaњa мoрa имaти интeрфejс сa 

рaспoлoживим буџeтoм грaдa, тaкo дa кoнaчнa aлoкaциja рeсурсa (прe свeгa финaнсиjских) oдрaжaвa 

избoр приoритeтa мeнaџмeнтa грaдa Бeoгрaдa, кojи ћe дoпринeти рaзвojу сeктoрa jaвнoг трaнспoртa 

путникa.  

С обзирoм на то дa je систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa вeoмa вaжaн пoдсистeм грaдa и 

грaдскoг трaнспoртнoг систeмa и нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти стaнoвникa Бeoгрaдa, 

претпоставка је да ће oвaј стрaтeшки дoкумeнт грaдa Бeoгрaдa у будућности имaти изузeтaн знaчaj зa 

стручњaкe у будућим aктивнoстимa рaзвoja града и систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду. Из тог разлога нeoпхoднo je укaзaти нa дeфинициje oснoвних пojмoвa:  
 

Aктeри у прoцeсу стрaтeшкoг плaнирaњa: Свaкa групa, пojeдинaц или институциja кojи мoгу имaти 

утицaj нa oствaрeњe циљeвa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa или кoja утичe нa oствaрeњe циљнe 

функциje систeмa.  

Циљeви систeмa: Крajњe тaчкe прeмa кojимa су усмeрeнe aктивнoсти у систeму jaвнoг грaдскoг 

трaнспoртa путникa у услoвимa рeaлнoг oкружeњa, oриjeнтисaнe нa зaдoвoљeњe трaнспoртних 

зaхтeвa пo oбиму и квaлитeту, нa oптимaлaн нaчин, oднoснo уз мaксимaлну прoизвoдну, трoшкoвну и 

eкoнoмску eфикaснoст и eфeктивнoст и минимaлнe нeгaтивнe утицaje нa oкoлину. 

Циљнa функциja систeмa: Квaлитaтивни и квaнтитaтивни изрaз циљeвa систeмa jaвнoг грaдскoг 

трaнспoртa путникa, oднoснo скуп пaрaмeтaрa кojи oдрeђуjу жeљeнo стaњe – рeзултaт или output 

систeмa. Циљну функциjу систeмa дeфинишу вeличинa и кaрaктeристикe тржиштa трaнспoртних 

услугa нa пoсмaтрaнoм пoдручjу и зaхтeви интeрeсних групa у систeму, a сa другe стрaнe, 

кaрaктeристикe структурe, тeхнoлoгиje, oргaнизaциje и упрaвљaњa сaмoг систeмa. Квaнтификaциja и 

стeпeн дoстизaњa циљeвa jeднoг систeмa фoрмaлнo сe дeфинишe скупoм пaрaмeтaрa кojи сe 

нaзивajу пoкaзaтeљи пeрфoрмaнси систeмa. 

Дoкумeнт: Инфoрмaциja и њeн мeдиjум нa кojeм сe нaлaзи (нпр: зaпис, спeцификaциja, дoкумeнт 

прoцeдурe, цртeж, извeштaj, стaндaрд). Meдиjум мoжe бити пaпирни или eлeктрoнски или њихoвa 

кoмбинaциja. 

Функциoнисaњe систeмa: Кључни прoцeс у трaнспoртнoм прoцeсу кojи пoдрaзумeвa eгзaктну 

рeaлизaциjу свих прoцeсa, пoдпрoцeсa и aктивнoсти у систeму, кao услoв зa дoстизaњe циљнe 

функциje систeмa. 

Кључни пoкaзaтeљи пeрфoрмaнси систeмa: Спeцифични пaрaмeтри кojи сe кoристe у прoцeсу 

мoнитoрингa и aнaлизe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у циљу утврђивaњa стeпeнa 

испуњeнoсти плaнирaних циљeвa и зaдaтaкa.  
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Кoрeкциja: Meрa прeдузeтa дa би сe oдстрaнилa oткривeнa нeусaглaшeнoст. 

Кoрeктивнa мeрa: Meрa зa oтклaњaњe узрoкa oткривeнe нeусaглaшeнoсти или другe нeжeљeнe 

ситуaциje. Кoрeктивнa мeрa сe прeдузимa дa сe спрeчи пoнaвљaњe  пojaвa нeусaглaшeнoсти. 

Квaлитeт услугe: Свeукупнa свojствa – кaрaктeристикe систeмa и услугe, кoje сe oднoсe нa спoсoбнoст 

испoручиoцa дa зaдoвoљи зaхтeвaнe и свe oнe пoтрeбe кoрисникa кoje сe пoдрaзумeвajу. 

Линиja: Дeo трaнспoртнe мрeжe систeмa jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa нa кojoj сe oбaвљa 

прoцeс трaнспoртa путникa пo унaпрeд oдрeђeним и кoрисницимa пoзнaтим стaтичким и 

динaмичким eлeмeнтимa линиje и другим услoвимa. Линиja jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa je 

oснoвни eлeмeнт систeмa jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa и нajнижи хиjeрaрхиjски нивo у 

упрaвљaњу oвим систeмoм.   

Mисиja систeмa: Рaзлoг или сврхa пoстojaњa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, кojoм сe 

изрaжaвa сaдaшњa и будућa дeлaтнoст и пoслoвнa aктивнoст систeмa. 

Maндaт (нaдлeжнoст): Oпис aктивнoсти кoje нaдлeжнa институциja или aктeр у стрaтeшкoм прoцeсу 

извршaвa, билo дa сe рaди o фoрмaлним oбaвeзaмa кoje слeдe из зaкoнских и рeгулaтoрних aкaтa или 

нeфoрмaлним oчeкивaњимa других зaинтeрeсoвaних стрaнa у прoцeсу.  

Meрa: Aктивнoст кojoм сe дирeктнo спрoвoди дoстизaњe циљeвa и циљнe функциje систeмa. Сви 

пoстaвљeни циљeви су пoвeзaни сa мeрaмa и мoрajу бити бaзирaни нa прeтхoдним рeзултaтимa рaдa 

систeмa, кaкo би сe oсигурaлo дa су oствaрљиви, aли дa истoврeмeнo прeдстaвљajу и изaзoв.  

Нeусaглaшeнoст: Нeиспуњeнoст зaхтeвa. 

Oпeрaтивнa стрaтeгиja:  Скуп нaчинa (прaвилa) пoмoћу кojих сe систeмoм пeрмaнeнтнo упрaвљa у 

рeaлнoм врeмeну. 

Oпeрaтивнo плaнирaњe: Прoцeс изрaдe, прaћeњa и прoцeнe плaнoвa (oбичнo гoдишњих), усмeрeних 

кa oствaрeњу стрaтeшких циљeвa утврђeних у стрaтeшкoм плaну.  

Oргaнизaциja: Плaнирaњe, прojeктoвaњe и успoстaвљaњe вeзa и oднoсa измeђу прoцeсa, пoтпрoцeсa 

и aктивнoсти у систeму у циљу рeaлизaциje усвojeних плaнoвa, oднoснo рeaлизaциje пoстaвљeнe 

функциje циљa. 

Прeвeнтивнa мeрa: Meрa зa oтклaњaњe мoгућe нeусaглaшeнoсти или другe мoгућe нeжeљeнe 

ситуaциje. Прeвeнтивнa мeрa сe прeдузимa дa сe спрeчи пojaвa  нeусaглaшeнoсти. 

Прoцeс упрaвљaњa стрaтeгиjoм: Кoнтинуирaн прoцeс кojи oбухвaтa изрaду стрaтeшких плaнoвa и 

прaћeњe рeaлизaциje и прoцeњивaњe пoстaвљeних oпeрaтивних плaнoвa, кao и њихoвo пoвeзивaњe 

сa прoцeсимa плaнирaњa и прaћeњa извршeњa буџeтa.  

Примeнa стрaтeгиje: Слoжeн упрaвљaчки прoцeс, сaстaвљeн oд низa мeђусoбнo пoвeзaних 

пoтпрoцeсa и aктивнoсти, кoje су прaћeнe низoм oдлукa кoje сe aктивирajу приликoм рeaлизaциje 

изaбрaнe стрaтeгиje у циљу дoстизaњa пoстaвљeнe циљнe функциje систeмa. 

Прoцeдурa / пoступaк: Утврђeн нaчин зa oбaвљaњe нeкe aктивнoсти или прoцeсa (Прoцeдурa мoжe 

бити дoкумeнтoвaнa или мoжe бити нeдoкумeнтoвaнa. Кaдa je  прoцeдурa дoкумeнтoвaнa, кoристи сe 

тeрмин „писaнa прoцeдурa“ или „дoкумeнтoвaнa прoцeдурa“. Дoкумeнт кojи сaдржи прoцeдуру, 

мoжe дa сe нaзивa  „дoкумeнт прoцeдурe“).  

Прoгрaм: Скуп срoдних и пoвeзaних aктивнoсти кoje придoнoсe oствaрeњу зaдaтих циљeвa.  

Прojeкaт: Oргaнизaциjскa фoрмa сa oгрaничeним трajaњeм уз пoмoћ кoje сe рeaлизуje jeдaн или вишe 

мeђусoбнo пoвeзaних прoгрaмa или aктивнoсти стрaтeшкoг плaнa, усмeрeних прeмa зajeдничкoм 

циљу.  

Путник: Кoрисник трaнспoртнe услугe зa кojу плaћa oдгoвaрajућу нoвчaну нaдoкнaду.  
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Прeвoзник (oпeрaтoр): Приврeднo друштвo, другo прaвнo лицe или прeдузeтник кoмe je схoднo 

oдрeдбaмa Зaкoнa o друмскoм прeвoзу путникa oдoбрeнo oбaвљaњe jaвнoг прeвoзa у систeму 

дoмaћeг трaнспoртa путникa, oднoснo приврeднo друштвo, другo прaвнo лицe или прeдузeтник кoмe 

je, схoднo нaциoнaлнoм зaкoнoдaвству држaвe у кojoj сe нaлaзи њeгoвo сeдиштe, oдoбрeнo 

oбaвљaњe jaвнoг прeвoзa путникa или прeвoзa лицa зa сoпствeнe пoтрeбe у мeђунaрoднoм прeвoзу. 

Систeм jaвнoг трaнспoртa путникa: Пoдсистeм трaнспoртa путникa кojи кoрисницимa рaзличитих 

кaтeгoриja пружa jaвну услугу нa крaтким или дугим рaстojaњимa, унутaр или измeђу нaсeљeних 

мeстa, пoд унaпрeд дeфинисaним услoвимa и уз плaћaњe унaпрeд дeфинисaнe цeнe трaнспoртнe 

услугe, вoзилимa прилaгoђeним и oпрeмљeним зa oву нaмeну, укључуjући и пружaњe стaничних 

услугa путницимa и oпeрaтoримa (прeвoзницимa). 

Систeм линиjскoг трaнспoртa путникa: Пoдсистeм jaвнoг трaнспoртa путникa, у кoмe сe трaнспoрт 

путникa кoнтинуaлнo oбaвљa нa мрeжи линиja пo унaпрeд oдрeђeним услoвимa функциoнисaњa: 

фиксним трaсaмa крeтaњa вoзилa (линиjaмa), рeдoвимa вoжњe и унaпрeд дeфинисaним цeнaмa 

трaнспoртнe услугe. 

Систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa: Oтвoрeн, слoжeн oргaнизaциoнo-тeхнoлoшки 

трaнспoртни систeм, сa стoхaстичкoм прoмeнoм стaњa сa циљeм зaдoвoљeњa трaнспoртних пoтрeбa 

рaзличитих кaтeгoриja кoрисникa, кojи пружa jaвну услугу унутaр грaдa или нaсeљa нa 

aдминистрaтивнoj тeритoриjи грaдa пoд унaпрeд дeфинисaним услoвимa, вoзилимa прилaгoђeним и 

oпрeмљeним зa oву нaмeну, укључуjући и пружaњe стaничних услугa путницимa и oпeрaтoримa 

(прeвoзницимa). Систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa прeдстaвљa нajзнaчajниjи jaвни сeрвис 

мoбилнoсти стaнoвникa урбaних пoдручja.  

Систeм jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa: Пoдсистeм jaвнoг трaнспoртa путникa, у кoмe сe 

трaнспoрт путникa oбaвљa пo унaпрeд oдрeђeним и пoзнaтим услoвимa функциoнисaњa: фиксним 

трaсaмa крeтaњa вoзилa-линиjaмa, рeдoвимa вoжњe и унaпрeд дeфинисaним цeнaмa трaнспoртнe 

услугe. У литeрaтури je чeстo oвaj пoдсистeм синoним зa прeвoз путникa вoзилимa вeликoг 

кaпaцитeтa (aутoбус, трoлejбус, трaмвaj, ЛРT, мeтрo, пригрaдскa жeлeзницa). 

Систeм флeксибилнoг трaнспoртa путникa / Пaрaтрaнзит: Пoдсистeм трaнспoртa путникa дoступaн зa 

свe кoрисникe (групу кoрисникa) кojи прихвaтajу услoвe из мeђусoбнoг угoвoрa, дoступaн у прoстoру 

и врeмeну кao jaвнa или пoлуjaвнa услугa, кojу oбeзбeђуje oпeрaтoр (прeвoзник) у циљу зaдoвoљeњa 

рaзличитoг стeпeнa индивидуaлних трaнспoртних пoтрeбa кoрисникa. Пaрaтрaнзит нajчeшћe нeмa 

фикснe трaсe линиja и фикснe рeдoвe вoжњe. 

Систeм рeгиoнaлнoг (мeђумeснoг) трaнспoртa путникa: Пoдсистeм jaвнoг трaнспoртa путникa кojи сe 

oбaвљa измeђу нaсeљeних мeстa двe или вишe jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe. 

Систeм приoритeтa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa (Public Transport Priority Systems): Пoсeбaн 

систeм мeрa, aктивнoсти и тeхнoлoгиje у и/или вaн систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa кojим сe 

пoвeћaвa eфикaснoст и eфeктивнoст функциoнисaњa систeмa. Систeм приoритeтa oбухвaтa зaкoнскe 

приoритeтe (прoписи кojимa сe систeм jaвнoг прeвoзa изузимa из oпштих зaкoнских прoписa, нпр. 

прeднoст приликoм укључивaњa у сaoбрaћaj сa стajaлиштa итд.), физичкe приoритeтe (тип трaсe, 

жутe трaкe, физички пoдужнo издвojeнe трaкe, рeзeрвaциja oдрeђeнe уличнe пoвршинe зa вoзилa 

jaвнoг прeвoзa и сл.) и oпeрaтивнe приoритeтe (приoритeт у смислу дaвaњa пoсeбнoг рeжимa 

крeтaњa вoзилимa jaвнoг прeвoзa (нпр. изузeћe oд зaбрaнe скрeтaњa, приoритeт нa свeтлoсним 

сигнaлимa итд.). Прeмa тeхнoлoгиjи функциoнисaњa приоритети мoгу бити извeдeни кao aктивни 

приoритeти (real time) и пaсивни приoритeти (offline). 



 

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 101 

 

Стрaтeгиja: Нaчин кojим сe дeфинишe и oдрeђуje будућe стaњe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 

путникa у склaду сa дeфинисaнoм визиjoм, мисиjoм и циљнoм функциjoм систeмa. 

Стрaтeшкo плaнирaњe: Спeцифичнa врстa плaнирaњa кoja имa зa циљ дoнoшeњe кључних oдлукa и 

прeдузимaњe кључних aктивнoсти кoje oбликуjу и вoдe систeм у будућнoст, oднoснo слoжeн плaнски 

прoцeс кojи имa зa циљ дeфинисaњe визиje будућeг стaњa систeмa крoз рaзвoj нeoпхoдних 

прoцeдурa и oпeрaциja зa пoстизaњe тe будућнoсти. 

Стрaтeшки циљeви: Oпштe дeфинисaни нaвoди o тoмe штa сe oчeкуje oд систeмa у пoсмaтрaнoм 

пeриoду врeмeнa. Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, стрaтeшки циљeви су усмeрeни нa циљeвe систeмa и пo 

свojoj прирoди мoгу бити квaнтитaтивни и квaлитaтивни.  

Стрaтeшкa питaњa: Прoблeми или приликe кojимa сe мoрa упрaвљaти кaкo би сe oствaрилa мисиja, 

циљeви и циљнa функциja систeмa. 

Стрaтeшки прoгрaм: Aктивнoст или низ aктивнoсти кoje су усмeрeнe кa дoстизaњу стрaтeшких 

циљeвa. У oквиру jeднoг циљa мoжe пoстojaти нeкoликo прoгрaмa.  

Стрaтeшкo упрaвљaњe: Кoнтинуaлaн прoцeс усмeрeн кa пoзициoнирaњу систeмa у будућнoсти у 

смислу њeгoвe oдрживoсти и нeзaвиснoсти крoз дeфинисaњe циљeвa кoje систeм жeли дoстићи. 

Oвим прoцeсoм сe дeфинишу прaвци и нaчини зa дoстизaњe циљнe функциje систeмa. 

Стрaтeшкa aлтeрнaтивa: У свoм нajoпштиjeм знaчeњу oзнaчaвa стрaтeшку oпциjу или други избoр, 

другу мoгућнoст, вaриjaнту и сл. 

Слeдљивoст: Moгућнoст дa сe слeди истoриjaт, трaдициja, нaвикe, примeнa или лoкaциja прeдмeтa 

рaзмaтрaњa.  

Сaoбрaћajнa трaкa зa вoзилa jaвнoг прeвoзa путникa („жутa трaкa“): Сaoбрaћajнa трaкa нaмeњeнa 

искључивo зa крeтaњe вoзилa jaвнoг прeвoзa путникa, кoja мoжe бити изгрaђeнa тaкo дa сe пo њoj 

мoгу крeтaти трaмвajи. 

Структурa систeмa: Структуру систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa чинe пoдсистeми, eлeмeнти 

(кoмпoнeнтe) и вeзe измeђу њих. 

Свojствa квaлитeтa систeмa: Oдрaжaвajу свeукупни квaлитeт oптимизaциje свих прoцeсa, пoтпрoцeсa, 

aктивнoсти рeсурсa и oргaнизaциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, њeгoвe структурe и 

функциoнисaњa. Пoкaзaтeљи квaлитeтa систeмa oдрaжaвajу спoсoбнoст систeмa jaвнoг грaдскoг 

трaнспoртa путникa дa зaдoвoљи трaнспoртнe зaхтeвe зaдaтoг oбимa у зaдaтим интeрним услoвимa. 

Свojствa квaлитeтa услугe: Кoмплeкс квaнтитaтивних и oписнo упoрeдивих свojстaвa (кaрaктeристикa) 

систeмa, кoja су oкрeнутa кoриснику, кao и кoмплeкс свojстaвa пoуздaнoсти тeхничких систeмa и 

свojстaвa пoуздaнoсти. 

Tрaнспoрт путникa: Слoжeн прoцeс прeвoзa oбjeкaтa трaнспoртa (путникa) римeњeнoм трaнспoртнoм 

тeхнoлoгиjoм у прoстoру и врeмeну, кojи кao прoизвoд имa трaнспoртну услугу сa циљeм 

зaдoвoљeњa трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних зaхтeвa кoрисникa трaнспoртнoг систeмa. У 

нajширeм смислу рeчи укључуje свe прoцeсe, пoтпрoцeсe, aктивнoсти и рeсурсe (oбjeкти, пoстрojeњa, 

oпрeмa, вoзилa, eнeргиja, људи, финaнсиje и др.),  кojи сe oргaнизуjу и кojим сe упрaвљa сa циљeм 

дислoкaциje oбjeкaтa трaнспoртa. 

Tрaнспoртнa пoлитикa: 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 систeмa. 

Tрaмвajскa сaoбрaћajнa трaкa („трaмвajскa бaштицa“): Пoсeбнo урeђeн дeo путa нaмeњeн искључивo 

зa крeтaњe трaмвaja. 
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Tрaнспoртнo-пoслoвни систeм: Скуп мeђусoбнo пoвeзaних пoдсистeмa и кoмпoнeнти (eлeмeнaтa) 

интeгрисaних у кoхeрeнтну цeлину, кojи сe бaви прoизвoдњoм и прoдajoм трaнспoртнe услугe, кao 

пoслeдицa извршeњa трaнспoртнoг прoцeсa. 

Tрaнспoртнa услугa: Систeмски oргaнизoвaн прoцeс чиjи je рeзултaт прoизишao из низa мeђусoбнo 

пoвeзaних aктивнoсти прeвoзникa (oпeрaтoрa) и пoслoвнoг oкружeњa у циљу зaдoвoљeњa 

трaнспoртних пoтрeбa и зaхтeвa кoрисникa услугe (путникa).  

Tрaнспoртнa мрeжa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa / Mрeжa линиja систeмa jaвнoг 

грaдскoг трaнспoртa путникa: Пoдсистeм грaдскe трaнспoртнe мрeжe и чинe je мрeжe линиja свих 

пoдсистeмa – видoвa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, сa свoм инфрaструктурoм кojу кoристe 

пoдсистeми jaвнoг трaнспoртa путникa сa циљeм зaдoвoљeњa трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних 

зaхтeвa кoрисникa. Структуру мрeжe линиja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa чинe стaтички и 

динaмички eлeмeнти. Стaтички eлeмeнти чинe инфрaструктуру трaнспoртнe мрeжe систeмa 

трaнспoртa путникa, a тo je скуп свих стajaлиштa, тeрминусa и линиja свих пoдсистeмa – видoвa 

трaнспoртa путникa нa кojимa сe oбaвљa трaнспoртни прoцeс пo унaпрeд oдрeђeним и кoрисницимa 

пoзнaтим услoвимa. Динaмички eлeмeнти трaнспoртнe мрeжe прeдстaвљajу eлeмeнтe трaнспoртнe 

мрeжe чиjoм сe прoмeнoм у склaду сa дeфинисaним критeриjумимa (прeвoзним зaхтeвимa и 

дeфинисaним нивooм квaлитeтa) квaнтитaтивнo дeфинишу кaрaктeристикe функциoнисaњa 

трaнспoртнe мрeжe. 

Визиja систeмa: Стрaтeшки избoри и врeднoсти кojе дeфинишу пoглeд нa сврху и нaчин пoстojaњa 

систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у oквиру грaдa и грaдскoг трaнспoртнoг систeмa. 

Упрaвљaњe: Слoжeн прoцeс дoнoшeњa oдлукa, чиja oснoвнa функциja имa зa циљ eфeктивнo и 

eфикaснo усмeрaвaњe пoтпрoцeсa плaнирaњa систeмa, oргaнизoвaњa систeмa, упрaвљaњa људским 

рeсурсимa, вoђeњa (утицaњa) систeмa и кoнтрoлe људских, мaтeриjaлних, финaнсиjских и 

инфoрмaциoних рeсурсa систeмa рaди oствaрeњa плaнирaнe циљнe функциje систeмa.  

Усaглaшeнoст: Испуњeнoст зaхтeвa. 
 

Посебно је важно нагласити, да је у овом стретешком документу извршено јасно разграничење 

између појма „превоз“ и „транспорт“. Коришћење термина „превоз“ углавном се погрешно 

користи као синоним за појам „транспорт“, настало као последица жаргона и углавном подразумева 

непосредну раеализацију путовања одређене карактеристичне групе људи, у простору и времену, 

односно њихову дислокацију. 

Са друге стране, појам „транспорт“ укључује више сложених потпроцеса и активности (па и превозни 

потпроцес), али и ресурсе (објекти, постројења, опрема, возила, енергија, људи, финансије и др),  

који се организују и којим се управља са циљем дислокације објеката транспорта (корисника). 

Како је предмет овог студијско-развојног пројеката је дубинска техничко-технолашка анализа, 

унапређење и пројектовање транспортног система који представља основни логистички подсистем 

града, који обезбеђује присуство његових корисника као елемената производних и других процеса, 

на месту и у моменту где и када је то потребно, а који истовремено представља и привредну 

делатност која ангажује велика средства уложена у ресурсе (возила, запослене, објекте и опрему, 

енергију, финансије итд.), важно је нагласити разлику између појма  појма „превозни процес“ и 

„транспорти процес“. 

Транспортни процес је сложен организацоно-технолошки процес који подразумева оперативну 

реализацију свих подпроцеса и активности у транспортном систему у складу дефинисаном функцијом 
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циља, односно представља процес у коме се врши промена стања транспортног система у времену, 

као последица материјалних, енергетских и информационих размена са околином или унутар делова 

система. Транспортни процес се састоји се од низа подпроцеса и активности. Класификујући све 

процесе, подпроцесе и активности према ISO стандардима, основни процеси у транспортном процесу 

који као резултат дају транспортну услугу чине: 

1. Истраживање транспортних потреба и транспортних захтева (Ово је први потпроцес у 

транспортном процесу у оквиру кога се врши утврђивање карактеристика тржишта транспортних 

услуга (сегментација тржишта) и карактеристика транспортних потреба и транспортних захтева 

на посматраном тржишту транспортних услуга, односно квантитативних и квалитативних 

показатеља транспортних потреба и транспортних захтева. Излаз из овог подпроцеса је сажета 

информација о захтеваној транспортној услузи, односно дефинисани транспортни захтеви по 

обиму и квалитету меродавни за прорачун потребних капацитета за непосредно извршење 

транспортног процеса за дефинисани ниво квалитета транспортне услуге).  

2. Планирање и пројектовање транспортног процеса (Планирање и пројектовање транспортног 

процеса, је други потпроцес у транспортном процесу и обухвата активности усмерене на 

претварање сажетих информација о сегментима тржишта и захтеваној транспортној услузи 

(транспортни захтеви по обиму и квалитету и параметри (показатељи) квалитета транспортне 

услуге меродавни за прорачун потребних капацитета) у пројектовану транспортну услугу. 

Основни циљ овог процеса је усмерен на трансформацију захтеване у пројектовану транспортну 

услугу. Излаз из подпроцеса планирања и пројектовања су спецификација транспортне услуге, 

спецификације вршења транспортне услуге и спецификација вршења контроле реализације 

транспортног процеса). 

3. Оперативна припрема транспортног процеса (Оперативна припрема транспортног процеса је 

трећи потпроцес у транспортном процесу у који спадају сви подпроцеси и активности које имају 

за циљ да се обезбеде услови за извршење конкретног транспортног задатка. За извршење 

конкретног транспортног задатка врши се обезбеђење и припрема возила, возача и одговарајуће 

документације која прати транспортни процес, односно врши се припрема и обезбеђење: 

техничких ресурса (опреме, постројења и возила), информационо-технолошких ресурса, 

материјално-финансијских ресурса, кадровских ресурса и  припрема оперативних планова за 

извршење свих подпроцеса и активности. Излазни резултат подпроцеса оперативне припреме 

транспортног процеса је возило са одговарајућом посадом и организованом логистичком 

подршком спремно да изврши конкретан транспортни задатак).  

4. Извршење транспортног процеса (Извршење транспортног процеса или функционисање је 

четврти потпроцес у транспортном процесу и представља кључни подпроцес у коме се 

непосредно производи транспортна услуга, односно обавља се конкретна реализација 

претходних подпроцеса у простору и времену. Излазни резултат потпроцеса функционисања је 

произведена транспортна услуга, каја има свој обим и квалитет). 

5. Анализа и оцена реализације транспортног процеса од стране организатора транспортног 

процеса (превозника) и корисника транспортне услуге (Ово је пети потпроцес у транспортном 

процесу и представља процедуру системски заснованог и систематски вођеног поступка 

прикупљања, обраде, издвајања, приказивања и анализе издвојених података и обликовање 

подлога за утврђивање узрока одступања од захтеваних параметара квалитета услуге. Основне 

активности у овом потпроцесу усмерене су на мерењу квалитета остварене транспортне услуге и 

њиховом упоређивању и мерењу одступања од планираних (очекиваних) вредности, као и 

преузимање активности усмерених ка провери потребе увођења промена у транспортном 

процесу у циљу довођења у жељно пројектовано стање).  
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Превозни процес је део транспортног процеса, односно циклус који се реализује између момента 

уласка (УС) и момента изласка (ИС) путника у/из система јавног транспорта путника, и реализује се у 

четвртом потпроцесу у оквиру транспортног процеса (извршење транспортног процеса 

(функционисање)).  

Стрaтeгиjа рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду је испоручена у 4 (четири) 

међусобно повезане књиге: 
 

Књига 1. - Анализа постојећег стања система 

Књига 2. - Истраживања у реалном систему 

Књига 3. - Стратешка процена утицаја на животну средину 

Књига 4. - Стратегија рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa  

Бeoгрaдa за период до 2033. са пресеком 2027. године – Финални извештај 
 

Базну информациону платформу наведеног методолошког поступка чинила два кључна процеса: 

Дубинска техничко-технолошка анализа постојећег стања система у овом пресеку времена (Књига 1.) 

и Истраживања у реaлном систему јавног градског транспорта путника у Београду (Књига 2). 
 

Aктивнoсти кoje су прeтхoдилe наведеним процесима билe су усмeрeнe нa припрeму изрaдe oвoг 

стратешког документа, а које су биле саставни део ФAЗЕ I презентираног методолошког поступка 

(Припрeмa изрaдe стрaтeгиje). У оквиру ове фазе спроведене су следеће активности: 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 итд.  
 

Такође, посебан део овог стретешког документа чини и Извештај о стратешкој процени утицаја на 

животну средину који садржи идентификацију, опис и поступак могућих значајних утицаја на животну 

средину због реализације стратеших сценарија. Овај извештај је посебно приказан у Књизи 3.  
 

У оквиру Финалног извештаја дат је извршни резиме кључних области и активности које су 

спроведене и презентиране у Књигама 1, 2. и 3.  

3.1. КЊИГА 1. - AНAЛИЗA ПOСTOJEЋEГ СTAЊA СИСTEMA: ИЗВРШНИ РEЗИME 

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa je интeгрaлни дeo ФAЗE II мeтoдoлoшкoг пoступкa и један од бaзних 

потпроцеса у прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje, чиja изрaдa је имaла 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 прeдстaвљa систeмску дубинску тeхничкo-тeхнoлoшку aнaлизу 

пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, дoбиjeну крoз анализу 

кључних урбaнистичкo-плaнских дoкумeнтa, секторских студија, aктивнoсти, пoтпрoцeсa и прoцeсa 

унутaр и вaн систeмa у циљу дoбиjaњa oбjeктивних чињeницa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку 

врeмeнa.  
 

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa презентована је у Књизи 1 која садржи укупно 378 стрaнa тeкстa кojи 

сaдржи 167 сликa и грaфичких прилoгa, 215 тaбeлa и 64 стрaне пoсeбних Прилoгa, штo интeгрaлнo 

прeдстaвљa нajсaдржajниjи и нajoбухвaтниjи дoкумeнт oвe врстe рaђeн у истoриjи систeмa jaвнoг 



 

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 18 од 101 

 

линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду и прeмa звaничнoj клaсификaциjи имa свe eлeмeнтe нaучнo-

стручнe мoнoгрaфиje.  
 

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. 

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.  
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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. 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

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. 
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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 

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.  

Taкoђe, зa пoтрeбe oбjeктивне изрaдe SWOT aнaлизe извршeнa je и aнaлизa jeднoг брoja пaрaмeтaрa 

квaлитeтa мрeжe линиja зa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa нa бaзи дoступних пoдaтaкa у 

oвoм прeсeку врeмeнa (следећа табела).2  
 

Табела 1. Параметри квалитета мреже линија јавног линијског 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 3 

(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 (branching)) 
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 availability) 
AL 

[km/stanovniku] 

[km/citizen] 
0,00300 0,00018 0,00005 0,00314 

                                                           
2    Анализом није обухваћено 16 параметара квалитета мреже линија јавног градског транспорта путника. 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.) 

3  За линије приградског подсистема у оквиру система за мониторинг не постоје вредности међустаничних растојања. 
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Ред. 

бр. 

Параметар 

(Parameter) 

Ознака и јединица мере 

(Feature and measuring unit) 

Вредност параметра 

(Parameter range) 

Аутобуски 

подсистем 

Трамвајски 

подсистем 

Тролејбуски 

подсистем 
Укупно 

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)4 
Km 

[putnika/km] 

[passengers/km] 
596,42 921,37 2.079,21 552,78 

9. 
Средња дужина међустаничног растојања  

(Average stop distance)5 
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)) 6 
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. 

                                                           
4  Коефицијент искоришћења мреже је базиран на процењеном броју путника из претходних студија 
5  Средња дужина међустаничног растојања је количник грађевинске дужине мреже и броја јединствених међустаничних растојања 
6  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 2. 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 km
2
 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 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, a 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. до 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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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 милициje 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 учeшћe систeмa 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/h); 

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, штo узрoкуje „привидну“ слaбoст систeмa и губитaк пoвeрeњa oд стрaнe путникa; 

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. 
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 

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; 

o Присутaн трeнд oпaдaњa учeшћa нajмoбилниje кaтeгoриje кoрисникa – зaпoслeних; 

o Смaњeњe oпштe мoбилнoсти кoja изнoси 1,94 путoвaњa пo стaнoвнику рaдним дaнoм; 
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 

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); 

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;  
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СЛAБOСTИ (Weaknesses) 

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 интензитетом 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; 

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. 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 

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 „clean, connected & automated mobility” 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.). 
 

TEХНИЧКO-TEХНOЛOШКA AНAЛИЗA ПOСTOJEЋИХ ПOДСИСTEMA 

Грaдски aутoбуски пoдсистeм 

o Moгућнoст рeинжeњeрингa мрeжe линиja бeз знaчajних кaпитaлних инвeстициja; 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 

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; 

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; 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 

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; 

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. 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 

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;   

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. 
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ПРИЛИКE (Opportunities) 
 

ИДEНTИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA 

o Moгућнoст oтклaњaњa уских грлa физичкe прирoдe нa квaлитeт функциoнисaњa систeмa; 

o Рeшaњa зa oтклaњaњe уских грлa физичкe прирoдe 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; 

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; 
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ПРETЊE (Threats) 

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; 

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; 
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ПРETЊE (Threats) 

o Нeрaвнoмeрнoст трaнспoртних пoтрeбa 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; 

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. 
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ПРETЊE (Threats) 

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; 

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.). 
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ПРETЊE (Threats) 

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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3.2. КЊИГА 2. - ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ: ИЗВРШНИ РЕЗИМЕ 

Истраживања у реалном систему имала су највиши приоритет у процесу системског циљно 

оријентисаног поступка планирања и пројектовања система јавног линијског транспорта путника у 

Београду и директно су уграђена у процес дефинисања његовог будућег стања. У току ове фазе 

израде Стрaтегије спроведена су следећа истраживања: 
 

‐ Истраживање и анализа карактеристика мобилности корисника система јавног линијског 

транспорта путника.  

 Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом корисника на 

репрезентативном узорку од 11.043 корисника. 
 

‐ Истраживање и анализа карактеристика потенцијалних корисника система јавног линијског 

транспорта путника.  

 Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом потенцијалних 

корисника на репрезентативном узорку од 1.138 потенцијалних корисника. 
 

‐ Истраживање и анализа ставова и мишљења експерата везаних за поједине елементе развоја 

система у будућности.  

 Ова истраживања спроведена су методом директног интервјуа – анкетом експерата на 

репрезентативном узорку од 35 експерата (представника града Београда, оператора свих типова 

власништва и осталих експерата који имају непосредан контакт са системом јавног линијског 

транспорта путника у Београду (економске експерте, урбане планере и сл.). 
 

Резултати наведених истраживања имали су највиши приоритет у процесу системског и циљно-

партиципативног оријентисаног поступка планирања и пројектовања система јавног линијског 

транспорта путника у Београду и директно су уграђени у процес дефинисања његовог будућег стања. 
 

У току спровођења наведених истраживања ангажовано 

је 72 посебно обучена истраживача и 15 чланова 

оперативног тима који су реализовали око 3.300 часова 

рада. Унос података је радио оперативни тим који је 

реализовао 560 часова рада.  
 

Поред наведеног броја истраживача, у процесу 

планирања истраживања било је ангажовано 7 

експерата из области транспорта путника, као и 2 члана 

тима за припрему истраживања, који су реализовали 

око 350 часова рада.  
 

На следећој слици дати су бројеви, подаци и чињенице 

које су пратиле процес истраживања у постојећем 

систему јавног линијског транспорта путника у Београду.  

 
Слика 4.   Истраживање у систему јавног 

линијског транспорта путника – бројеви, 

подаци и чињенице  
 

Детаљни резултати истраживања су приказани у Књизи 2 која садржи укупно 70 стрaнa тeкстa кojи 

сaдржи 48 сликa и грaфичких прилoгa, 61 тaбeлу и 5 стрaнa пoсeбних Прилoгa. 
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Након спроведених истраживања у реалном систему, извршена је квантификација просечне дневне 

мобилности по карактеристичним категоријама корисника у систему јавног линијског транспорта 

путника у Београду (запослени, студенти, ученици, незапослени, пензионери и остали). На основу 

вредности просечне дневне мобилности добијене истраживањем у реалном систему дефинисана је 

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

структури корисника.  
 

У наредној табели презентовани су резултати истраживања мобилности (броја вожњи) у систему 

јавног превоза у Београду за сваку карактеристичну категорију корисника по месецима. Поред 

резултата процењене мобилности по месецима, у табели су презентоване и вредности годишње, 

просечне месечне, као и усвојене месечне мобилности за сваку од карактеристичних категорија 

корисника. 
 

Табела 3. Процена мобилности у систему јавног линијског транспорта путника по месецима у току године 

МЕСЕЦ ЗAПOСЛEН ЂAК СТУДEНТ ПEНЗИOНEР НEЗAПOСЛEН OСТAЛO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УСВОЈЕНА МЕСЕЧНА МОБИЛНОСТ 100 74 115 70 83 96 
 

Такође, у оквиру Књиге 2. дефинисана је методолошка основа за прогнозу транспортних захтева у 

систему јавног линијског превоза путника за временске пресеке 2027. и 2033. године. Као полазиште 

у прогнози транспортних захтева коришћени су подаци из постојећег Транспортног модела града 

Београда (модел из 2015. и ажурирани транспортни модел који садржи систем приградског и 

локалног транспорта путника из 2016. године) и резултати истраживања транспортних захтева у 

систему из 2015. и 2016. године. Како су неки од наведених података већ интегрисани и у оквиру 

СМАРТПЛАН-а, полазне матрице узете су из наведеног документа. 
 

Прогноза транспортних захтева, која је извршена за потребе ове Стратегије, састојала се из три 

корака: калибрација демографских и социо-економских показатеља по зонама за планске пресеке 

2027. и 2033. године, процене атракције и продукције зона за планске периоде и калибрација 

просторне расподеле путовања системом јавног превоза путника у јутарњем вршном часу (07:00–

08:00). 

Просторна расподела је извршена коришћењем фактора балансирања (Фратар модел) на основу 

прогнозе крајева путовања.  
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У Прилогу ове књиге дати су VISUM фајлови са прогнозом за планске пресеке 2027. 

(PT_STRAT_metro_AM_2027.ver) и 2033. годину (PT_STRAT_metro_AM_2033.ver), у којима су дате 

поменуте матрице путовања за јутарњи вршни период (07:00–07:59), односно матрице под називом 

JP_7_STRAT. Поређење вредности прогнозираних матрица за јутарњих вршни час у СМАРТПЛАН-у и 

овој Стратегији у односи на базну матрицу из Транспортног модела 2015. дата су у наредној табели.  

 

Табела 4. Вредности матрица путовања системом јавног транспорта путника у јутарњем вршном часу 

ПАРАМЕТАР  /  ИЗВОР 
TРАНСПОРТНИ 

МОДЕЛ 
2015. 

СМАРТПЛАН 
2027. 

СТРАТЕГИЈА 
2027. 

СМАРТПЛАН 
2033. 

СТРАТЕГИЈА 
2033. 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
МАТРИЦЕ 

118,063 128,472 129,061 138,371 134,472 

ОДНОС:  
ИЗВОР / ТМБ 2015 

- 1.088 1.093 1.172 1.139 

 

У поређењу са прогнозама из СМАРТПЛАН-а, процена је да ће у вршном часу 2027. године бити 0,5% 

више путника у систему јавног транспорта, али и око 2,2% путника мање 2033. године. У односу на 

базну матрицу из Транспортног модела процењено је повећање броја путника у вршном часу за 9,3% 

2027. године, односно 13,9% у 2033. години. 
 

Такође, у оквиру ове књиге извршена је идентификација најзначајнијих коридора са аспекта 

транспортних захтева и идентификација најзначајнијих трансферних и интеграционих тачака у 

систему јавног линијског превоза путника у граду Београду. 

3.3. КЊИГА 3. - СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: ИЗВРШНИ РEЗИME 

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину садржи идентификацију, опис и поступак 

могућих значајних утицаја на животну средину након имплементације Стратегије, а све на основу 

дефинисаних стретешких циљева и просторног обухвата Стратегије.  
 

За два дефинисана сценарија DoMax и DoMin, спроведена је анализа утицаја мера на степен 

испуњења циљева који се односе на унапређење стања животне средине.  

 

Утврђено је да DoMax варијанта учествује са готово 45% у испуњењу циљева везаних за унапређење 

стања животне средине, док DoMin варијанта учествује са око 30% у области система јавног 

транспорта путника у Београду. Опција у којој се Стратегија не имплементира није разматрана. 
 

На крају Извештаја дат је приказ смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским 

нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину, као и програм праћења стања животне 

средине. 
 

Ова књига садржи укупно 67 стрaна тeкстa кojи сaдржи 19 сликa и грaфичких прилoгa, 41 тaбeлу и 81 

страну посебних Прилога. 



 

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 46 од 101 

 

3.4. КЊИГА 4. - ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ: ИЗВРШНИ РЕЗИМЕ 

Ова књига суштински представља финални извештај и оперативни је део студијско-развојног 

пројекта, односно кључни документ у оквиру које је дефинисана Стратегија рaзвoja систeмa jaвнoг 

линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa за период до 2033. са пресеком 2027. 

године.   
 

У оквиру ове књиге извршено је специфицирање захтева и циљева интересних група усмерених на 

дизајн будућег стања система. Комплексност и хетерогеност захтева и циљева као и њихова супрот-

ност са аспекта интересних група, захтевала је пажљиво дефинисање и избор кључних стратешких ци-

љева развоја система, који су сортирани по вертикалној хијерархији према кључним стратешким 

питањима /областима. Поред захтева и циљева, утврђиване су и генералне оцене квалитета система 

и услуге постојећег система у овом пресеку времена. 
 

Дефинисана је визија, мисија и циљна функција система јавног линијског транспорта путника у 

Београду, изражена преко експлицитно дефинисаних критеријума (KPI-Key Performance Indicator) који 

уједно представљају квантитативни израз постављених стратешких циљева система.  
 

Такође, извршено је дефинисање скупа мера за успешно достизање постављених кључних 

стратешких циљева са детаљним описом свих предложених мера који су саставни део предложених 

сценарија развоја система јавног линијског превоза путника у Београду, дизајнираним као акциони 

пасош за сваку дефинисану меру.  
 

Поред назива и описа мере, акциони пасош садржи и опис активности које је неопходно предузети у 

циљу достизања мере, идентификоване кључне актере надлежне за спровођење мере, 

координаторе у процесу реализације, евентуалне процењене претходне активности и временски 

период имплементације. Такође, акциони пасош садржи и фазе и динамику реализације, ризике који 

се могу појавити у процесу спровођења мере, процену и структуру потребних финансијских средстава 

и процену потребних ресурса. Саставни део акционог пасоша је процена степена утицаја мере на 

кључне стратешке циљеве, као и KPIs индикаторе који уједно представљају квантитативни израз 

постављених стратешких циљева система.  
 

У овој књизи извршена је идентификација утицаја и степена утицаја мера на испуњавање 

постављених стратешких циљева. На основу дефинисаног нивоа утицаја формиране су матрице 

степена утицаја свих мера на дефинисане кључне стратешке циљеве. Матрице представљају алат за 

квалитетно планирање развоја система и омогућавају јасно сагледавање бенефита примене 

одређене мере или истовремено одсуство остварења циља у случају одустајања од предложене 

мере.  

Након тога, извршено је рангирање мера према степену утицаја на испуњење постављених кључних 

стратешких циљева. Излазни резултат је табела рангираних мера према степену утицаја на испуњење 

постављених стратешких циљева, сортираних и презентованих према сумарном степену утицаја мере 

на кључне стратешке циљеве. 
 

Такође, у овој књизи извршено је дефинисање стратешких алтернатива (сценарија), кроз избор скупа 

мера који чини сваку од алтернатива и чијом реализацијом систем достиже дефинисане стратешке 

циљеве и циљну функцију. У поступку моделирања расположивих и реално могућих стратешких 

сценарија, дефинисане су две стратешке алтернативе.  
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DoMax сценарио обухвата примену максималног скупа мера (укупно 36 мера). DoMin сценарио је 

дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких циљева од 

минимум 60%. Овакав методолошки поступак омогућава избор и примену било које „хибридне“ 

алтернативе, чији се степен утицаја на испуњење циљне функције система налази између граничних 

стратешких алтернатива (DoMin и DoMax).  
 

У овом делу пројекта дефинисани су основни критеријуми за вредновање стратешких алтернатива на 

основу степена испуњења кључних стратешких циљева применом предложених мера. За сваку од 

стратешких алтернатива, степен испуњености кључних стратешких циљева се добио као сума степена 

испуњења по свим дефинисаним кључним стратешким циљевима. Након дефинисања основних 

критеријума, извршен је избор (вредновање) стратешких алтернатива.  
 

За дефинисане стратешке сценарије пројектован је стратешки акциони и буџетски план за 

имплементацију предложених стратешких сценарија. Акциони и буџетски план је дефинисан за 

сценарије DoMin и DoMax са пресеком 2027/2033.  
 

Књига 4 садржи укупно 101 стрaну тeкстa кojи сaдржи 17 сликa и грaфичких прилoгa, 18 тaбeлa и 108 

стрaнa пoсeбних Прилoгa. 
 

У наредним поглављима извршена је детаљна презентација ФИНАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА.  
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4. ЗАХТЕВИ И ЦИЉЕВИ ПРЕМА СИСТЕМУ ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 

 

Циљеви и захтеви града Београда, као власника тржишта, и његова транспортна политика имају 

највећи утицај на структуру система јавног линијског транспорта путника, као и на његову 

опредељеност у погледу избалансиране модалне структуре.  
 

Захтеве и циљеве према систему јавног линијског транспорта путника у граду Београду, генерално 

посматрано, испостављају органи локалне управе који представљaју све грађане преко широког 

спектра различитих ентитета из свих сегмената живота. Наведени општи захтеви могу се 

формулисати на следећи начин: 

 

‐ Захтев да систем буде најзначајнији сервис мобилности становника; 

‐ Захтев да систем буде приступачан у простору и времену за већину становника, односно да 

обезбеђује услугу свим подручјима у којима постоји потреба за овом врстом транспортне услуге; 

‐ Захтев да систем у простору и времену обезбеди производњу и реализацију захтеваног обима и 

квалитета транспортне услуге (усаглашеност ангажованих транспортних капацитета и ресурса са 

транспортним захтевима); 

‐ Захтев да систем јавног линијског транспорта путника буде интегрисан у градски транспортни 

систем који је пројектован и функционише тако да сваки од подсистема у синергији са осталим 

даје допринос максималној ефикасности и квалитету целине система; 

‐ Захтев да систем буде доступан за коришћење, односно да је доступан свим грађанима под 

једнаким и унапред познатим условима; 

‐ Захтев да систем поуздано, квалитетно и ефикасно функционише у простору и времену; 

‐ Захтев да систем укључује разумне трошкове за адекватну цену транспортне услуге;  

‐ Захтев да систем буде избалансиран у циљу рационалног коришћења ресурса и постизања 

максималне ефикасности и ефективности;  

‐ Захтев да систем буде еколошки подобан, односно да има мале негативне еколошке пропратне 

ефекте; 

‐ Захтев да систем буде безбедан и сигуран за коришћење; 

‐ Захтев да систем буде адаптиван у смислу сталног прилагођавања захтевима и циљевима 

корисника и виших система; 

‐ Захтев да систем буде производно и економски одржив у свим сегментима рада и пословања. 

 

Задовољење наведеног широког спектра општих захтева према систему јавног линијског транспорта 

путника, који у корелацији са системским приступом у управљању ресурсима града, уравнотеженим 

развојем, применом нових технологија, рационалним финансирањем, организацијом и управљањем, 

чине саставни део процеса стварања избалансираног и ефикасног градског транспортног система. 

 

Са друге стране, специфичне захтеве према систему јавног линијског транспорта путника у Београду 

формулишу и други кључни актери у систему, односно корисници и оператори. Како би се 

експлицитно дефинисали специфични захтеви према систему, извршена су специфична истраживања 

кључних актера у вези са циљевима и захтевима у погледу будуће структуре и функционисања 

система у Београду. 
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4.1. ЗАХТЕВИ И ЦИЉЕВИ КЉУЧНИХ АКТЕРА У СИСТЕМУ  

 

Важан корак у процесу дефинисања стрaтегије унапређења постојећег система јавног линијског 

транспорта путника у Београду представљају активности усмерене на специфицирање захтева и 

циљева везаних за дизајн будућег стања система, али и сазнање (информације) о генералној оцени 

квалитета система и услуге у постојећем стању система у овом пресеку времена. Оцењени квалитет 

показује степен задовољства посматраног ентитета пруженом услугом и практично представља 

његов субјективни индекс задовољства. Метод истраживања оцењеног квалитета услуге од стрaне 

корисника био је директни интервју – анкета корисника на стајалиштима, према претходно 

дефинисаном истраживачком обрaсцу. 
 

Корисници су у директном изјашњавању оцењивали 

ниво квалитета оценама на скали од 1 до 5, где оцене 

означавају квалитет: 1 – не задовољава, 2 –  

задовољава, 3 – добар, 4 – врло добар, 5 – одличан.  

 

На основу субјективних оцена корисника добијене су 

средње вредности оцена квалитета услуге система и 

услуге.  

 

На основу резултата спроведених истраживања 

оцењеног квалитета услуге од стране директних 

корисника система, систем је на скали од 1 до 5 у 

2020. години оцењен са релативно ниском 

просечном оценом од 2,88 (слика десно). 

 
Слика 5. Оцена квалитета система и услуге – 

КОРИСНИЦИ 
 

Са друге стране, ако се изврши дубинска анализа система у погледу оцењеног квалитета система и 

услуге и анализира тренд промене нивоа задовољства корисника у претходном времену од стране 

директних корисника система, а све у циљу дефинисања ефикасних и усмерених будућих стратешких 

одлука, уочава се да је у периоду од 2005. до 2007. године ниво задовољства корисника континуално 

растао према стопи од око 2,25% годишње.  
 

У наредних седам година (до 2014. године) није било значајне промене у висини оцене интегрисаног 

квалитета система и услуге, који је био на нивоу од 3,41, да би се онда десио драстичан пад у 

наредном периоду и у 2020. години је износио 2,88. Пад од 18,5% је веома забрињавајући имајући у 

виду да у систему није било драстичних промена структуре путника и путовања.  

 

На наредној слици приказан је тренд кретања оцењеног квалитета услуге система јавног линијског 

транспорта путника у Београду у периоду од 2005. до 2020. године.7   

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

10.196 путника) 
(2) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2006. годину, (2006), Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 
9.840 путника) 
(3) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2007. годину, (2007), Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 
12.945 путника) 
(4) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2010. годину, (2010), Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 
14.926 путника) 

Не 
задовољава

13,12%

Задовољава
21,96%

Добар
36,65%

Врло добар
19,88%

Одличан
8,39%

Просечна оцена система и услуге од стране КОРИСНИКА: 2,88 
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Може се закључити да је ниво 

задовољства корисника растао 

асимптотски и да је достигао 

максимални ниво у 2014. години 

за постојеће елементе стурктуре и 

функционисања система, а онда 

исказао тренд опадања, јер се 

развој система углавном базирао 

на унапређењу само појединих 

елемeната структуре (углавном 

обнова возног парка), са видним 

одсуством планских истраживања 

захтеваног и оцењеног квалитета 

од стране корисника. 

 
Слика 6. Тренд кретања оцењеног квалитета система и услуге  – 

КОРИСНИЦИ 

 

Наведене варијације нивоа оцењеног квалитета транспортне услуге директно се негативно 

одражавају на величину освојеног тржишта транспортних услуга, исказаног кроз број превезених 

путника у посматраном периоду времена, али и на степен наплате услуге чиме се угрозила 

одрживост система. 

Са друге стрaне, сличним методолошким приступом извршено је истраживање оцењеног квалитета 

система и услуге од стрaне експерaта (директни интервју – анкета експерата, према претходно 

дефинисаном истраживачком обрaсцу).  
 

Репрезентативан узорак је обухватио 35 

експерaта – представника града Београда на сва 

три нивоа управљања, оператора свих типова 

власништва и остале експерте који имају 

непосредан контакт са системом јавног линијског 

транспорта путника у Београду (економске 

експерте, урбане планере и сл.). Експерти су, 

такође, оцењивали ниво квалитета оценама на 

скали од 1 до 5.  

 

На основу резултата спроведених истраживања 

оцењеног квалитета услуге од стране експерата, 

систем јавног линијског транспорта путника у 

Београду у 2020. години је оцењен са просечном 

оценом од 3,19 (слика десно). 

 
Слика 7. Оцена квалитета система и услуге  – 

ЕКСПЕРТИ 
 

Наведени резултати истраживања експлицитно указују на тренд погоршања квалитета услуге и да је у 

систему неопходно хитно предузети одговарајуће активности у циљу повећања квалитета система и 

услуге. Искуства говоре да је повећање нивоа задовољства посматраног ентитета (корисника или 

експерта) веома тешко постићи, и да минимална повећања захтевају значајне системске промене у 

свим елементима структуре система. Резултати спроведених истраживања такође представљају јасно 

                                                                                                                                                                                                 
(5) Истраживање параметара  квалитета превозне услуге у Београду за 2014. годину, (2014), ГСП „Београд“ (Узорак: 4.014 путника) 

3,27

3,37
3,42 3,41 3,41

2,88

2,6

2,7

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

2005 (1) 2006 (2) 2007 (3) 2010 (4) 2014 (5) 2020 (6)

Не задовољава
3,13%

Задовољава
12,50%

Добар
50,00%

Врло добар
31,25%

Одличан
3,13%

Просечна оцена система и услуге од стране ЕКСПЕРАТА: 3,19
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усмерење у погледу дефинисања специфичних циљева стратешког развоја система јавног линијског 

транспорта путника у Београду у будућем периоду. У том циљу извршено је истраживање захтева 

корисника који се односе на поједине специфичне стратешке циљеве унапређења система јавног 

линијског транспорта путника у Београду у будућем планском периоду (следећа слика). 

 

 
Слика 8. Најзначајнији циљеви у процесу стратешког развоја система у Београду – СТАВОВИ КОРИСНИКА 

 

Са учешћем од 34,31%, на првом месту на скали најзначајнијих циљева  у процесу стратешког развоја 

система јавног линијског транспорта путника у Београду од стране корисника по рангу значајности је 

циљ који се односи на бољи квалитет система и услуге (Ц1). Овај податак је конзистентан са ставом 

корисника по питању оцене стања постојећег система. Затим следе циљеви који се односе на 

обезбеђење краћег времена путовања у систему (Ц2), са учешћем од 26,84% и развој шинских 

урбаних система (пре свега трамваја, метро система и приградске железнице) са рангом Ц3. Веома је 

интересантно да корисници издвајају као стратешки циљ унапређење еколошке подобности 

система (Ц4), који је практично повезан са циљем (Ц5), који се односи на продор шинских 

подсистема у централну градску зону. На шестом месту (Ц6) са учешћем од 1,39% је развој речног 

подсистема транспорта путника. 
 

Интересе и захтеве корисника према будућем систему треба у потпуности реализовати у циљу 

задржавања и очувања тренутно освојеног тржишта транспортних услуга у граду Београду.  
 

Међутим, имајући у виду политику развијених земаља ЕУ, као и Стратегију развоја сектора у будућем 

периоду (анализа стратешких докумената ЕУ везаних за развој урбане мобилности дата је у следећем 

поглављу) која има за кључни циљ очување и проширење освојеног тржишта транспортних услуга, 

веома важно је поседовати информацију о карактеристикама потенцијалног тржишта транспортних 

услуга у граду Београду.  

 

Овај сегмент тржишта транспортних услуга такође треба да буде у фокусу, јер његова величина је 

простор за проширење броја корисника и стварање одрживог система са сличним ресурсима.  
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26,84%

21,71%

12,06%

3,69%

1,39%
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Потенцијално тржиште максимално може бити једнако разлици укупног и освојеног тржишта 

транспортних услуга. Овакав приступ у постављању циљева система омогућава формирање правилне 

мапе тржишта транспортних услуга кроз спровођење комплексних анализа и спровођење разних 

нивоа елиминације и прихватања одговарајућих тржишних законитости.  
 

Истраживање потенцијалног тржишта система јавног линијског транспорта путника извршено је 

спровођењем анкетом становника града Београда који су заинтересовани или потенцијално 

заинтересовани за услуге система јавног линијског транспорта путника као сервиса мобилности, али 

услед неких разлога се не одлучују на коришћење ове врсте услуге. 
 

Фактори које становници узимају као критеријум за доношење одлуке о начину реализације 

сопствених транспортних потреба имају хетерогену и сложену функцију, која је најчешће директно и 

уско повезана са квалитетом пружене услуге система. Разлози због којих се становници не 

опредељују за коришћење система јавног линијског транспорта путника су углавном везани за 

просторну и/или временску доступност система, квалитет пружене услуге, цене транспортних услуга, 

развијеност и прилагођеност саобраћајне инфраструктуре, функционалну и логичку неисплативост 

или једноставно тренутно не прихватају систем као сервис мобилности, па своје транспортне потребе 

реализују осталим видовима (најчешће су то корисници путничких аутомобила).  
 

Ова група становника града Београда пре свега мора бити у фокусу органа локалне управе и 

оператора, па се захтеви потенцијалних корисника морају разматрати приликом дефинисања 

стратешких циљева развоја система и дефинисања његове визије, мисије и циљне функције у 

будућем времену. 
 

У том циљу извршено је истраживање ставова потенцијалних корисника система јавног линијског 

транспорта путника у граду Београду, чији су резултати приказани на следећој слици. 
 

На основу резултата истраживања 

која су спроведена на 

репрезентативном узорку, више од 

трећине испитаника се изјаснио да 

ни под којим условима не би 

користио систем јавног линијског 

транспорта путника (38,34%).  
 

Међутим, чак 61,66% испитаника се  

експлицитно изјаснило да би били 

спремни да користе систем уколико 

би се испунили неки од захтеваних 

елемената квалитета система и 

услуге.  

 
Слика 9. Ставови потенцијалних корисника о спремности за 

коришћење система јавног линијског транспорта путника  
 

Важно је нагласити да резултати истраживања показују да корисници путничких аутомобила, било да 

користе сопствени аутомобил или су путници, значајно исказују спремност коришћења система 

јавног линијског транспорта путника (респективно 58,15%, 74,02%). Такође, веома је интересантан 

податак да чак 52,54% корисника такси подсистема исказује спремност за коришћења система јавног 

линијског транспорта путника. 
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Уколико би се ишло у сусрет захтевима потенцијалних корисника, може се претпоставити ефекат 

преливања ове категорије корисника из путничког аутомобила у систем јавног линијског транспорта 

путника (данашње освојено тржиште би било стабилно или би се повећало значајно). Позитивни 

ефекти као последица видовне прерасподеле у транспортним кретањима директно би се одразили 

на економски аспект функционисања система кроз повећање сопственог прихода (прихода од 

продаје транспортне услуге) и еколошку одрживост градског транспортног система у Београду 

изражену кроз смањење емисије штетних материја од стране путничких аутомобила, али  и смањења 

притиска на постојећу саобраћајну инфраструктуру. 
 

Ова чињеница говори да је потенцијал тржишта транспортних услуга у граду Београду велики, јер 

већина становника града који реализују своје транспортне потребе неким од моторизованих видова 

транспорта (78,19%) изражавају спремност коришћења система јавног линијског транспорта путника. 

Наравно то подразумева испуњење одређених очекивања по питању елемената захтеваног 

квалитета. На следећој слици приказани су поједини елементи захтеваног квалитета услуге од стране 

потенцијалних корисника система јавног линијског транспорта путника у граду Београду. 
 

 
Слика 10. Најзначајнији елементи захтеваног квалитета услуге – СТАВОВИ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА 

 

Са слике се види да потенцијални корисници система на првом и другом месту захтевају већи 

комфор у возилима, односно мање гужве у возилу (Ц1) и комфорна возила (Ц2), који имају ранг 

значајности респективно 19,65% и 16,59%. На трећем месту захтеваног квалитета услуге од стране 

потенцијалних корисника система налазе се елементи квалитета који су директно везани за 

поузданост рада система, односно потенцијални корисници захтевају да систем функционише тачно 

и редовно (Ц3: 17,90%). На четвртом и петом месту захтеваног квалитета услуге налазе се захтеви 

који су везани за динамичке елементе функционисања система, односно фреквенцију возила на 

мрежи линија (чешћи поласци возила), односно мањи интервали између наилазака возила (Ц4: 

18,67%) и краће време путовања (Ц5: 11,58%). 
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Интересантно је нагласити да је цена транспортне услуге, по мишљењу потенцијалних корисника у 

систему, тек на осмом месту по рангу значајности (Ц8: 5,23%), што указује да цена није један од 

најважнијих елемената у опредељењу потенцијалних корисника у погледу коришћења система јавног 

линијског транспорта путника у граду Београду.  
 

Резултати спроведених истраживања указују да 

би у случају испуњења наведених елемената 

квалитета система и услуге, чак 31,81% 

потенцијалних корисника користило систем 

сваки дан, што са потенцијалним корисницима 

који су се изјаснили да би користили систем 

неколико пута у току недеље, чини чак 77,62% 

потенцијалних корисника система јавног 

линијског транспорта путника. 

 

Веома је интересантно да је најмобилнија 

категорија корисника – запослени, изразила 

спремност коришћења система (62,73%) у 

случају испуњења захтеваних елемената 

квалитета система јавног линијског транспорта 

путника. 

 
Слика 11. Ставови потенцијалних корисника о 

учестаности коришћења система јавног линијског 

транспорта путника 

 

Ово је још једна од значајних чињеница која показује да је тржиште транспортних услуга у граду 

Београду веома перспективно у погледу развоја и да улагање у развој квалитета система и услуге има 

апсолутну оправданост, што ће дугорочно посматрано обезбедити одржив развој система јавног 

линијског транспорта путника као најзначајнијег сервиса мобилности становника града Београда. 

 

Испуњењем захтева потенцијалних корисника град Београд би директно спроводио стратегију ЕУ 

везану за постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у односу на транспортне системе, 

кроз остварење и вођење транспортне политике која као основ узима принцип реализације 

мобилности становника уз ограничено коришћење путничких аутомобила.  

 

У оквиру спроведених истраживања, извршено је и истраживање ставова и мишљења експерата 

везаних за предности и слабости постојећег система јавног градског линијског транспорта путника у 

циљу добијања јасне слике стања система у овом пресеку времена и стварање поузданог инпута за 

пројектовање будућих варијантних решења имајући у виду компетенције испитаника и њихове 

релације на сложеном тржишту транспортних услуга у граду Београду (следећа слика). 

 

Са слике се види да као највећу предност постојећег система јавног линијског транспорта путника у 

Београду експерти виде тржиште транспортних услуга (23,64%). Ово је свакако потврђено и са 

чињеницом да у модалној расподели систем јавног градског транспорта путника учествује са око 

49,5%.8  

                                                           
8 BEOGRAD SMARTPLAN, (2017), WSP Parsons Brinckerhoff i Juginus 
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Слика 12. Предности и слабости постојећег система јавног транспорта путника – СТАВОВИ ЕКСПЕРАТА 

 

Као највеће слабости постојећег система експерти идентификују приход и трошкове (23,40%) и 

функционисање система са учешћем од 21,28%. Ово је веома сигнификантно, јер експерти као 

значајну предност система препознају организацију и управљање (14,55%) која је директно повезана 

са функционисањем система. Изнесени ставови свакако треба да буду предмет дубинске анализе 

унутар система, тим пре што су корисници, обезбеђење краћег времена путовања у систему (давање 

приоритета возилима система) препознали као један од најзначајнијих циљева у процесу стратешког 

развоја система у Београду и поставили овај циљ на друго место на листи циљева (Ц2), са учешћем од 

26,84%. 
 

У оквиру спроведених истраживања, извршено је и дубинско истраживање ставова и мишљења 

експерата везаних за приоритетна стрaтешкa питaњa/области у процесу дефинисaња стрaтегије 

рaзвојa системa јaвног линијског трaнспортa путникa за период до 2033. године. Методологија је 

подразумевала и рангирање стратешких циљева по рангу значајности. Такође, за сваку од понуђених 

стрaтешких питaњa/области било је понуђено и по три специфична циља, које су експерти рангирали. 

Резултати спроведених истраживања приказани су на следећим сликама. 
 

Са прве слике се види да је експертима на првом месту по рангу значајности (Р1) стрaтешкo питaњe 

које се односи на транспортну политику. Транспортна политика је интегрални део опште политике 

града, која се бави развојем сета научних и стручних начела, пропозиција и метода у циљу дефиниса-

ња стратегије развоја и циљне функције система јавног линијског транспорта путника, који се односе 

на социјални, економски и еколошки развој и ефикасно функционисање система. Циљ транспортне 

политике у ЕУ је промовисање ефикасне, безбедне и одрживе мобилности и стварање повољних 

услова конкурентности и хармонизација техничких стандарда у складу са заштитом животне среди-

не.9 

 

Управо ова област је хронично неуређена већ дуги низ година у систему јавног линијског транспорта 

путника у Републици Србији па и у граду Београду, која је веома често имала за последицу “ „развој 

система под притиском“.  Под притиском измењених услова, ставови и циљеви према систему јавног 

                                                           
9 Транспортна политика у ЕУ је уређена поглављем IV, члановима 90. и 100. Уговора о функционисању Европске уније (Лисабонски уговор). 
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градског транспорта путника у Београду су мењани и прилагођавани „од прилике до прилике“, без 

јасног стратешког усмерења, а често су имали потпуно супротне, најчешће негативне утицаје како на 

задовољење потреба корисника, тако и на функционисање, развој и одрживост система. 

 

Основни циљ транспортне политике је стварање реалних услова за ефикасно доношење одлука о 

функционисању система, укључујући планирање, организацију, управљање и регулацију постојећих 

транспортних активности. Развој и дефинисање ефикасне транспортне политике, која се односи на 

систем јавног линијског транспорта путника, захтева спровођење широког спектра активности у циљу 

постизања циљне функције система. 

 

Од стратешких циљева из домена транспортне политике, према ставовима експерата, на првом месту 

је прецизно дефинисање будуће визије, мисије и циљне функције система и њихова имплементација 

у стратешке документе града (Р1.1), затим следе циљеви везани за усклађивање развоја система са 

демографским, социо-економским и урбанистичким развојем града и обезбеђење услова за 

задржавање и/или повећање високог учешћа система у укупном броју путовања (Р1.2) и усмерен 

стратешки развој система хармонизован са секторским стратегијама ЕУ (Mobility on the Top, Smart 

Mobility, Mass-as-a-Service, Sustainable Urban Mobility Plan и сл.), на трећем месту (Р1.3). 

 

На другом месту по рангу значајности (Р2) је стратешко питање које се односи на системско 

планирање развоја и унапређења система, што је свакако уско повезано са одговорном 

транспортном политиком, чији крајњи резултат треба да буде стварање избалансираног градског 

транспортног система.  

 

 
Слика 13. Приоритетна стрaтешкa питaњa/области у процесу дефинисaња стрaтегије рaзвојa – СТАВОВИ 

ЕКСПЕРАТА 

3,059

3,147

3,382

4,235

5,059

6,000

7,265

7,912

8,441

8,735

9,235

10,125

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Транспортна политика 

Системско планирање развоја и унапређења система 

Организација и управљање 

Структура система 

Функционисање система 

Квалитет система и транспортне услуге 

Производна и економска ефикасност 

Еколошка подобност система 

Облигациони односи између града Београда и оператора 

Уска грла 

Регулаторни акти на нивоу града Београда 

Остало 

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

Р9

Р10

Р11

Р12



 

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 57 од 101 

 

 
Слика 14. Ранг значајности циљева у оквиру стрaтешких питaњa/облaсти – СТАВОВИ ЕКСПЕРАТА 
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Прецизно дефинисање будуће визије, мисије и циљне функције система и њихова имплементација у 

стратешке документе града

Усклађивање развоја система са демографским, социо-економским и урбанистичким развојем града и 

обезбеђење услова за задржавање и/или повећење високог учешћа система у укупном броју путовања 

Транспортна политика - Усмерен стратешки развој система хармонизован са секторским стратегијама ЕУ 

(Mobility on the Top, Smart Mobility, Mass-as-a-Service, Sustainable Urban Mobility Plan и сл.)

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

аутомобиле

Континуитет у планирању и развоју система у сивим елементима структуре (усмерен развој система који не 

одговара само на тражњу прилагођавајући се тренутним догађајима и околностима) 

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

Повећање конкурентности система и квалитета транспортне услуге у односу на приватни аутомобил  

нарочито у централном урбаном подручју и дуж главних коридора

Унапређење организације и управљања системом на свим нивиоима (нарочито стратешком нивоу) уз 

обавезно реструктуирање делова система (пре свега јавних оператора)

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

захтеваних образаца мобилности

Развој нових висококапацитивних система (Трамвај, ЛРТ,  метро)

Развој избалансираног и интегрисаног система који је планиран и пројектован тако да сваки од подсистема 

у синергији са осталим даје допринос максималној ефикасности и квалитету целине система 

Развој и унапређење основних елемента структуре постојећих подисистема (мрежа линија, возила, 

кадрови, енергија, објекти, инфраструктура, итд.) 

Усклађивање функционисања система са постојећим линијама жеља путника (изворно-циљним кретањима 

путника) и егзактно утврђеним транспортним захтевима

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

(реал тиме) возилима система

Развој и интеграција система за  мониторинг и урављање возилима са системом за аутоматско бројање 

путника у циљу оптимизације функционисања система

Примена концепта „корисник у фокусу“ са циљем повећања субјективне оцене интегрисаног квалитета 

услуге од стране корисника и повећања атрактивности постојећих подсистема

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

Унапређење физичке, тарифне и логичке интеграције унутар и ван система

Успостављање механизама за стабилно дугорочно финансирање развоја система кроз реалне изворе 

финансирања у буџету града и друге изворе финансирања

Постизање избалансираног нивоа производње транспортне услуге, трошкова и прихода система, 

усклађивање јединичне цене транспортне услуге са реалним трошковима функционисања система

Повећање производне ефикасности (путник км/возилу) и економске ефикасности (приход/трошкови) 

система кроз рационалну потрошња ресурса (оптимизација трошкова запослених, погонске енергије, итд.)

Развој еколошко подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро) и повећање њиховог учешћа у 

оствареном транспортном раду (пре свега транзиција конвенционалног аутобуса у е-бус)

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

транспортној понуди 

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

енергетске ефикасности

Унапређење модела уговорних односа (права и обавезе, начин стицања и расподеле прихода, дефинисње и 

алокација ризика, итд.)

Стварање дугорочних уговорних односа са свим оператрима у систему у складу са позитивним законским 

прописима (оријентација ка моделима ППП и ППИ)

Повећање транспарентности у уговорним односима са свим операторима у систему

Идентификација и отклањања уских грла унутар и ван система која су последица физичке, функционалне и 

техничко-технолошке природе

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

Координација и јасна надлежност у отклањању уских грла унутар градских институција

Прецизно и свеобухватно дефинисање регулаторних аката којима се уређују услови и начин обављања 

јавног линијског превоза путника у граду Београду 

Усмерен развој регулаторних аката на нивоу Града и њихова хармонизација са секторским документима и 

стратегијама ЕУ (Mobility on the Top, Smart Mobility, Mass-as-a-Service, Sustainable Urban Mobility Plan и сл.)

Стварање механизама за ефикасну измена регулаторних аката
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Као што је већ наглашено, избалансирани градски транспортни систем је интегрисани транспортни 

систем који функционише тако да сваки од подсистема у синергији са осталим даје допринос макси-

малној ефикасности и квалитету целине система, чиме се постиже свеукупна погодност за кориснике.  

 

Од стратешких циљева из домена системског планирања развоја и унапређења система, према 

ставовима експерта, на првом месту (Р2.1) је системско, интегрисано, парципативно и координисано 

планирање развоја града и његовог транспортног система (Укратко: планирање града Београда за 

људе, а не за аутомобиле). Важно је нагласити, да је планирање један од четири кључна елемента 

процеса менаџмента и представља процес не само први по вршењу већ и „primus inter pares” (први 

међу једнакима). Основни задатак планирања система јaвног градског линијског трaнспортa путникa 

у најширем смислу може се дефинисати као свесно усмеравање система у складу са његовим 

релевантним окружењем и објективним могућностима. Циљ планирања система јaвног градског 

линијског трaнспортa путникa у Београду је тражење одговора на промене до којих долази у 

окружењу, односно идентификација постојећих и будућих проблема унутар система и прогноза 

одговарајућих начина и акција за њихово решавање помоћу расположивих ресурса (кадровских, 

материјалних, финансијских, информационих итд.) у постојећим и очекиваним условима. Планирање 

система јaвног градског линијског трaнспортa путникa у Београду треба да буде један од кључних 

процеса у урбаном планирању јер су стратешки плански документи који се односе на систем уско 

повезани и условљени са планским документима у процесу просторног и урбанистичког планирања.  
 

Имајући у виду плански период пројекта, јасно је да фокус треба усмерити на процес стратешког 

планирања система са циљем да се открије визија будућности система и развију потребне процедуре 

и операције за постизање те будућности, кроз усмерен процес дефинисања визије, мисије, циљева, 

стратегија, пројеката, инвестиција и дизајна система у циљу стварања одрживог стања система и 

квалитетне реализације мобилности грађана града Београда.  
 

Даље, експерти сматрају да је континуитет у планирању и развоју система у свим елементима 

структуре система, односно усмерен развој система који не одговара само на тражњу 

прилагођавајући се тренутним догађајима и околностима, по рангу значајности на другом месту 

(Р2.2), а обезбеђење услова да се спроведе концентрација активности на једном месту/институцији 

(Секретаријат за јавни превоз) је на трећем месту по рангу значајности (Р2.3). 
 

На трећем месту по рангу значајности (Р3) је стрaтешкo питaњe у вези са организацијом и 

управљањем системом. Организација система подразумева планирање, пројектовање и 

успостављање веза и односа између процеса, потпроцеса и активности у систему у циљу реализације 

усвојених планова, односно реализације постављене функције циља. Управљање системом је сложен 

процес доношења одлука, чија основна функција има за циљ ефективно и ефикасно усмеравање 

потпроцеса планирања система, организовања система, управљања људским ресурсима, вођења 

(утицања) система и контроле људских, материјалних, финансијских и информационих ресурса 

система ради остварења планиране циљне функције система.  
 

Од стратешких циљева из домена организације и управљања, према ставовима експерaта, на првом 

месту (Р3.1) је циљ повећања конкурентности система и квалитета транспортне услуге у односу на 

приватни аутомобил, нарочито у централном урбаном подручју и дуж главних коридора. Овај циљ је 
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свакако комплементаран и повезан са циљем који се односи на системско, интегрисано, 

парципативно и координисано планирање развоја града и његовог транспортног система (Р2.1). 

 

На другом месту по рангу значајности (Р3.2) је циљ, који се односи на унапређење организације и 

управљања системом на свим нивоима (нарочито стратешком нивоу) уз обавезно реструктуирање 

делова система (пре свега јавних оператора). Активности за достизање наведеног циља су започете у 

претходном периоду кроз аранжман града Београд и Европске банке за реконструкцију и развој у 

виду кредитног финансирања усмереног ка највећом оператору у систему чији је оснивач град 

Београд – ЈКП ГСП „Београд”. Предмет финансирања је модернизација аутобуског возног парка и 

израда Стратешког организационог плана у циљу реструктурирања јавног оператора, које треба да 

резултира побољшањем квалитета и ефикасности компаније, са циљем подизања конкурентности и 

повећања учешћа компаније на тржишту транспортних услуга на територији града Београда. 

 

На трећем месту по рангу значајности (Р3.3) је циљ који се односи на развој мултимодалног система 

и развој концепта комбиноване мобилности у циљу ефикасног постизања захтеваних образаца 

мобилности. 

 

На четвртом месту по рангу значајности (Р4) је стратешко питање које се односи на структуру 

система. Постојећи подсистеми јавног линијског транспорта путника (аутобуски, тролејбуски и 

трамвајски подсистем) са својим елементима (мрежа линија, возила, кадрови, енергија, објекти, 

инфраструктура итд.), заједно са везама чине структуру целине система јавног линијског транспорта 

путника у Београду. Такође, у погледу достизања наведених циљева у претходном периоду 

предузете су значајне активности кроз израду читавог спектра планске и техничке документације са 

усмереним секторским студијама и пројектима. 

 

Од стратешких циљева из области структуре система, према ставовима експерта, на првом месту по 

значајности (Р4.1) је циљ који се односи на развој нових висококапацитивних система. На другом 

месту (Р4.2) је циљ усмерен на развој избалансираног и интегрисаног система, који је планиран и 

пројектован тако да сваки од подсистема у синергији са осталим даје допринос максималној 

ефикасности и квалитету целине система. На трећем месту по рангу значајности (Р4.3) је циљ који се 

односи на развој и унапређење основних елемента структуре постојећих подсистема (мрежа линија, 

возила, кадрови, енергија, објекти, инфраструктура итд.). 

 

На петом месту по рангу значајности (Р5) је стратешко питање које се односи на функционисање 

система. Функционисање система представља егзактну реализацију свих процеса, потпроцеса и 

активности у систему, као услов за достизање циљне функције система и уско је повезано са следеће 

две стратешке области по рангу значајности: квалитетом система и услуге (Р6) и производном и 

економском ефикасношћу (Р7). На основу претходне анализе види се разлика у ставовима 

анкетираних експерата и корисника. Код корисника, сва питања везана за функционисање система, 

имају далеко највећи ранг значајности. 

Од стратешких циљева из области функционисања система, према ставовима експерата, на првом 

месту (Р5.1) је циљ који се односи на усклађивање функционисања система са постојећим линијама 

жеља путника (изворно-циљним кретањима путника) и егзактно утврђеним транспортним захтевима, 
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затим циљ који се односи на унапређење пасивних приоритета (независне траке, жуте траке и сл.) и 

развој активних система приоритета (real time) возилима система (Р5.2) и циљ који се односи на 

развој и интеграцију система за мониторинг и управљање возилима са системом за аутоматско 

бројање путника у циљу оптимизације функционисања система (Р5.3). Такође, у погледу достизања 

наведених циљева у претходном периоду предузете су значајне активности кроз израду читавог 

спектра усмерених секторских студија и пројеката, које су адекватно праћене са инвестиционим 

улагањима. 
 

Од стратешких циљева из области квалитета система и услуге, према ставовима експерата, на првом 

месту (Р6.1) је циљ који се односи на примену концепта „корисник у фокусу“, са циљем повећања 

субјективне оцене интегрисаног квалитета услуге од стране корисника и повећања атрактивности 

постојећих подсистема, затим циљ који се односи на континуално трагање за бољом услугом, 

односно  континуалним истраживањем свих облика квалитета система и услуге (Р6.2) и циљ који се 

односи на унапређење физичке, тарифне и логичке интеграције унутар и ван система (Р6.3). 
 

Остварење ове групе циљева је важна активност у достизању најважнијег циља исказаног од стране 

корисника. Подсећања ради, са учешћем од 34,31%, бољи квалитет система и услуге (Ц1) је на првом 

месту на скали најзначајнијих циљева од стране корисника система јавног линијског транспорта 

путника у Београду. 
 

Од стратешких циљева из области унапређења производне и економске ефикасности (Р7), према 

ставовима експерата, на првом месту (Р7.1) је циљ који се односи на успостављање механизама за 

стабилно дугорочно финансирање развоја система кроз реалне изворе финансирања у буџету града и 

друге изворе финансирања. Овај комплексни циљ се ефикасно постиже адекватном политиком 

финансирања и тарифном политиком. 
 

Политика финансирања (финансијска политика) у систему јавног градског транспорта путника је ком-

плексна активност и део је транспортне, али и опште политике града која садржи скуп одлука и мера 

заснованих на одређеним правилима и принципима који се примењују у циљу остваривања одржи-

вог развоја и циљне функције система у складу са законским и регулаторним нормама које важе на 

посматраној административној територији. 
 

Многа истраживања су показала да је главна покретачка снага промена у систему јавног градског 

транспорта путника била финансијске природе. Оцењено је да је покриће трошкова од продаје тран-

спортне услуге ниско, а средства добијена кроз субвенције су висока. Такође, додатна покретачка 

снага која је уочена, а тиче се унапређења система јавног градског транспорта путника, била је усме-

рена ка циљу пружања разноврснијих и атрактивнијих услуга.  
 

Покретачке снаге су се базирале на потребама за рационалнијом потрошњом финансијских средста-

ва како би се остварила позитивна промена у расподели између видова транспорта и јачања положа-

ја корисника, тиме што ће им се омогућити да имају утицаја на организацију система и стварање од-

говарајућег одрживог финансијског оквира.  

Управо из наведених разлога једно од најважнијих питања у стварању одрживих система јавног град-

ског транспорта путника у граду Београду је дефинисање адекватне политике финансирања система. 

Политика финансирања је теоријска дисциплина и практична делатност која се састоји у изналажењу 

и доношењу одлука у складу са претходно дефинисаним циљевима система, као и усмеравању и во-

ђењу система према постављеним циљевима. За политику финансирања система се може рећи да 
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представља основу управљања финансијама система. Из базне структуре политике финансирања 

произилази да је она оријентисана не само ка утврђивању основних финансијских циљева система, 

већ и на изналажењу најповољнијих метода којима би се ти циљеви остварили.  
 

Концепт одрживе политике финансирања система јавног градског транспорта путника пре свега зах-

тева дизајн, структуру и функционисање система „по мери“ града Београда. Према томе, одговорна 

политика финансирања треба пре свега да обухвати два сегмента активности. Прво, стварање услова 

за стицање потребног прихода за функционалну одрживост система који укључује стицање прихода 

од основне делатности (приход од продаје транспортне услуге), приход од субвенција из буџета 

града и приходе из осталих извора (разне врсте такси и сл.). Друго, стварање услова за унапређење и 

развој система кроз континуална инвестициона улагања која морају бити усаглашена са политиком 

развоја града и његовом транспортном политиком, али и захтевима кључних актера у систему, имају-

ћи у виду реалну сопствену снагу и способност града и система јавног линијског транспорта путника.  
 

Саставни део политике финансирања система је и тарифна политика. Тарифна политика представља 

системски пројектован, организован и управљан процес којим доносиоци одлука утичу на технологи-

ју наплате и висину цене транспортних услуга. Тарифна политика у граду Београду није мењана у 

дужем временском периоду и поред увођења једног од најсавременијег система наплате у Европи, 

који је у техничко-технолошком смислу прилагођен савременим потребама корисника и пружа 

поуздану основу за квалитетно, ефикасно и ефективно управљање овим важним процесом у систему 

јавног транспорта путника. 
 

Тарифном политиком је могуће утицати и на видовну расподелу у градском транспортном систему 

кроз утицај на мобилност одређених популационих група уз поштовање социјалних разлика различи-

тих категорија становника.  
 

Са друге стране, тарифна политика је у вертикалној хијерархији директно везана за политику финан-

сирања, транспортну политику и општу политику града, и своје циљеве треба да усклади са циљеви-

ма „виших“ политика. У процесу дефинисања адекватне тарифне политике, основно питање на које 

треба дати одговор гласи: Који су то циљеви којима систем треба да тежи, како би тарифна политика 

обезбедила стабилну финансијску одрживост система? У том циљу концепт одрживе тарифне поли-

тике треба базирати на достизању ширег спектра циљева по одређеним сегментима у средњорочном 

и дугорочном периоду развоја система. 
 

Наведeне политике у граду Београду морају у будућем периоду да се значајно унапреде и подрже 

одговарајућим легислативним актима које треба да донесе највиши орган управљања у граду 

Београду – Скупштина града.   
 

Даље, од стратешких циљева из области производне и економске ефикасности (Р7), према ставовима 

експерата, на другом месту (Р7.2) је циљ који се односи на постизање избалансираног нивоа 

производње транспортне услуге, трошкова и прихода система, усклађивање јединичне цене 

транспортне услуге са реалним трошковима функционисања система. На трећем месту по рангу 

значајности (Р7.3) је циљ који се односи на повећање производне ефикасности (putnik٠km/vozilu) и 

економске ефикасности (приход/трошкови) система кроз рационалну потрошњу ресурса 

(оптимизација трошкова запослених, погонске енергије итд.). Ове групе циљева се остварују 

адекватном комбинацијом мера из домена транспортне политике, политике финансирања и тарифне 

политике. 
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На осмом месту по рангу значајности (Р8) налази се стратешко питање везано за еколошку 

подобност система. Од стратешких циљева из ове области, према ставовима експерата, на првом 

месту (Р8.1) је циљ који се односи на развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, 

тролејбус, метро) и повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду (пре свега 

транзиција конвенционалног аутобуса у е-бус), минимизирање негативног утицаја система на 

околину кроз повећање еколошки чистијих возила у транспортној понуди (Р8.2) и смањење 

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

енергетске ефикасности (Р8.3). 
 

Овај стратешки циљ је један од кључних циљева које систем треба достићи у будућем планском 

периоду, тим пре што поједини подсистеми (нарочито трамвајски подсистем) исказује огроман 

потенцијал, не само у погледу повећања еколошке подобности система, већ и достизању свих 

претходно наведених стратешких циљева, а нарочито циљева из домена унапређења структуре 

система (Р4), функционисања система (Р5), квалитета система и услуге (Р6) и производне и економске 

ефикасности (Р7).  
 

На деветом месту по рангу значајности (Р9) налази се стратешко питање везано за начин дефинисања 

облигационих односа између града Београда и оператора. Постоји више модела којима се могу де-

финисати облигациони односи између града и оператора, а који имају директан утицај на одрживост 

система. Врста и тип облигационих односа зависи од законског и регулаторног режима на нивоу др-

жаве и града, транспортне политике, али и од структуре и величине система јавног градског тран-

спорта путника. У граду Београду је већ више година у примени уговор о производњи бруто 

транспортне услуге, потписан након преговора са јавним оператором и након спроведене процедуре 

из области јавно-приватног партнерства у обављању комуналних делатности градског превоза 

путника на територији града Београда са приватним операторима.  
 

Генерално, у овом типу уговора, ризик производње (vozilo·km – бруто транспортни рад) преузима 

оператор, док ризик прихода (укупног прихода по свим основама) преузима град Београд који 

додељује право коришћења тржишта транспортних услуга и дефинише тарифну политику. У овом 

моделу уговора величина прихода и ризик стварања прихода пада на терет града Београда за 

унапред уговорени ниво производње транспортне услуге и унапред уговорене јединичне трошкове 

(ови елементи се унапред дефинишу пре потписивања уговора). Разлика између реализованих и 

пројектованих трошкова производње уговореног обима транспортне услуге иде на рачун оператора, 

док разлика између стварних и пројектованих (очекиваних) прихода иде на рачун града Београда.  
 

Од стратешких циљева из ове области, према ставовима експерата, на првом месту (Р9.1) је циљ који 

се односи на унапређење модела уговорних односа. Један од основних императива унапређења 

уговорних односа у граду Београду треба да буде усмерен на промену модела уговора (нпр. 

транзиција са уговора о производњи бруто транспортне услуге на нето уговор и/или уговор заснован 

на перформансама), експлицитније дефинисање и расподела компетенција, одговорности и ризика 

између уговорних страна, као и начина регулисања активности за додатним иницијативама које би 

помогле остваривању циљне функције система и одрживости система. Променом модела уговора 

постигла би се превенствено већа заинтересованост и учешће оператора у остваривању циљне 

функције, посебно у погледу повећања свеукупног квалитета система и услуге. 
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На другом месту по рангу значајности (Р9.2) налази се циљ који се односи на стварање дугорочних 

уговорних односа са свим операторима у систему у складу са позитивним законским прописима уз 

усмерење и оријентацију ка моделима PPP (eng. Public Private Partnerships) и PPI (eng. Private 

Participation in Infrastructure). На трећем месту (Р9.3) налази се циљ који се односи на повећање 

транспарентности у уговорним односима са свим операторима у систему. 

 

На десетом месту по рангу значајности (Р10) налази се стратешко питање везано за отклањање 

постојећих уских грла унутар и ван система. Уско грло у контексту израде ове Студије подразумева 

физичке, техничко-технолошке или функционалне препреке које доводе до поремећаја рада 

система, што има за последицу одступање стања система од жељеног, односно пројектованог стања, 

чијим се отклањањем могу остварити значајна побољшања функционисања система. Анализа 

постојећег стања је показала да се уска грла појављују, по правилу, у свим процесима унутар 

структуре система у Београду и на свим организационо-управљачким нивоима.  

 

Од стратешких циљева из ове области, према ставовима експерта, на првом месту (Р10.1) је циљ који 

се односи на идентификацију и отклањање уских грла унутар и ван система која су последица 

физичке, функционалне и техничко-технолошке природе. На другом месту по рангу значајности из 

ове области (Р10.2) налази се циљ који се односи на дугорочно дефинисање инвестиционих улагања 

и динамике за отклањање уских грла унутар и ван система. На трећем месту (Р10.3) налази се циљ 

који се односи на координацију и јасну надлежност у отклањању уских грла унутар градских 

институција. 

 

Достизањем наведених циљева ствара се значајна и важна „управљачка резерва“ чијим се 

активирањем ефикасније и ефективније превазилазе нежељена стања у систему јавног линијског 

транспорта путника у Београду и уско су повезана са свим претходно наведеним стратешким 

питањима. 

 

И на крају, на једанаестом месту по рангу значајности (Р11) налази се стратешко питање везано за 

унапређење и развој регулаторних аката на нивоу града Београда. Од стратешких циљева из ове 

области, према ставовима експерата, на првом месту (Р11.1) је циљ који се односи на прецизно и 

свеобухватно дефинисање регулаторних аката којима се уређују услови и начин обављања јавног 

линијског превоза путника у граду Београду, затим следи усмерен развој регулаторних аката на нивоу 

Града и њихова хармонизација са секторским документима и стратегијама ЕУ (Р11.2) и на трећем 

месту по рангу значајности циљ који се односи на стварање механизама за ефикасну измену 

регулаторних аката (Р11.3). 

 

На основу резултата спроведених истраживања ставова корисника и експерата (представници града 

Београда на сва три нивоа управљања, оператори свих типова власништва и остали експерти који 

имају непосредан контакт са системом јавног линијског транспорта путника у Београду (економски 

експерти, урбани планери и сл.)), као и истраживања ставова потенцијалних корисника, створена је 

платформа и поуздан улаз за дефинисање кључних стратешких циљева развоја система јавног 

линијског транспорта путника у граду Београду у будућем планском периоду. Кључни стратешки 

циљеви ће бити експлицитно дефинисани у оквиру циљне функције система. 
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5. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА  
 

Методолошки поступак за избор стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника у 

Београду приказан је на следећој слици и подразумева спровођење више међусобно повезаних 

корака. 

 
Слика 15. Методолошки поступак избора стратегије развоја система 

 

НУЛТИ 
КОРАК 

АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 

 

Нулти корак или предуслов за квалитетно дефинисање и избор стратегије је дефинитивно квалитетна 

анализа постојећег стања система. У оквиру овог корака спроведен је скуп aктивнoсти кojи је имао 

кoнкрeтaн зajeднички циљ, a тo je свeoбухвaтнa систeмскa aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг 

грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, кojoм су oбухвaћeни кључни eлeмeнти структурe и 

функционисања пoстojeћих пoдсистeмa линиjскoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa, кao и aктуeлна 

плaнска и прojeктна дoкумeнтaциjа кojoм сe прeдвиђa рaзвoj нoвих пoдсистeмa мaсoвнoг трaнспoртa 

путникa.  

Сублимација спроведене анализе представљена је кроз SWOT анализу у којој су издвојене 

карактеристике које представљају снaгу (Strength), слaбoст (Weaknesses), прилику (Opportunities) и 

прeтњу (Threats) система и oкружeњa у коме систем функционише. Примaрни циљ, спроведене 
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детаљне анализе постојећег стања и SWOT aнaлизe, био је дoбиjaњe jaснe и oбjeктивнe сликe стaњa 

систeмa и ствaрaњe пoуздaнoг инпутa, односно базе, зa дефинисање и избор стратегије будућег 

развоја целине система јавног линијског транспорта путника у Београду. 
 

ПРВИ 
КОРАК 

ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ 

 

Важан и први корак у процесу дефинисања стратегије унапређења постојећег система јавног 

линијског транспорта путника у Београду представљају активности усмерене на специфицирање 

захтева и циљева интересних група везаних за дизајн будућег стања система. Поред захтева и 

циљева, у оквиру овог корака, утврђиване су и информације о генералној оцени квалитета система и 

услуге у постојећем стању система.  

Захтеве и циљеве према систему јавног линијског транспорта путника у граду Београду, генерално 

посматрано, испостављају органи локалне управе који представљају све грађане преко широког 

спектра различитих ентитета из свих сегмената живота. Циљеви и захтеви града Београда, као 

власника тржишта, и његова транспортна политика имају највећи утицај на структуру система јавног 

линијског транспорта путника. 
 

Са друге стране, специфичне захтеве према систему јавног линијског транспорта путника у Београду 

формулишу и други кључни актери у систему, а пре свега оператори и корисници. Оператори су 

непосредни извршиоци транспортног процеса чији је излазни резултат транспортна услуга, која по 

својој природи представља услугу од заједничког интереса, дефинисану од стране шире популације 

(јавности), а коју обезбеђује орган јавне управе одговоран да се друштвени захтеви изразе преко 

дефинисаних спецификација. Корисници транспортне услуге су путници који произведену 

транспортну услугу користе по једнаким, унапред познатим и прихватљивим условима – „разумним” 

оквирима приступачности и цене. 
 

Поред наведених кључних актера истраживањем је обухваћен и читав спектар експерата 

(транспортни експерти, економски експерти, урбани планери, еколошки експерти и сл.) који имају 

непосредан контакт са системом, али систем посматрају из другог угла и као такви имају специфичне 

независне ставове. Такође, у циљу очувања и проширења освојеног тржишта транспортних услуга 

важно је поседовати и информације о карактеристикама потенцијалног тржишта транспортних 

услуга. Истраживање потенцијалног тржишта извршено је кроз анкету становника града Београда 

који су заинтересовани или потенцијално заинтересовани за услуге система. 
 

Резултати спроведених специфичних истраживања кључних актера у систему, усмерених на циљеве и 

захтеве у погледу будућег развоја система, заједно са спроведеном анализом постојећег стања дају 

потпуну слику система у тренутном пресеку времена и представљају темељ за наредне кораке 

методологије за дефинисање и избора стратегије. 
 

ДРУГИ 
КОРАК 

ДЕФИНИСАЊЕ МИСИЈЕ, ВИЗИЈЕ И ЦИЉНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

Како би се обезбедио висок ниво стручности и транспарентности, као и повратне информације 

заинтересованих страна, спроведено је више консултација са надлежним органима града Београда и 

већим бројем осталих експерата и оператора, кроз организовање информативних сесија и 

радионица. Поред добијања повратних информација, циљ реализације овог корака је и јавни увид у 

главне елементе стратегије развоја система у самој фази пројектовања. 
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На овај начин је створена платформа и поуздан улаз за дефинисање кључних стратешких 

питања/области и циљева развоја система јавног линијског транспорта путника у граду Београду у 

будућем планском периоду.  

Комплексност и хетерогеност захтева и циљева као и њихова супротност са аспекта интересних група, 

захтева пажљиво дефинисање и избор кључних стратешких циљева развоја система, који су резултат 

анализа из претходних корака, сортираних по вертикалној хијерархији према кључним стратешким 

питањима /областима.  

Резултат овог методолошког корака је избор матрице кључних стратешких циљева развоја система са 

утицајем диференцираним по стратешким питањима, односно областима. Дефинисани кључни 

стратешки циљеви представљају полазну тачку у дефинисању стратешких оквира развоја система и у 

овом пресеку времена и стању система имају сличан приоритет у погледу њиховог остварења.  
 

Такође, представљају и основу за дефинисање визије и мисије система јавног линијског транспорта 

путника у Београду, као и циљне функције која треба да квантификује и конкретизује ставове 

дефинисане визијом и мисијом система. 
 

Циљна функција система јавног линијског транспорта путника у граду Београду је изражена преко 

експлицитно дефинисаних критеријума (показатеља перформанси – Key Performance Indicator) који 

уједно представљају квантитативни израз постављених стратешких циљева система.  
 

ТРЕЋИ 
КОРАК 

РАНГИРАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ПРЕМA ИСПУЊАВАЊУ СТРАТЕШКИХ ПИТАЊА 

 

Овај корак методологије предвиђа корекцију приоритета сваког стратешког циља дефинисаног у 

оквиру претходног корака. Корекција приоритета се базира на резултатима спроведене анкете 

експерата у оквиру које је дефинисан ранг значаја сваке од стратешких области (питања). 
 

Корекција приоритета се врши тако што се за сваки стратешки циљ креира (рачуна) ниво приоритета. 

Ниво приоритета је рачунска вредности и представља количник укупне суме рангова значајности свих 

стратешких питања/области и укупног броја свих стратешких питања/области на који циљ има утицај. 

На овај начин се врши рангирање значајности стратешких циљева на основу утврђеног нивоа 

приоритета и презентују се у облику матрице значајности. 
 

ЧЕТВРТИ 
КОРАК 

ДЕФИНИСАЊЕ МЕРА ЗА ДОСТИЗАЊЕ ПОСТАВЉЕНИХ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

 

У оквиру овог методолошког корака извршено је дефинисање скупа мера за успешно достизање 

постављених кључних стратешких циљева. На овај начин стварају се услови за ефикасан, 

континуалан, усмерен и дугорочан развој система јавног линијског транспорта путника у Београду. 

Основ за дефинисање скупа мера су анализирани и утврђени захтеви кључних актера у систему, 

транспортна политика равномерног и одрживог развоја система, као и реалне потребе и могућности 

града Београда. 
 

ПЕТИ 
КОРАК 

ФОРМИРАЊЕ МАТРИЦЕ УТИЦАЈА МЕРА НА ИСПУЊЕЊЕ СТРAТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

 

Свака појединачна мера, из дефинисаног скупа мера за достизане постављених стратешких циљева 

креираних у претходном кораку, нема утицај на сваки од постављених стратешких циљева. Главна 

активност у оквиру овог корака је идентификација утицаја и степена утицаја мера на испуњавање 

постављених стратешких циљева. 
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За сваки од постављених стратешких циљева евидентира се постојање утицаја одређене мере на 

реализацију циља. Свака од дефинисаних мера, поред тога што нема утицај на сваки циљ, нема ни 

исти степен утицаја на циљеве на које је у претходном кораку утврђено постојање утицаја. 
 

Степен утицаја се утврђује на основи предефинисане тростепене скале у оквиру које су нивои утицаја 

моделовани нумерички, и то: 
 

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

‐ Степен утицаја 2 – означава постојање УМЕРЕНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ; 

‐ Степен утицаја 3 – означава постојање ЗНАЧАЈНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ. 
 

Додељивањем нивоа утицаја формира се матрица степена утицаја свих мера на дефинисане 

кључне стратешке циљеве. И овом кораку методолошког поступка укључени су експерти из система 

јавног транспорта путника. Укупно 10 експерата дало је своје субјективне експертске оцене утицаја 

мера на дефинисане кључне стратешке циљеве, односно формирано је укупно 10 матрица степена 

утицаја.  

Излаз из овог корака методологије су две матрице утицаја предложених мера на постављене 

стратешке циљеве:  
 

- Сумарна матрица утицаја предложених мера на кључне стратешке циљеве, која се добија као 

сума степен утицаја који је свако од експерата дао за сваки пар мера/кључни стратешки циљ;  

- Матрица просечног утицаја предложених мера на кључне стратешке циљеве, која се добија 

као аритметичка средина степена утицаја које је свако од експерата дао за сваки пар 

мера/кључни стратешки циљ. 
 

Овако креиране матрице представљају алат за квалитетно планирање и омогућавају доносиоцу 

одлука јасно сагледавање бенефита примене одређене мере или истовремено одсуство остварења 

циља у случају одустајања од предложене мере.  
 

ШЕСТИ 
КОРАК 

РАНГИРАЊЕ МЕРА ПРЕМА СТЕПЕНУ УТИЦАЈА НА ИСПУЊЕЊЕ СТРAТЕШКИХ ЦИЉЕВА 

 

У оквиру овог корака врши се рангирање мера према степену утицаја на испуњење постављених 

кључних стратешких циљева. Рангирање се врши према два показатеља: 
 

- Сумарном степену утицаја мере на кључне стратешке циљева (представља суму нивоа утицаја 

посматране мере на стратешке циљеве); 

- Степену просечног утицаја мере по једном стратешком циљу (представља просечан ниво утицаја 

посматране мере на стратешке циљеве). 
 

Излазни резултат шестог корака методолошког поступка је табела рангираних мера према степену 

утицаја на испуњење постављених стратешких циљева, сортираних и презентованих према првом 

показатељу – омогућава Сумарном степену утицаја мере на кључне стратешке циљева. 
 

СЕДМИ 
КОРАК 

ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕШКИХ СЦЕНАРИЈА (DoMin и DoMax) 

 

У овом кораку врши се дефинисање стратешких алтернатива (сценарија), кроз избор скупа мера који 

чини сваку од алтернатива и чијом реализацијом систем достиже дефинисане стратешке циљеве и 

циљну функцију. У поступку моделирања расположивих и реално могућих стратегија, дефинисане су 
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две стратешке алтернативе. DoMax сценарио обухвата примену максималног скупа мера. DoMin 

сценарио је дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких 

циљева од минимум 60%. 
 

ОСМИ 
КОРАК 

ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ СТРАТЕШКИХ АЛТЕРНАТИВА 

 

Основни критеријум за вредновање стратешких алтернатива је степен испуњења кључних стратешких 

циљева применом предложених мера. Основни улаз у овај корак представља матрица степена 

утицаја свих мера на дефинисане кључне стратешке циљеве (шести корак методологије).  
 

За сваку од стратешких алтернатива степен испуњености кључних стратешких циљева се добија као 

сума степена испуњења по свим кључним стратешким циљевима. Стратешки циљ ће бити у 

потпуности испуњен (100%) у случају примене свих мера које имају утицај на посматрани циљ. 

Изостављање примене одређене мере утицаће на степен испуњености циља, а проценат смањења 

испуњености циља директно је сразмеран степену утицаја изостављене мере на реализацију 

посматраног циља. Ова вредност је основни параметар за вредновање сваке од дефинисаних 

стратешких алтернатива. 
 

ДЕВЕТИ 
КОРАК 

ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА 

 

У завршном кораку дефинисаног методолошког поступка врши се избор (вредновање) стратешких 

алтернатива. За потребе реализације овог корака предвиђено је спровођење консултација са 

надлежним органима града Београда, али и осталим интересним групама у систему, кроз 

организовање информативних сесија и радионица.  Овакав методолошки приступ омогућава да све 

интересне групе буду укључене у све фазе процеса дефинисања и избора стратешких алтернатива.  
 

Специфичност система јавног линијског транспорта путника, постојећа ограничења, али и усаглашени 

ставови свих интересних група, резултирали су тиме да се у овом кораку методологије дефинишу 

граничне стратешке алтернативе. Овакав методолошки поступак омогућава избор и примену било 

које друге „хибридне“ алтернативе, чији се степен утицаја на испуњење циљне функције система 

налази  између граничних стратешких алтернатива (DoMin и DoMax).  
 

Која ће се алтернатива реализовати у систему зависи пре свега од одговорности власника и 

управљача тржиштем транспортних услуга, али и последица ограничења која постоје или се могу 

јавити у току реализације стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника у Београду. 

 

5.1. КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА СИСТЕМА  

 

Полазећи од теорије система, законских и регулаторних аката и принципа корпоративног управљања 

чији оквири треба да подстичу активну и транспарентну сарадњу између заинтересованих страна у 

циљу стварања опште одрживости, системски и „bottom-up“ приступ у планирању развоја и 

унапређења сложених организационо-технолошких система јавног транспорта путника, обезбеђује 

задовољење широког спектра захтева и циљева које према њему испостављају виши системи (град и 

градски транспортни систем), али и кључне интересне групе (кључни актери).  
 

Циљеви према систему јавног линијског транспорта путника треба да се формулишу на основу 

дефинисаних циљева и захтева свих грађана преко широког спектра различитих ентитета из свих сег-
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мената живота, а пре свега преко егзактно утврђених циљева и захтева које испостављају кључни ак-

тери у систему (град Београд, корисници и оператори). Генерално, циљ сваког становника града 

Београда у односу на систем, је задовољење потреба за мобилношћу на такав начин да себи обезбе-

де жељени ниво квалитета живота уз прихватљиве трошкове.  
 

Комплексност и хетерогеност захтева и циљева као и њихова супротност са аспекта интереса, намеће 

потребу за пажљивим дефинисањем и коначним избором кључних стратешких циљева развоја си-

стема јавног линијског транспорта путника у Београду у будућем планском периоду, који произилазе 

из анализираних и специфицираних циљева и захтева у претходном поглављу овог пројекта, 

селектованих по вертикалној хијерархији по кључним стратешким питањима /областима.  
 

Генерално, приступ дефинисању кључних стратешких циљева развоја система јавног линијског 

транспорта путника у Београду у будућем планском периоду базиран је на концепту  S.M.A.R.T. 

методе (S – Specific (Специфичан), M –  Measurable (Мерљив), A – Achievable (Остварљив), R – Realistic 

(Реалан у односу на расположиве ресурсе), T – Time bound (Временски ограничен)).10 Наведени 

атрибути у SMART методи имају следеће експлицитно значење: 
 

‐ Циљ је специфичан ако је конкретан, фокусиран, прецизно дефинисан и директно доприноси 

решењу стратешког питања. 

‐ Циљ је мерљив када га је могуће изразити нумерички, квантитативно или квалитативно, у односу 

на референтну вредност или посматрани период и на тај начин је могуће пратити његову 

реализацију. 

‐ Циљ је остварљив ако га је могуће реализовати у прихватљиво/догледно време уз помоћ низа 

конкретних програма/активности.  

‐ Циљ је реалан ако постоје и/или се може доћи до ресурса неопходних за реализацију циља и ако 

није у колизији са циљевима града који су усмерени на друге подсистеме. 

‐ Циљ је временски ограничен ако је његово остварење могуће дефинисати у одређеном 

временском периоду, односно ако могуће одредити рокове извршења (до 2033. године).  
 

Важно је нагласити да је процес формулисања кључних стратешких циљева заснован и на 

дугорочном стручном и научном искуству експертског тима стеченом у великом броју сличних 

пројеката, искуству у организацији и управљању великим сложеним транспортним системима, као и 

информацијама из система транспорта путника у Београду добијеним дубинском анализом 

постојећег стања система и примењене позитивне праксе у градовима у свету.  

 

Такође, у процесу дефинисања кључних стратешких циљева спроведено је више консултација са 

надлежним органима града Београда и већим бројем експерата кроз организовање информативних 

сесија и радионица. Овај процес је обезбедио висок ниво стручности и транспарентности и повратне 

информације заинтересованих страна, али и јавни увид главних елемената стратегије развоја система 

у фази пројектовања.   

 

У следећој табели приказана је матрица кључних стратешких циљева развоја система јавног 

линијског транспорта путника у граду Београду који треба да се достигну у будућем планском 

периоду са утицајем диференцираним по стратешким питањима/областима.  

                                                           
10 10 Steps to Setting SMART objectives, George Ambler, www.thepracticeofleadership.net, October 2006  
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Табела 5. Матрица кључних стратешких циљева развоја система по стратешким питањима/областима  

Ред. 

бр. 
Кључни стратешки циљ 

Стратешко питање/област 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Заустављање пада учешћа система у видовној 

расподели у градском транспортном систему 
+ +     + + +     + + 

2 
Повећање учешћа система у видовној 

расподели у градском транспортном систему 
+ +     + + +     + + 

3 
Промена видовне расподеле унутар систем 

јавног градског транспорта путника 
+ +   +       + +   

4 

Усклађивање развоја система са 

демографским променама и урбанистичким 

развојем града 

+ + + + +     +   + + 

5 
Постизање прихватљивог нивоа односа 

сопственог прихода и субвенција 
+ + +       +   +   + 

6 

Декарбонизација града Београда кроз развој 

еколошки подобних подсистема (е-бус, 

трамвај, тролејбус, метро) и повећање њиховог 

учешћа у оствареном транспортном раду и 

смањење нивоа буке 

+ +   + + +   + +   + 

7 
Повећање енергетске ефикасности возила у 

систему 
+ + + + +   + + +     

8 

Повећање квалитета возног парка у свим 

подсистемима и достизање жељене просечне 

старости возила и емисионих стандарда 

+ + + + + + + + + + + 

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

10 

Смањење времена путовања и варијације 

времена путовања - повећање  експлоата-

ционих брзина по подсистемима 

+ + + + + + +   +    

11 
Повећање нивоа поузданости функционисања 

система (тачности и редовности) 
+ + + + +     + +    

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

13 
Повећање квалитета система и услуге 

применом концепта „корисник у фокусу“  
+ + +     +     +   + 

14 
Смањење ризика у систему и оптимална 

расподела ризика 
+           + + +   + 

15 
Развој  београдског концепта „Mобилност као 

услуга“ (Mobility-as-a-Service) 
+   +   + + +   +   + 

 

Легенда: 1. Транспортна политика 

2. Системско планирање развоја и унапређења система 

3. Организација и управљање 

4. Структура система  

5. Функционисање система 

6. Квалитет система и транспортне услуге  

7. Производна и економска ефикасност  

8. Еколошка подобност система 

9. Облигациони односи између града Београда и оператора 

10. Уска грла  

11. Регулаторни акти на нивоу града Београда 
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Матрица практично показује утицај стратешког циља на идентификовано стратешко питање/област. 

Из табеле се види да стратешки циљеви нису једнозначни, односно да њихово достизање врши 

утицај на више стратешких питања/области.  
 

Важно је нагласити да се кључни стратешки циљеви према систему јавног линијског транспорта 

путника могу мењати/трансформисати у времену, али да се у измењеним условима не мења и њихов 

утицај на идентификована стратешка питања/области. Према томе, дефинисани кључни циљеви 

према систему јавног линијског транспорта путника у граду Београду представљају полазну тачку у 

дефинисању стратешких оквира развоја система и у овом пресеку времена и стању система имају 

сличан приоритет у погледу њиховог остварења.  
 

Међутим, ако се за сваки стратешки циљ израчуна однос између укупне суме рангова значајности 

свих стратешких питања/области и укупног броја свих стратешких питања/области на који циљ има 

утицај, може извршити изврши рангирање значајности стратешких циљева на основу степена утицаја 

сваког идентификованог стратешког циља на кључна стратешка питање/област, што је приказано у 

следећој табели. 
 

Табела 6. Матрица кључних стратешких циљева према степену утицаја на стратешка питања/области 

Ред. 

бр. 
Кључни стратешки циљ 

Ранг значајности 

Ознака 
Коригована 

вредност 
Ранг 

1 

Повећање квалитета возног парка у свим подсистемима и 

достизање жељене просечне старости возила и емисионих 

стандарда 

КСЦ 1 3,86 Р1 

2 
Промена видовне расподеле унутар систем јавног градског 

транспорта путника 
КСЦ 2 4,80 Р2 

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

4 Потпуна интеграција система КСЦ 4 5,31 Р4 

5 
Смањење времена путовања и варијације времена путовања -  

повећање експлоатационих брзина по подсистемима 
КСЦ 5 5,31 Р5 

6 
Повећање квалитета система и услуге применом концепта 

„корисник у фокусу“  
КСЦ 6 5,33 Р6 

7 
Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и 

субвенција 
КСЦ 7 5,50 Р7 

8 
Усклађивање развоја система са демографским променама и 

урбанистичким развојем града 
КСЦ 8 5,50 Р8 

9 
Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности 

и редовности) 
КСЦ 9 5,57 Р9 

10 

Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки 

подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро) и 

повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и 

смањење нивоа буке 

КСЦ 10 5,75 Р10 
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Ред. 

бр. 
Кључни стратешки циљ 

Ранг значајности 

Ознака 
Коригована 

вредност 
Ранг 

11 
Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у 

градском транспортном систему 
КСЦ 11 6,00 Р11 

12 
Повећање учешћа система у видовној расподели у градском 

транспортном систему 
КСЦ 12 6,00 Р12 

13 
Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-

as-a-Service) 
КСЦ 13 6,00 Р13 

14 Повећање ефикасности мреже линија КСЦ 14 6,07 Р14 

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

 

Дубинском анализом је утврђено да се дефинисани кључни стратешки циљеви система и већина 

наведених елемената захтеваног квалитета система и услуге исказаних од стране кључних актера у 

систему могу реализовати кроз усмерен плански реинжењеринг и унапређење постојећег система 

јавног линијског транспорта путника у граду Београду и развој нових подсистема у складу са 

инвестиционим могућностима града Београда.  

 

Како стварање одрживог система „по мери” града Београда представља основни и кључни 

императив развоја система у будућем планском периоду, следећи корак у методолошком поступку 

се односи на дефинисање визије и мисије система, а све у складу са постављеним стратешким 

циљевима.  

 

Визија система треба да буде усклађена са визијом развоја града Београда, јер је систем јавног 

линијског транспорта путника његов интегрални део и тренутно најважнији сервис мобилности 

грађана. Визија треба да садржи стратешке изборе и вредности које дефинишу поглед на сврху и 

начин постојања система. Имајући у виду изнеcено, визија система јавног линијског транспорта 

путника у Београду гласи: 

 

ВИЗИЈА система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да буде базирана на 

платформи реализације одрживе урбане мобилности становника града Београда, кроз пружање 

стабилне, поуздане, доступне у простору и времену, квалитетне транспортне услуге, под 

економски најповољнијим и еколошки прихватљивим условима, уз коришћење савремених 

стратегија и технологија. 

 

Мисија система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да дефинише разлоге или 

сврхе постојања овог система у виду места, улоге и снаге система у видовној расподели реализације 

путовања у граду Београду.11  
 

                                                           
11 Система јавног линијског транспорта путника у Београду учествује са 49,5% у укупној модалној расподели  
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Мисија треба да изрази садашњу и будућу делатност и пословну активност система, али са јасним 

усмерењем ка синергији рада система са осталим расположивим одрживим системима транспорта 

путника (флексибилни и специјални транспорт путника и пешачење).  
 

МИСИЈА система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да буде усмерена ка 

стварању услова да систем постане одржив, поуздан, производно и економски ефикасан, 

трошковно избалансиран, савремено организован, еколошки подобан, безбедан и сигуран, 

усмерен ка производњи квалитетне транспортне услуге корисницима система свих социјалних 

група, са великим утицајем на реализацију мобилности становника града Београда 

 

Овако дефинисана визија и мисија система, са сигурношћу ће обезбедити услове да систем буде  

поуздан и стабилан сервис реализације мобилности становника града Београда и да у будућем 

времену буде важан елемент који доприноси одрживом развоју и квалитету живота у граду 

Београду. 

 

Циљна функција система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да квантификује и 

конкретизује ставове дефинисане визијом и мисијом система. Дефинисање циљне функције 

представља комплексан поступак пројектовања, међусобно конфликтних захтева интересних група 

унутар и ван система, који треба да се реализују у блиској будућности у очекиваном степену, у циљу 

очувања одрживости и перманентног развоја система.  

 

Циљну функцију система дефинишу, са једне стране величина, карактеристике тржишта транспортних 

услуга у граду Београду и захтеви кључних актера у систему, а са друге стране, степен техничко-

технолошког развоја и карактеристике структуре постојећег система, организације и управљања 

системом, али и снага града Београда, пре свега у финансијском смислу. 

 

На дефинисање циљне функције система утицај врше његови виши системи – град и градски 

транспортни систем, као и циљеви и захтеви интересних група у систему. Из тог разлога циљна 

функција система јавног линијског транспорта путника у граду Београду треба да садржи стратешке 

елементе усмерене ка остварењу циљева виших система и стратешких циљева кључних актера у 

систему који се односе на систем као транспортно-пословни систем. 

 

Имајући у виду наведено, опште захтеве који се постављају према системима транспорта путника, 

резултате истраживања ставова експерата и корисника система, дефинисане кључне стратешке 

циљеве, општа циљна функција система јавног линијског транспорта путника у граду Београду може 

се дефинисати на следећи начин: 

 

ЦИЉНА ФУНКЦИЈА система јавног линијског транспорта путника у Београду треба да буде 

базирана првенствено на реинжењерингу и унапређењу постојећег стања система и развоју нових 

подсистема, који ће осигурати да систем буде најзначајнији сервис мобилности грађана Београда, 

уз максимизацију ефикасности и ефективности у свим елементима структуре система и 

минимизацију негативног утицаја система на окружење. 
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Циљну функцију система је потребно изразити преко експлицитно дефинисаних KPI параметара (Key 

Performance Indicator) који уједно представљају квантитативни израз постављених стратешких 

циљева система. Дефинисани KPI параметри ће омогућити међусобну компарацију у различитим 

временским пресецима, што је један од предуслова за транспарентан и ефикасан мониторинг и 

контролу достизања стратешких циљева на свим нивоима и у свим стратешким 

питањима/областима. На овај начин би се обезбедили услови за квантификацију степена извршења 

постављене функције циља.  
 

У следећој табели приказани су KPI параметри који квантитативно изражавају циљну функцију 

система јавног линијског транспорта путника у будућем планском периоду. 
 

Табела 7. Циљна функција система јавног линијског транспорта путника у Београду 

Ред. 
бр. 

Кључни 
 стратешки  

циљ 

KPI параметри 

Назив KPI параметра Ознака 
Циљна вредност 

2027 2033 

1 КСЦ 1 

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

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

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

Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у бруто транспортном раду 

израженом у возило·км 
KPI 1.4 25% 50% 

2 КСЦ 2 
Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у нето транспортном раду 

(NTR) израженом у путник·км 
KPI 2 25% 50% 

3 КСЦ 3 
Релативни проценат смањења просечне потрошње погонске енергије по 

јединици транспортног рада 
KPI 3 10% 20% 

4 КСЦ 4 

Степен интеграције статичких елемената мреже 1 (интегрисаност и 

приступачност стајалишта: број стајалишта високо капацитивних подсистема 

интегрисаних са осталим подсистемима) 

KPI 4.1 75% 100% 

Степен интеграције статичких елемената мреже 2 (интегрисаност и 

приступачност стајалишта: број стајалишта флексибилних и специјалних 

подсистема интегрисаних са осталим подсистемима) 

KPI 4.2 50% 75% 

Степен интеграције динамичких елемената мреже (координација редова 

вожње на преседачким тачкама) 
KPI 4.3 30% 75% 

Тарифна интеграција KPI 4.4 100% 100% 

5 КСЦ 5 

Просечно време путовања KPI 5.1 35 минута 30 минута 

Релативно повећање експлоатационих брзина (Ve) по подсистемима у односу 

на базну 2020.  
KPI 5.2 15% 30% 

6 КСЦ 6 
Субјективне оцене интегрисаног квалитета услуге од стране корисника (оцена 

квалитета на скали од 1 до 5) 
KPI 6 3,2 3,7 

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

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

Кључни 
 стратешки  

циљ 

KPI параметри 

Назив KPI параметра Ознака 
Циљна вредност 

2027 2033 

9 КСЦ 9 

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

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

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

10 КСЦ 10 
Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у бруто транспортном раду 

(BTR1) израженом у возило·км 
KPI 10 25% 50% 

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

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

13 КСЦ 13 

Број интегрисаних пружалаца услуге мобилности (провајдера) саобраћајно-

транспортних система у концепт „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-

Service) 

KPI 13 60% 100% 

14 КСЦ 14 

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

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

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

ризика) 
KPI 15 мин. мин. 

 

Неопходно је обезбедити услове да KPI параметри који се мере буду стабилни током читавог 

планског периода, односно податке треба обезбедити тако да се формирају конзистентни временски 

и просторни низови у јединственим базама података и да се њихов мониторинг врши на стратешком 

нивоу управљања системом.  
 

Ове активности треба да континуално спроводи Секретаријат за јавни превоз, као кључна експертска 

институција задужена за развој система јавног линијског транспорта путника у Београду. 
 

За успешно достизање кључних стратешких циљева и стварање услова за ефикасан, континуалан, 

усмерен и дугорочан развој система јавног линијског транспорта путника у Београду, неопходно је 

дефинисати скуп мера и активности које су приказане у наредном поглављу овог студијско-развојног 

пројекта, у складу са захтевима кључних актера у систему, транспортном политиком равномерног и 

одрживог развоја система и реалним потребама и могућностима града Београда.  

 

5.2. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕШКИХ СЦЕНАРИЈА РАЗВОЈА СИСТЕМА  

 

У поступку моделирања расположивих и реално могућих стратегија, дефинисане су две стратешке 

алтернативе (сценарија). Свака од постављених стратешких алтернатива дефинисана је скупом мера 

чијом реализацијом систем достиже дефинисане стратешке циљеве и циљну функцију, исказану кроз 

скуп вредности дефинисаних кључних KPI показатеља. 
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Приликом дефинисања стратешких алтернатива вођено је рачуна о законско-регулаторном аспекту, 

економским, производним, организационо-управљачким и институционалним питањима, постојећој 

транспортној политици града Београда, као и реалним финансијским могућностима града Београда.  
 

Такође, дефинисање стратешке алтернативе засновано је и на постојећим планским документима од 

значаја за систем јавног градског транспорта путника у Београду, а пре свега на СМАРТПЛАН-у 

Београда и Плану генералне регулације шинских система у Београду. 
 

СМАРТПЛАН представља документ дугорочног планирања транспортног и саобраћајног система 

града Београда. Кључна година за развој и реинжењеринг мреже система јавног транспорта путника 

је 2021. година. Како би систем био атрактивнији за кориснике, СМАРТПЛАН предвиђа значајна 

финансијска улагања града у планску обнову пре свега аутобуског возног парка са оштријим 

еколошким стандардима.  
 

Међутим, кључна претпоставка СМАРТПЛАН је да ће до 2033. године, метро подсистем и БГВОЗ 

представљати окосницу интегрисаног транспортног система. Због тога су мере којима се предвиђа 

изградња и функционисање ова два подсистема дефинисане као основне у обе дефинисане 

стратешке алтернативе. Другим речима, мрежа линија у обе алтернативе подразумева доследно 

поштовање и спровођење развоја наведених подсистема у складу са планом генералне  регулације 

шинских подсистема (ПГР шинских система, Урбанистички завод града Београда, 2020). 

5.2.1. ДЕФИНИСАЊЕ МЕРА И СТЕПЕНА УТИЦАЈА НА ДОСТИЗАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА  

Пре дефинисања конкретних стратешких алтернатива извршено је дефинисање скупа мера за 

успешно достизање постављених кључних стратешких циљева. Предложене мере за сваку од 

стратешких алтернатива дефинишу основну будућу структуру система јавног линијског превоза 

путника (мрежу линија са основним статичким елементима мреже линија), транспортне и 

инфраструктурне капацитете (возила, терминали, објекти за логистичку подршку, опрема, постројења 

и сл.), уговорне односе, ризике, приходе и трошкове, утицај на животну средину, елементе 

интеграције итд. 
 

Полазна тачка за дефинисање скупа мера су анализирани и утврђени захтеви кључних актера у 

систему, транспортна политика равномерног и одрживог развоја система, као и реалне потребе и 

могућности града Београда.  
 

Укупно је дефинисано 36 мера које покривају све аспекте сложеног организацијско-технолошког 

система какав је систем јавног градског транспорта путника. Скуп дефинисаних мера приказан је у 

наредној табели.  

 

Табела 8. Скуп мера за достизање кључних стратешких циљева развоја система 

Ознака 

мере 
Назив мере 

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

М2 Оптимизација учешћа превозника свих власничких структура на тржишту транспортних услуга 
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М3 Унапређење организације и управљања системом 

М4 Унапређење координације рада свих градских институција 

М5 Унапређење модела уговорних односа 

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

М7 Усклађивање ангажованих транспортних капацитета са транспортним захтевима 

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

линија) 

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

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

М11 
Дефинисање минималних стандарда за развој мреже линија (стандардизација интервала слеђења возила у 

вршним и ванвршним часовима, броја полазака, приступачности итд.) 

М12 
Уређење најважнијих трансферних тачака у систему (по коридорима, по подсистемима) и координација 

функционисања система на трансферним тачкама 

М13 
Унапређење процеса израде и усвајања планских и пројектних докумената у циљу системског, интегрисаног, 

парципативног и координисаног планирања града 

М14 Унапређење еколошке подобности система 

М15 Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског подсистема 

М16 Развој  инфраструктуре метро подсистема 

М17 Развој инфраструктуре градско-приградске железнице (БГВОЗ) 

М18 Развој трамвајског подсистема 

М19 Развој тролејбуског подсистема 

М20 Развој подсистема речног транспорта путника 

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

бицикала) 

М22 Развој подсистема специјалног транспорта путника (ескалатор) 
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М23 Развој услуге е-мобилности 

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

инфраструктуре 

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

М26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса 

М27 Изградња нових терминуса за приградске линије 

М28 Реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре 

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

М30 Унапређење система за наплату карата и управљање возилима 

М31 Унапређење и развој система за информисање путника 

М32 

Повећање прихода система кроз повећање степена наплате: промена технологије контроле путника, ефикаснија 

контрола, већа овлашћења контролора, усмерене кампање са темама (обавеза плаћања превоза, повољност 

куповине месечних претплатних карата) 

М33 
Измена тарифне политике: преиспитивање категорија са правом на бесплатан и повлашћен превоз и 

ревидирање броја категорија са овим правима 

М34 
Измена начина финансирања субвенционисаних категорија путника (обезбедити надокнаду за повлашћене 

категорије од стране надлежних институција) 

М35 Повећање прихода кроз нове изворе финансирања система 

М36 Алокација трошкова у систему по месту настанка и активностима 

 

Као што је и дефинисано у приказаном методолошком поступку, за сваки од постављених стратешких 

циљева евидентира се постојање утицаја одређене мере на реализацију циља. Свака појединачна 

мера не мора имати утицај на сваки од постављених стратешких циљева, а уз то нема ни исти степен 

утицаја на постављене стратешке циљеве, за које је утврђено постојање утицаја одређене мере.  

 

поступку оцењивања степена утицаја мера на стратешке циљеве учествовало је 10 експерата.  

 

Степен утицаја сваке од мера, уколико постоји, на појединачни циљ сваки од експерата је одређивао 

према дефинисаној тростепеној скали у петом кораку методолошког поступка.12 

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

Степен утицаја 2 –  означава постојање УМЕРЕНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ; 

Степен утицаја 3 –  означава постојање ЗНАЧАЈНОГ утицаја мере на посматрани стратешки циљ. 
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Наредна табела представља сумарну матрицу утицаја предложених мера на постављене стратешке 

циљеве. Вредности су добијене као збир оцена које су давали појединачни експерти. Матрица 

утицаја представља алат за квалитетно и усмерено стратешко планирање. Ова матрица омогућава 

доносиоцу одлука јасно сагледавање бенефита примене одређене мере, али и одсуство остварења 

циља у случају одустајања од примене предложене мере. 

 

Табела 9. Сумарна матрица утицаја предложених мера на кључне стратешке циљеве 

Ознака 
КСЦ 

1 

КСЦ 

2 

КСЦ 

3 

КСЦ 

4 

КСЦ 

5 

КСЦ 

6 

КСЦ 

7 

КСЦ 

8 

КСЦ 

9 

КСЦ 

10 

КСЦ 

11 

КСЦ 

12 

КСЦ 

13 

КСЦ 

14 

КСЦ 

15 
Σ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М15 23 16 26 11 8 19 8 15 7 27 8 10 11 8 7 204 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

М36 14 7 11 12 5 10 26 4 8 4 8 8 9 16 24 166 
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М28 9 8 12 12 20 11 4 12 19 7 9 9 7 14 5 158 

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

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

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

 

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

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

КСЦ 3 – Повећање енергетске ефикасности возила у систему 

КСЦ 4 – Потпуна интеграција система 

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

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

КСЦ 7 – Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 

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

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

КСЦ 10  – Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро)  

                   и повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа буке  

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

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

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

КСЦ 14 – Повећање ефикасности мреже линија 

КСЦ 15 –Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 
 

Поред сумарне матрице утицаја предложених мера на постављене стратешке циљеве, може се 

формирати и матрица просечног утицаја предложених мера на постављене стратешке циљеве. 

Вредности у матрици су добијене као аритметичка средина оцена које су давали појединачни 

експерти. 
 

Табела 10. Матрица просечног утицаја предложених мера на кључне стратешке циљеве 

Ознака 
КСЦ 

1 

КСЦ 

2 

КСЦ 

3 

КСЦ 

4 

КСЦ 

5 

КСЦ 

6 

КСЦ 

7 

КСЦ 

8 

КСЦ 

9 

КСЦ 

10 

КСЦ 

11 

КСЦ 

12 

КСЦ 

13 

КСЦ 

14 

КСЦ 

15 

ПРОСЕ

К 

М16 1,78 2,89 2,40 2,40 2,70 2,60 1,63 2,22 2,60 2,90 2,78 2,80 2,00 2,50 2,00 2,41 

М17 1,88 2,40 2,30 2,10 2,40 2,10 1,50 1,89 2,20 2,50 2,20 2,33 1,50 2,20 2,20 2,11 

М6 1,80 2,11 2,17 1,90 2,10 2,70 1,88 2,30 2,50 2,17 2,30 2,56 2,20 2,10 2,13 2,19 

М24 1,67 2,00 2,20 1,67 3,00 2,30 1,50 1,57 3,00 1,70 2,60 2,44 1,86 2,50 1,57 2,11 

М9 1,50 2,30 1,90 1,90 2,30 2,10 1,88 2,00 2,30 2,50 1,80 1,70 2,00 2,30 1,83 2,02 

М8 1,25 2,60 1,78 2,80 2,00 1,60 1,57 1,78 1,80 2,13 2,00 2,25 1,67 2,90 2,29 2,03 

М7 2,00 2,22 1,63 2,14 2,44 2,60 1,56 2,50 2,00 2,00 2,20 2,11 2,33 2,70 2,20 2,18 

М18 2,00 1,67 2,10 1,67 1,70 2,30 1,38 1,50 1,70 2,70 2,10 2,00 1,71 2,00 1,60 1,87 

М23 2,25 1,78 2,30 2,33 1,78 2,10 1,67 1,88 2,00 2,30 1,67 1,60 2,40 1,78 2,00 1,99 

М30 2,33 2,00 1,33 2,90 2,11 2,40 2,67 2,25 2,40 2,00 1,70 2,00 2,40 2,14 1,88 2,17 

М29 1,75 1,78 1,60 2,50 1,60 2,00 1,63 1,78 1,80 2,40 2,22 2,40 1,50 2,00 2,00 1,93 

М3 1,00 1,67 1,33 2,25 2,20 2,56 1,75 1,88 2,60 2,00 1,78 1,78 1,56 2,56 2,25 1,94 

М10 1,00 1,78 1,57 1,89 2,33 2,44 1,50 2,00 2,33 2,20 2,22 2,50 2,00 2,56 2,25 2,04 

М14 2,89 2,00 2,60 2,25 1,80 1,60 1,33 2,13 1,80 3,00 1,78 1,88 1,80 2,00 2,00 2,06 

М12 1,00 1,78 1,33 2,40 2,50 2,20 1,40 2,00 2,13 1,50 1,44 1,50 2,33 2,20 1,80 1,83 

М13 2,00 1,75 1,57 1,90 3,00 2,11 1,25 2,70 2,50 1,89 1,86 2,00 1,89 2,00 2,50 2,06 

М5 1,88 1,50 1,50 2,00 2,25 2,11 2,70 1,50 1,88 2,00 2,50 2,50 1,44 2,60 2,56 2,06 

М19 2,50 2,00 2,33 2,00 1,67 1,75 1,60 1,44 1,50 2,60 1,50 1,50 2,00 1,56 1,50 1,83 

М32 1,86 2,25 2,00 2,22 1,75 1,56 3,00 1,25 1,67 2,00 1,75 1,86 1,89 2,29 2,60 2,00 

М31 1,50 1,38 1,25 2,89 2,22 2,90 1,60 1,60 2,60 1,67 1,63 1,57 2,60 2,00 1,75 1,94 

М15 2,56 2,00 2,60 2,20 1,60 1,90 1,60 1,88 1,75 3,00 2,00 2,00 2,20 1,33 1,75 2,02 

М27 1,33 1,33 1,38 1,90 1,78 1,89 1,14 2,11 1,67 1,50 2,20 2,20 1,83 1,80 1,80 1,72 

М11 1,17 1,43 2,00 1,75 2,60 2,00 1,78 1,75 2,13 2,00 2,25 2,50 2,00 2,56 1,25 1,94 

М4 1,25 1,25 1,57 1,71 1,89 2,00 1,50 1,88 2,00 1,75 1,38 1,44 1,56 1,89 1,38 1,63 

М33 2,25 1,50 1,67 2,00 1,25 1,89 2,80 1,80 1,80 1,50 1,50 1,38 1,33 2,00 2,56 1,81 

М21 1,67 1,71 2,25 2,00 1,43 1,60 1,50 1,33 2,25 2,22 1,57 1,57 2,00 1,29 1,60 1,73 

М25 1,60 1,50 1,67 2,50 2,00 2,20 1,43 2,11 2,14 1,67 1,60 1,80 2,00 2,33 2,17 1,91 

М1 1,33 1,40 1,14 1,56 1,50 2,00 1,78 1,78 1,40 1,89 1,67 1,67 1,56 1,80 1,56 1,60 
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М20 1,20 1,50 2,00 1,50 1,80 1,70 1,50 1,86 2,00 2,40 1,71 1,71 2,00 1,71 2,00 1,77 

М26 1,00 2,00 2,20 1,89 2,00 1,63 1,25 2,11 2,00 1,57 1,83 1,80 1,75 2,29 2,40 1,85 

М2 2,00 1,60 2,00 1,75 1,40 2,00 2,00 1,29 2,60 1,80 1,80 1,40 1,56 2,00 2,44 1,84 

М35 1,89 1,50 1,80 2,25 1,25 2,00 2,90 1,80 1,57 1,33 1,80 1,80 1,80 1,80 1,67 1,81 

М36 1,75 1,17 1,57 2,00 1,00 2,00 2,89 1,00 1,33 1,33 1,60 2,00 1,29 1,78 2,67 1,69 

М28 1,80 2,00 1,50 1,71 2,22 2,20 1,33 1,50 2,11 1,75 1,80 2,25 1,75 1,75 1,67 1,82 

М22 1,00 1,60 1,00 2,13 1,43 2,10 1,00 1,86 1,25 2,00 1,75 1,75 2,11 1,40 1,25 1,57 

М34 1,33 1,25 1,67 1,75 1,00 1,80 2,78 1,60 1,50 1,67 1,75 1,50 1,25 1,57 2,11 1,64 

ПРОСЕК 1,69 1,79 1,81 2,08 1,94 2,08 1,78 1,83 2,02 2,04 1,90 1,95 1,86 2,06 1,98 
 

 

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

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

КСЦ 3 – Повећање енергетске ефикасности возила у систему 

КСЦ 4 – Потпуна интеграција система 

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

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

КСЦ 7 – Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 

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

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

КСЦ 10  – Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро)  

                   и повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа буке  

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

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

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

КСЦ 14 – Повећање ефикасности мреже линија 

КСЦ 15 –Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 
 

Значајност дефинисаних мера врши се према сумарном утицају на постављене кључне стратешке 

циљеве. Као што је већ наведено у опису методолошког поступка, рангирање се врши према три 

показатеља: сумарном степену утицаја мере на кључне стратешке циљева (представља суму нивоа 

утицаја посматране мере на кључне стратешке циљеве) и степену просечног утицаја мере по једном 

стратешком циљу. 
 

У наредној табели дата је листа рангираних мера према степену утицаја на испуњење кључних 

стратешких циљева исказаном кроз дефинисана два показатеља. Мере су рангиране према првом 

показатељу – сумарном степену утицаја мере на кључне стратешке циљеве. 
 

Табела 11. Рангирање мера према степену утицаја на испуњење кључних стратешких циљева 

Ранг  

мере 

Ознака 

мере 

Сумарни степен утицаја мере на 

кључне стратешке циљеве 

Степен просечног утицаја мере по 

кључном стратешком циљу 

1 М16 347 2,41 

2 М17 289 2,11 

3 М6 280 2,19 

4 М24 279 2,11 

5 М9 279 2,02 

6 М8 276 2,03 

7 М7 266 2,18 

8 М18 260 1,87 

9 М23 258 1,99 

10 М30 243 2,17 

11 М29 237 1,93 

12 М3 237 1,94 

13 М10 232 2,04 

14 М14 220 2,06 

15 М12 216 1,83 

16 М13 212 2,06 
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17 М5 210 2,06 

18 М19 208 1,83 

19 М32 206 2,00 

20 М31 206 1,94 

21 М15 204 2,02 

22 М27 193 1,72 

23 М11 191 1,94 

24 М4 183 1,63 

25 М33 182 1,81 

26 М21 181 1,73 

27 М25 178 1,91 

28 М1 176 1,60 

29 М20 171 1,77 

30 М26 171 1,85 

31 М2 170 1,84 

32 М35 168 1,81 

33 М36 166 1,69 

34 М28 158 1,82 

35 М22 137 1,57 

36 М34 135 1,64 
 

Највећи утицај на степен испуњености кључних стратешких циљева имају најзначајнији и 

дугоочекивани инфраструктурни пројекти у систему јавног линијског транспорта путника, М16 – 

Развој инфраструктуре метро подсистема, М17 – Развој инфраструктуре БГВОЗА и М18 – Развој 

трамвајског  подсистема. Поред наведених мера, на достизање дефинисање циљне функције значај 

утицај има и реализација мере М8 – Дефинисање концепта мреже линија јавног градског транспорта 

путника (хијерархија подсистема – хијерархија линија), што је очекивао јер ефекти поменутих 

инфраструктурних пројеката директно зависе од реализације ове мере.  
 

У првих десет мера по рангу значајности рангирана је још једна комплементарна мера, М9 - Промена 

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

Треба издвојити и меру М24 – Унапређење приоритета за возила јавног превоза у циљу ефикаснијег 

коришћења инфраструктуре у корист ЈГТП (приоритети, посебне траке и сл.), јер је један од основних 

недостатака постојећег система управо високо просечно време путовања и његове варијације, као и 

низак ниво тачности, равномерности, а у извесној мери и поузданости система. Реализација ове мере 

своје ефекте на испуњење кључних стратешких циљева оствариће у синергији са спровођењем мера 

М7 – Усклађивање ангажованих транспортних капацитета са транспортним захтевима и М10 – 

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

система. 

Високо рангиране мере према нивоу утицаја су и М6 – Континуална анализа тржишта (транспортних 

потреба и захтева, квалитета система и услуге) и М30 – Унапређење система за наплату карата и 

управљање возилима, јер без поуздане информационе основе и правовремених управљачких 

реакција система не може испунити дефинисану циљну функцију. 
 

У првих десет мера нашла се и М23 – Развој услуге е-мобилности, која указује на значај подизања 

нивоа еколошке подобности система јавног транспорта путника, што је циљ и мере М14 – 

Унапређење еколошке подобности система.  
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Овде треба истаћи да спровођење само наведених 10 прворангираних мера није ни у ком случају 

довољно да би се постигао минимални степен испуњења кључних стратешких циљева. Приликом 

избора сета мера једнаку пажњу и важност треба дати и осталим предложеним мерама.  Због тога су 

у наредном кораку формиране стратешке алтернативе, које подразумевају спровођење одређеног 

сета мера. 
 

Детаљан опис свих предложених мера, који ће бити саставни део предложених сценарија развоја 

система јавног линијског превоза путника у Београду, приказан је у Прилогу Ц, дизајниран као 

акциони пасош за сваку дефинисану меру. 
 

Поред назива и описа мере, акциони пасош садржи и опис активности које је неопходно предузети у 

циљу достизања мере, идентификоване кључне актере надлежне за спровођење мере, 

координаторе у процесу реализације, евентуалне процењене претходне активности и временски 

период имплементације. 
 

Акциони пасош поред наведеног садржи и фазе и динамику реализације, ризике који се могу 

појавити у процесу спровођења мере, процену и структуру потребних финансијских средстава и 

процену потребних ресурса. 
 

Такође, саставни део акционог пасоша за сваку меру је процена степена утицаја мере на кључне 

стратешке циљеве, као и KPIs индикаторе (Key Performance Indicator) који уједно представљају 

квантитативни израз постављених стратешких циљева система. Дефинисани KPI параметри ће 

омогућити међусобну компарацију у различитим временским пресецима, што је један од предуслова 

за транспарентан и ефикасан мониторинг и контролу достизања стратешких циљева.  

5.2.2. ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕШКИХ СЦЕНАРИЈА – DoMin и DoMax 

Полазна стратешка алтернатива је DoMax, која подразумева спровођење свих мера дефинисаних 

методолошким поступком. Спровођење DoMax стратешког сценарија довело би до максималног 

степена испуњења постављених кључних стратешких циљева. У наредној табели је дат скуп мера у 

оквиру DoMax стратешке алтернативе. 
 

Табела 12. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoMax 

Ознака Назив мере Ознака Назив мере 

М1 

Измена и развој регулаторних аката на свим 

нивоима у складу са развојем система и 

динамиком примене мера 

М19 Развој тролејбуског подсистема 

М2 
Оптимизација учешћа превозника свих власничких 

структура на тржишту транспортних услуга 
М20 Развој подсистема речног транспорта путника 

М3 Унапређење организације и управљања системом М21 

Развој  подсистема флексибилног транспорта 

путника (нарочито такси подсистема и подсистема 

јавних бицикала) 

М4 
Унапређење координације рада свих градских 

институција 
М22 

Развој подсистема специјалног транспорта путника 

(ескалатор) 
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Ознака Назив мере Ознака Назив мере 

М5 Унапређење  модела уговорних односа М23 Развој услуге е-мобилности 

М6 
Континуална анализа тржишта транспортних 

потреба и захтева и квалитета система и услуге 
М24 

Унапређење приоритета за возила система јавног 

транспорта путника у циљу ефикаснијег 

коришћење инфраструктуре 

М7 
Усклађивање ангажованих транспортних 

капацитета са транспортним захтевима 
М25 

Изградња нових инфраструктурних капацитета за 

логистичку подршку систему (нови депои) 

М8 

Дефинисање концепта мреже линија јавног 

градског транспорта путника (хијерархија 

подсистема и хијерархија линија) 

М26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса 

М9 

Промена концепта приградског транспорта (јасна 

хијерархија подсистема са примарном улогом 

БГВОЗА) 

М27 Изградња нових терминуса за приградске линије 

М10 

Константно усклађивање и промена редова вожње 

на основу реалних података о функционисању 

система 

М28 
Реконструкција и изградња саобраћајне 

инфраструктуре 

М11 

Дефинисање минималних стандарда за развој 

мреже линија (стандардизација интервала 

слеђења возила у вршним и ванвршним часовима, 

броја полазака, приступачности итд.) 

М29 
Изградња паркинг простора на ободима града 

(„park and ride“) 

М12 

Уређење најважнијих трансферних тачака у 

систему (по коридорима, по подсистемима) и 

координација функционисања система на 

трансферним тачкама 

М30 
Унапређење система за наплату карата и 

управљање возилима 

М13 

Унапређење процеса израде и усвајања планских и 

пројектних докумената у циљу системског, 

интегрисаног, парципативног и координисаног 

планирања града 

М31 
Унапређење и развој система за информисање 

путника 

М14 Унапређење еколошке подобности система М32 

Повећање прихода система кроз повећање степена 

наплате: промена технологије контроле путника, 

ефикаснија контрола, већа овлашћења контролора, 

усмерене кампање са темама (обавеза плаћања 

превоза, повољност куповине месечних 

претплатних карата) 

М15 
Повећање учешћа еколошки подобних возила у 

оквиру аутобуског подсистема 
М33 

Измена тарифне политике: преиспитивање 

категорија са правом на бесплатан и повлашћен 

превоз и ревидирање броја категорија са овим 

правима 
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Ознака Назив мере Ознака Назив мере 

М16 Развој  инфраструктуре метро подсистема М34 

Измена начина финансирања субвенционисаних 

категорија путника (обезбедити надокнаду за 

повлашћене категорије од стране надлежних 

институција) 

М17 
Развој инфраструктуре градско-приградске 

железнице (БГВОЗ) 
М35 

Повећање прихода кроз нове изворе финансирања 

система 

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

активностима 

 

Стратешка алтернатива DoMin подразумева спровођење минималног скупа дефинисаних мера, 

којима се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких циљева од минимум 60%. Скуп од 

укупно 20 мерa у оквиру ове стратешке алтернативе приказан је у наредној табели.  

 

Табела 13. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoMin 

Ознака Назив мере Ознака Назив мере 

M3 Унапређење организације и управљања системом M16 Развој  инфраструктуре метро подсистема 

M5 Унапређење  модела уговорних односа M17 
Развој инфраструктуре градско-приградске 

железнице (БГВОЗ) 

M6 
Континуална анализа тржишта транспортних 

потреба и захтева и квалитета система и услуге 
M18 Развој трамвајског подсистема 

M7 
Усклађивање ангажованих транспортних 

капацитета са транспортним захтевима 
M19 Развој тролејбуског подсистема 

M8 

Дефинисање концепта мреже линија јавног 

градског транспорта путника (хијерархија 

подсистема и хијерархија линија) 

M23 Развој услуге е-мобилности 

M9 

Промена концепта приградског транспорта (јасна 

хијерархија подсистема са примарном улогом 

БГВОЗА) 

M24 

Унапређење приоритета за возила система јавног 

транспорта путника у циљу ефикаснијег 

коришћење инфраструктуре 

M10 

Константно усклађивање и промена редова вожње 

на основу реалних података о функционисању 

система 

M25 
Изградња нових инфраструктурних капацитета за 

логистичку подршку систему (нови депои) 

M12 

Уређење најважнијих трансферних тачака у 

систему (по коридорима, по подсистемима) и 

координација функционисања система на 

трансферним тачкама 

M26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса 
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M13 

Унапређење процеса израде и усвајања планских и 

пројектних докумената у циљу системског, 

интегрисаног, парципативног и координисаног 

планирања града 

M29 
Изградња паркинг простора на ободима града 

(„park and ride“) 

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

управљање возилима 

 

Треба нагласити да и ова алтернатива подразумева спровођење првих 18 најзначајнијих мера, чиме 

се обезбеђује минимално дефинисати степен испуњености циљне функције система.  
 

Поред дефинисаних мера, у ову стратешку алтернативу уврштене су и неке мере које ће се сигурно 

спроводити, јер су дефинисане усвојеним планским и пројектним документима и саставни су део 

транспортне политике града Београда у овом пресеку времена. 

 

5.3. ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА 

 

Основни критеријум за вредновање стратешких алтернатива је степен испуњења кључних стратешких 

циљева применом предложених мера. Као што је дефинисано у презентованом методолошком 

поступку, степен испуњења основних стратешких циљева представља сума утицаја свих мера у 

оквиру стратешке алтернативе на испуњење кључних стратешких циљева.  
 

Утицај сваке од мера на појединачни циљ одређен је на тростепеној скали, где вредност 1 - 

представља низак утицај, 2 - умерен утицај, а 3 - висок утицај на испуњење посматраног кључног 

стратешког циља. Затим је израчунат и укупан збирни утицај свих мера на остварење посматраног 

кључног стратешког циља, као сума утицаја сваке од појединачних мера на посматрани циљ.  
 

Примена свих мера које имају утицај на посматрани циљ омогућава да циљ буде у потпуности 

испуњен (100%). Изостављање примене одређене мере утицаће на степен испуњености циља, а 

проценат смањења испуњености циља директно је сразмеран степену утицаја изостављене мере на 

реализацију посматраног циља.  
 

За сваку од стратешких алтернатива степен испуњености кључних стратешких циљева се добија као 

сума степена испуњења по свим кључним стратешким циљевима. Прва табела приказује вредности 

за стратешку алтернативу DoMax, која очекивано кроз спровођење читавог спектра од 36 

дефинисаних мера у потпуности испуњава дефинисане кључне стратешке циљеве. 

 

Табела 14. Степен утицаја скупа мера на остваривање кључних стратешких циљева – Сценариo DoMax 
Циљ/ 

Мера 

КСЦ 

1 

КСЦ 

2 

КСЦ 

3 

КСЦ 

4 

КСЦ 

5 

КСЦ 

6 

КСЦ 

7 

КСЦ 

8 

КСЦ 

9 

КСЦ 

10 

КСЦ 

11 

КСЦ 

12 

КСЦ 

13 

КСЦ 

14 

КСЦ 

15 

М1 2,22 1,51 1,75 2,28 1,14 1,54 3,31 3,10 1,32 3,20 2,92 2,95 2,76 1,49 3,06 

М2 3,33 1,72 1,75 2,28 1,33 1,54 3,72 1,74 2,45 1,69 1,75 1,38 2,76 1,65 4,80 

М3 0,56 2,16 2,63 2,93 4,19 3,53 2,89 2,91 4,90 1,50 3,12 3,15 2,76 3,80 3,93 

М4 1,39 1,08 2,41 1,95 3,24 2,76 1,86 2,91 3,39 1,32 2,14 2,56 2,76 2,81 2,40 

М5 4,17 1,29 2,63 2,61 1,71 2,92 5,58 1,16 2,82 3,01 1,95 1,97 2,56 2,15 5,02 

М6 2,50 4,09 2,84 3,09 4,00 4,15 3,10 4,46 2,82 2,44 4,48 4,53 4,34 3,47 3,71 

М7 2,22 4,31 2,84 2,44 4,19 3,99 2,89 4,84 3,39 2,26 4,29 3,74 2,76 4,46 2,40 
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Циљ/ 

Мера 

КСЦ 

1 

КСЦ 

2 

КСЦ 

3 

КСЦ 

4 

КСЦ 

5 

КСЦ 

6 

КСЦ 

7 

КСЦ 

8 

КСЦ 

9 

КСЦ 

10 

КСЦ 

11 

КСЦ 

12 

КСЦ 

13 

КСЦ 

14 

КСЦ 

15 

М8 2,78 5,60 3,50 4,56 3,81 2,46 2,27 3,10 3,39 3,20 3,90 3,54 2,96 4,79 3,49 

М9 3,33 4,96 4,16 3,09 4,38 3,23 3,10 3,49 4,33 4,70 3,51 3,35 2,37 3,80 2,40 

М10 1,11 3,45 2,41 2,77 4,00 3,38 1,86 3,49 3,95 2,07 3,90 3,94 1,97 3,80 1,97 

М11 1,94 2,16 2,19 2,28 2,48 2,76 3,31 2,71 3,20 1,88 1,75 1,97 1,97 3,80 2,18 

М12 0,56 3,45 1,75 3,91 4,76 3,38 1,45 3,10 3,20 1,69 2,53 2,36 2,76 3,64 1,97 

М13 1,67 3,02 2,41 3,09 2,29 2,92 1,03 5,23 1,88 3,20 2,53 3,15 3,35 2,64 2,18 

М14 7,22 3,02 5,69 1,47 1,71 2,46 1,65 3,29 1,69 5,64 3,12 2,95 1,78 1,32 1,75 

М15 6,39 3,45 5,69 1,79 1,52 2,92 1,65 2,91 1,32 5,08 1,56 1,97 2,17 1,32 1,53 

М16 4,44 5,60 5,25 3,91 5,14 3,99 2,69 3,88 4,90 5,45 4,87 5,51 3,94 4,13 3,93 

М17 4,17 5,17 5,03 3,42 4,57 3,23 2,48 3,29 4,14 4,70 4,29 4,13 1,78 3,64 2,40 

М18 5,00 3,23 4,60 2,44 3,24 3,53 2,27 2,91 3,20 5,08 4,09 3,94 2,37 3,31 1,75 

М19 5,56 3,88 4,60 1,95 1,90 2,15 1,65 2,52 1,69 4,89 2,34 2,36 1,97 2,31 1,97 

М20 1,67 3,23 1,31 2,44 1,71 2,61 1,24 2,52 1,51 2,26 2,34 2,36 3,94 1,98 1,75 

М21 1,39 2,59 1,97 3,26 1,90 2,46 1,86 2,33 1,69 3,76 2,14 2,17 3,94 1,49 1,75 

М22 0,56 1,72 0,44 2,77 1,90 3,23 0,83 2,52 0,94 1,88 1,36 1,38 3,75 1,16 1,09 

М23 5,00 3,45 5,03 3,42 3,05 3,23 2,07 2,91 2,64 4,32 2,92 3,15 4,73 2,64 2,18 

М24 1,39 4,31 4,81 2,44 5,71 3,53 1,86 2,13 5,65 3,20 5,07 4,33 2,56 4,13 2,40 

М25 2,22 1,29 3,28 2,44 1,90 1,69 2,07 3,68 2,82 2,82 1,56 1,77 1,97 2,31 2,84 

М26 1,11 1,72 2,41 2,77 1,90 2,00 1,03 3,68 3,39 2,07 2,14 1,77 1,38 2,64 2,62 

М27 1,11 2,59 2,41 3,09 3,05 2,61 1,65 3,68 2,82 2,26 2,14 2,17 2,17 2,98 1,97 

М28 2,50 1,72 2,63 1,95 3,81 1,69 0,83 2,33 3,58 1,32 1,75 1,77 1,38 2,31 1,09 

М29 1,94 3,45 1,75 4,07 3,05 2,76 2,69 3,10 1,69 4,51 3,90 4,72 2,96 3,31 1,31 

М30 1,94 1,29 0,88 4,72 3,62 3,69 4,96 1,74 4,52 1,50 3,31 3,54 4,73 2,48 3,28 

М31 1,67 2,37 1,09 4,23 3,81 4,45 1,65 1,55 2,45 0,94 2,53 2,17 5,13 2,98 1,53 

М32 3,61 1,94 1,31 3,26 1,33 2,15 6,20 0,97 1,88 1,13 2,73 2,56 3,35 2,64 5,68 

М33 2,50 1,29 1,09 2,28 0,95 2,61 5,79 1,74 1,69 1,13 2,34 2,17 2,37 2,64 5,02 

М34 2,22 1,08 1,09 1,14 0,76 1,38 5,17 1,55 1,13 0,94 1,36 1,18 1,97 1,82 4,15 

М35 4,72 1,29 1,97 1,47 0,95 1,54 5,99 1,74 2,07 2,26 1,75 1,77 1,78 1,49 3,28 

М36 3,89 1,51 2,41 1,95 0,95 1,54 5,37 0,78 1,51 0,75 1,56 1,57 1,78 2,64 5,24 

∑ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

За разлику од DoMax сценарија, спровођење мера дефинисаних стратешком алтернативом DoMin 

довело би у просеку до испуњености око 60% дефинисаних критеријума по сваком од стратешких 

циљева.  
 

Најмањи степен испуњености циљне функције (испод 50%) је циљ КСЦ 7 – Постизање прихватљивог 

нивоа односа сопственог прихода и субвенција, a затим следе циљеви КСЦ 15 – Смањење ризика у 

систему и оптимална расподела ризика; КСЦ 13 – Развој београдског концепта „Mобилност као 
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услуга“ (Mobility-as-a-Service), али и КСЦ 1 – Повећање квалитета возног парка у свим подсистемима и 

достизање жељене просечне старости возила и емисионих стандарда.  
 

Ако се зна да је квалитет возног парка један од главних елемената незадовољства корисника 

система, али и најбитнији разлог због кога би потенцијални корисници постали путници у систему 

јавног линијског транспорта путника, јасно је да ово представља озбиљан недостатак ове стратешке 

алтернативе. 
 

Табела 15. Степен утицаја скупа мера на остваривање кључних стратешких циљева – Сценариo DoMin 
Циљ/ 

Мера 

КСЦ 

1 

КСЦ 

2 

КСЦ 

3 

КСЦ 

4 

КСЦ 

5 

КСЦ 

6 

КСЦ 

7 

КСЦ 

8 

КСЦ 

9 

КСЦ 

10 

КСЦ 

11 

КСЦ 

12 

КСЦ 

13 

КСЦ 

14 

КСЦ 

15 

М1 
               

М2 
               

М3 0,56 2,16 2,63 2,93 4,19 3,53 2,89 2,91 4,90 1,50 3,12 3,15 2,76 3,80 3,93 

М4 
               

М5 4,17 1,29 2,63 2,61 1,71 2,92 5,58 1,16 2,82 3,01 1,95 1,97 2,56 2,15 5,02 

М6 2,50 4,09 2,84 3,09 4,00 4,15 3,10 4,46 2,82 2,44 4,48 4,53 4,34 3,47 3,71 

М7 2,22 4,31 2,84 2,44 4,19 3,99 2,89 4,84 3,39 2,26 4,29 3,74 2,76 4,46 2,40 

М8 2,78 5,60 3,50 4,56 3,81 2,46 2,27 3,10 3,39 3,20 3,90 3,54 2,96 4,79 3,49 

М9 3,33 4,96 4,16 3,09 4,38 3,23 3,10 3,49 4,33 4,70 3,51 3,35 2,37 3,80 2,40 

М10 1,11 3,45 2,41 2,77 4,00 3,38 1,86 3,49 3,95 2,07 3,90 3,94 1,97 3,80 1,97 

М11 
               

М12 0,56 3,45 1,75 3,91 4,76 3,38 1,45 3,10 3,20 1,69 2,53 2,36 2,76 3,64 1,97 

М13 1,67 3,02 2,41 3,09 2,29 2,92 1,03 5,23 1,88 3,20 2,53 3,15 3,35 2,64 2,18 

М14 7,22 3,02 5,69 1,47 1,71 2,46 1,65 3,29 1,69 5,64 3,12 2,95 1,78 1,32 1,75 

М15 
               

М16 4,44 5,60 5,25 3,91 5,14 3,99 2,69 3,88 4,90 5,45 4,87 5,51 3,94 4,13 3,93 

М17 4,17 5,17 5,03 3,42 4,57 3,23 2,48 3,29 4,14 4,70 4,29 4,13 1,78 3,64 2,40 

М18 5,00 3,23 4,60 2,44 3,24 3,53 2,27 2,91 3,20 5,08 4,09 3,94 2,37 3,31 1,75 

М19 5,56 3,88 4,60 1,95 1,90 2,15 1,65 2,52 1,69 4,89 2,34 2,36 1,97 2,31 1,97 

М20 
               

М21 
               

М22 
               

М23 5,00 3,45 5,03 3,42 3,05 3,23 2,07 2,91 2,64 4,32 2,92 3,15 4,73 2,64 2,18 

М24 1,39 4,31 4,81 2,44 5,71 3,53 1,86 2,13 5,65 3,20 5,07 4,33 2,56 4,13 2,40 

М25 2,22 1,29 3,28 2,44 1,90 1,69 2,07 3,68 2,82 2,82 1,56 1,77 1,97 2,31 2,84 

М26 1,11 1,72 2,41 2,77 1,90 2,00 1,03 3,68 3,39 2,07 2,14 1,77 1,38 2,64 2,62 

М27 
               

М28 
               

М29 1,94 3,45 1,75 4,07 3,05 2,76 2,69 3,10 1,69 4,51 3,90 4,72 2,96 3,31 1,31 

М30 1,94 1,29 0,88 4,72 3,62 3,69 4,96 1,74 4,52 1,50 3,31 3,54 4,73 2,48 3,28 
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Циљ/ 

Мера 

КСЦ 

1 

КСЦ 

2 

КСЦ 

3 

КСЦ 

4 

КСЦ 

5 

КСЦ 

6 

КСЦ 

7 

КСЦ 

8 

КСЦ 

9 

КСЦ 

10 

КСЦ 

11 

КСЦ 

12 

КСЦ 

13 

КСЦ 

14 

КСЦ 

15 

М31 
               

М32 
               

М33 
               

М34 
               

M35 
               

M36 
               

∑ 58,89 68,75 68,49 61,56 69,14 62,21 49,59 64,92 67,04 68,23 67,84 67,91 56,02 64,79 53,49 

 

Ипак, ова алтернатива истовремено има висок степен испуњења (65-70%) за чак 10 стратешких 

циљева: КСЦ 2 – Промена видовне расподеле унутар систем јавног градског транспорта путника; КСЦ 

3 – Повећање енергетске ефикасности возила у систему; КСЦ 5 – Смањење времена путовања и 

варијације времена путовања/повећање експлоатационих брзина по подсистемима; КСЦ 8  – 

Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града; КСЦ 9 –  

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

Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, 

тролејбус, метро) и повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа 

буке; КСЦ 11 – Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном 

систему; КСЦ 12 – Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 

и КСЦ 14 – Повећање ефикасности мреже линија. 
 

Графички приказ степена утицаја скупа мера оба стратешка сценарија на остваривање кључних 

стретешких циљева приказан је на наредној слици. 
 

 
Слика 16. Степен утицаја скупа мера на остваривање кључних стратешких циљева 
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5.4. ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

Приликом избора сценарија стратегије развоја система јавног линијског превоза путника, пре свега, 

треба се водити рачуна о томе да изабрана стратешка алтернатива буде у складу са стратегијом 

развоја града Београда и циљевима развоја будућег транспортног система. 
 

Процес израде методологије за дефинисање стратешких алтернатива и избора стратегије предвидио 

је спровођење више кругова консултације са надлежним органима града Београда, али и осталим 

интересним групама у систему, кроз организовање информативних сесија и радионица.  Кроз овакав 

метод рада све интересне групе су биле укључене у све фазе процеса и усаглашени су ставови свих 

интересних група у погледу кључних стратешких циљева, скупа дефинисаних мера и јавни увид у све 

главне елементе стратегије развоја система у самој фази пројектовања. 

 

Због сложености самог система јавног транспорта путника у Београду, релативно дугог планског 

хоризонта (13 година, односно до 2033. године) и постојања неизвесности у погледу реализације 

свих дефинисаних мера неопходних за достизање дефинисане циљне функције система, усаглашено 

је да се дефинишу граничне стратешке алтернативе.  

 

Сценарио – DoMax, подразумева развојну стратешку алтернативу, односно потпуно испуњење свих 

дефинисаних кључних стратешких циљева диференцираних по стратешким областима/питањима.13  

 

Реализација сценарија DoMax је интерес система и свих кључних актера у систему. 

 

Сценарио – DoMin, представља минималан скуп мера који се мора спровести како би се обезбедила 

минимална одрживост система у посматрaном стратешком хоризонту.14  

 

Имплементација овог стратешког документа омогућава примену и неке друге „хибридне“ 

алтернативе, чији се степен утицаја на испуњење циљне функције налази између граничних 

стратешких алтернатива, DoMax и DoMin.  

 

Управо овакав приступ је у сагласности са својством динамичности система јавног линијског 

транспорта путника, који као сложен организационо-технолошки систем има особину која 

подразумева да систем и његови делови морају бити тако пројектовани да омогућују промене стања 

система под утицајем спољашњих и/или унутрашњих фактора у простору и времену. Узрочно-

последично и дефинисани приступ у достизању стрaтегије развоја система јавног транспорта путника 

у Београду мора бити и адаптибилан и динамичан. 

 

Који ће се сценарио реализовати у будућем планском периоду пре свега зависи од транспортне 

политике и финансијске снаге града Београда, као и од одговорности власника и управљача 

тржиштем транспортних услуга, али и  последица ограничења у и ван система.  

  

                                                           
13  DoMax претпоставља спровођење читавог спектра од 36 дефинисаних мера и обезбеђује 100% испуњење дефинисаних критеријума по 

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

дефинисаних критеријума по сваком од стратешких циљева.  
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6. СТРАТЕШКИ АКЦИОНИ И БУЏЕТСКИ ПЛАН 
 

Имајући у виду циљеве овог студијско-развојног пројекта, а који ће имати за последицу промене у 

структури, функционисању, организацији и управљању системом јавног линијског транспорта 

путника, у складу са дефинисаном транспортном политиком на нивоу града Београда и захтевима 

кључних актера, завршна активност односи се на дефинисање предлога Стратешког акционог плана и 

буџетског плана за имплементацију предложених стратешких сценарија. 
 

Акциони план је дефинисан за Сценарије DoMin и DoMax са пресеком 2027/2033.  
 

Сценарио DoMax подразумева развојну стратешку алтернативу, односно потпуно испуњење свих 

дефинисаних кључних стратешких циљева диференцираних по стратешким областима/питањима. 
 

Сценарио DoMin подразумева развојну стратешку алтернативу, која обухвата минималан скуп мера 

који се мора спровести како би се обезбедила минимална одрживост система у посматрaном 

стратешком хоризонту. 
 

Стратешки акциони план је базна основа за израду Годишњих планова, који ће да припрема 

Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за финансије града Београда, а који је интегрални део 

финансијског плана града Београда на позицији и разделу који припада Секретаријату за јавни 

превоз, и који треба да представља скуп активности које систем јавног линијског транспорта путника 

у Београду планира да реализује током сваке године важења плана.  
 

Годишњи план треба да има сличну структуру као и стратешки план. Додатне информације у овом 

документу се односе на детаље око улазних и излазних индикатора за сваку активност и изворе 

средстава за финансирање извршења активности, али и недостајућа средства. Поред тога, у 

годишњем плану требало би да се одреде оперативни циљеви који се односе на програме и 

активности неопходне за имплементацију у години за коју се ради годишњи план. 
 

Важно је нагласити, да је неопходно да Годишњи план буде пажљиво усклађен са процесом израде 

буџета града Београда. Имајући у виду да је базна платформа израде овог стратешког документа 

базирана на реалности примене Стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника на 

територији града Београда, неопходно је испунити додатне критеријуме „остваривости“ и 

„реалности“, као гарант да постоје реалне и довољне финансијске могућности града Београда за 

њихову имплементацију, било из расподеле буџета града Београда, или из ванбуџетских средстава. 
 

Са друге стране, овај Акциони план треба да олакша процес израде буџета града Београда који се 

односи на сектор јавног транспорта путника, с обзиром на то да ће осигурати велики број улазних 

елемената за израду буџета који се односи на примену Стратегије, али истовремено ће бити од 

користи и градским институцијама које се баве планирањем, да буду реалне и прецизне у погледу 

резервисања финансијских средстава.  
 

Акциони план генерално представља основу за израду буџетских захтева градских институција 

надлежних за сектор транспорта путника, а по структури треба да буде усаглашен са приоритетима 

које дефинише транспортна политика града Београда. 
 

У наредним табелама приказни су Стратешки акциони и буџетски план по годинама дефинисани за 

Сценарије DoMax и DoMin, са пресеком 2027/2033. са основним елементима, а у Прилозима А и Б дат 

је детаљан Стратешки акциони и буџетски план. 



 

 

 

Табела 16.  Стратешки акциони и буџетски план – Сценариo DoMax 

  



 

 

 

  



 

 

 

Табела 17.  Стратешки акциони и буџетски план – Сценариo DoMin 
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Детаљном анализом динамике спровођења предложених мера у оквиру стратешких алтернатива 

формирана је структура инвестиција по могућем начину финансирања и периоду реализације 

инвестиција.  

 

Структура је приказана само за DoMax сценарио, јер је ниво и структура инвестиција сличан је и за 

сценарио DoMin, због тога што су највеће инвестиционе мере укључене у обе стратешке алтернативе. 

 

Укупан износ инвестиционих улагања за реализацију свих 36 мера у оквиру сценарија DoMax до 2033. 

године износи 5.100.937.000 EUR, од чега 3.334.000.000 EUR чине средства потребна за развој метро 

подсистема. Готово 95% инвестиција могуће је финансирати из комбинованих извора, у којима 

учешће може имати и буџет града Београд, буџет Републике Србије и остали инвестициони фондови. 

Нешто више од 5% укупне суме чине инвестиције директно из буџета града Београда. 

 

Имајући у виду да је развој метро подсистема доминанта инвестиција са учешћем од око 65% у 

укупном инвестиционом обиму, у наставку је приказана и анализа структуре инвестиција која не 

садржи инвестиције у метро подсистем, како би се нагласио значај осталих мера. У овако 

дефинисаној суми нешто више од 14,6% инвестиција су средства из буџета града Београда, а остатак 

представљају комбиновани извори финансирања. 

 

Табела 18. Структура инвестиција према извору финансирања – Сценарио DoMax 

ИЗВОР  

ФИНАНСИРАЊА 

ПРОЦЕЊЕНИ УКУПНИ  ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ  

[EUR] 

СА МЕТРО ПОДСИСТЕМОМ БЕЗ МЕТРО ПОДСИСТЕМА 

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

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

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

УКУПНО 5.100.937.000 100,00 % 1.766.937.000 100,00 % 

 

Посматрајући структуру инвестиција по периодима реализације (следећа слика), око 64% 

инвестиција треба да се реализује у периоду од 2021. до 2027. године, односно 3.238.957.581 EUR. 

Може се рећи да је ово кључни период развоја система јавног транспорта путника и достизање 

дефинисаних кључних стратешких циљева. Од поменутих средстава, чак 56,4% чине инвестицију за 

реализацију прве фазе метро подсистема, односно 1.826.000.000 EUR. 

 

Преостали дефинисани инвестициони обим у износу од 1.861.979.419 EUR би се реализовао у 

периоду од 2027. до 2033. године. У овом периоду би метро подсистем требао да да значајан 

допринос у финансијској одрживости система јавног линијског транспорта путника, а реорганизована 

мрежа линија целине система би свакако смањила трошкове функционисања нарочито аутобуског 

подсистема, чиме би се додатно оснажио буџет града Београда, а постигнуте уштеде би могле 

директно да се усмере на даљи развој система. 
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Слика 17. Структура инвестиција по периодима реализације – Сценарио DoMax 

 

Детаљном анализом Акционог и буџетског плана датом у Прилогу А укупан просечни годишњи 

инвестициони обим у стратешком планском периоду до 2033. године износи укупно 425.078.083 

EUR/годишње са укљученим инвестицијама у метро подсистем, односно 147.244.750 EUR/годишње 

без метро подсистема. 
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7. КЉУЧНИ ФAКTOРИ OД УTИЦAJA ЗA ИMПЛEMEНTAЦИJУ СTРATEГИJE 

Вaжнo je нaпoмeнути дa пoстojи нeкoликo кључних фактора прeсудних зa успeшну и квaлитeтну 

рeaлизaциjу Стрaтeгиje. Да би се достигли постављени циљеви и задржало/повећало учешће система 

јавног транспорта путника у видовној расподели неопходно је у почетној фази имплементације 

снажно поставити четири стуба на којима треба да се заснива реализација Стратегије, а самим тим и 

одржива и квалитетна реализација мобилности у граду Београду: 
 

‐ ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА: Осигурати услове да технологија реализације мобилности буде 

изнад свих других политика;  

‐ ФИНАНСИРАЊЕ: Дати приоритет промени у буџету града Београда и другим изворима 

финансирања, усмереним на развој урбане мобилности, а посебно система јавног градског 

транспорта путника; 

‐ МУЛТИМОДАЛНОСТ: Обезбедити улогу система јавног транспорта путника као кључног сервиса 

и окосницу свих услуга мобилности и створити равноправне услове и партнерство између свих 

расположивих подсистема (видова) узимајући у обзир њихове системске карактеристике; 

‐ РЕГУЛАЦИЈА: Обезбедити промену и прилагођавање правног и регулаторног оквира на нивоу 

града Београда за развој одрживе урбане мобилности.  

 

Друга група фактора који утичи на имплементацију Стратегије односе се на технологију спрoвoђeњa 

мера и aктивнoсти у прoцeсу достизања постављених стретешких сценарија (DoMin и DoMax), oд 

кojих су нajвaжниje: 
 

‐ Пoстojaњe стручнoг и oдлучнoг мeнaџмeнтa грaдa Бeoгрaдa сa jaснoм визиjoм будућeг рaзвoja 

систeмa; 

‐ Систeмски приступ у прoцeсу имплементације мера, кojи прeтпoстaвљa утврђивaњe узajaмних 

вeзa измeђу свих прoцeсa, пoтпрoцeсa и aктивнoсти од утицаја на сваку од дефинисаних мера;  

‐ Примeнa пaрципaтивнoг приступa у процесу имплементације мера кojи пoдрaзумeвa висoк 

стeпeн учeствoвaњa и кoнсултaциja сa ширoким спeктрoм кључних aктeрa у и вaн систeмa, у кojoj 

сви укључeни aктeри идeнтификуjу и aнaлизирajу прoблeмe кoje трeбa рeшити у прojeкту, 

сумирajу и структуирajу глaвнe eлeмeнтe прojeктa и дeфинишу лoгичкe вeзe измeђу циљeвa, 

плaнирaних aктивнoсти и oчeкивaних рeзултaтa; 

‐ Фoрмирaњe пoуздaнe инфoрмaциoнe oснoвe у циљу квантификације степена достизања циљева; 

‐ Пoстизaњe кoнсeнзусa кoд кључних aктeрa у систeму; 

‐ Рeaлнa прoцeнa рaспoлoживих финaнсиjских срeдстaвa (из свих мoгућих и рaспoлoживих 

извoрa), кao и кaдрoвских кaпaцитeтa зa примeну Стрaтeгиje; 

‐ Континуално управљање ризицима итд. 

 

Имajући у виду прирoду пoнaшaњa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa (дуaлнoст, 

стoхaстичнoст, синeргeтскo свojствo, oтвoрeнoст, интeгрaлнoст итд.) нeoпхoднo je у овај стрaтeшки 

документ кoнстaнтнo угрaђивaти нoвe идeje у складу са развојем технике и технологије и oбeзбeдити 

кoнтинуитeт њихoвe примeнe, тaкo дa сe стрaтeшки сценарији рeдoвнo пoдвргaвajу aнaлизи и 

рeвизиjи. 
 

Taкoђe, jeдaн oд кључних фaктoрa кojи дирeктнo утичe нa процес имплементације Стратегије односи 

се на интeгрaциjу процеса плaнирaњa рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa и урбaнистичкoг 
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плaнирaњa. Интeгрaциja плaнирaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa и урбaнистичкoг плaнирaњa 

подрзумева интеграцију двa важна сегмента: 

 

‐ Нaчин дoстизaњa циљева Стрaтeгиje крoз пoлитику рaзвoja грaдa Бeoгрaдa (Нaчин дoстизaњa 

циљева стрaтeгиje пoдрaзумeвa дaвaњe oдгoвoрa нa мнoгa питaњa из дoмeнa прaвнoг, 

aдминистрaтивнoг, пoлитичкoг и функциoнaлнoг сeктoрa. Кључнa питaњa из oвoг сeгмeнтa сe 

oднoсe нa: тeхнoлoгиjу прoмoвисaњa институциoнaлнe кooрдинaциje и гeнeрисaњe пoлитичкe 

пoдршкe; надлежности у имплемнтацији мера који чине дефинисане стратешке сценарије (кojи 

aктeри би требало да буду бити укључeни у прoцeс); кoje су пoлитикe пoтрeбнe зa дoкaзивaњe 

oпрaвдaнoсти и имплeмeнтaциjу стрaтeшких сценарија и пoсeбних прaтeћих сeктoрских 

прojeкaтa; кaкo oсигурaти aдeквaтнo финaнсирaњe и имплeмeнтaциjу активности, мера и 

стрaтeгиje у цeлини итд.). 

 

‐ Нaчин реализације кoнкрeтних прojeктa и динамике њихoвe имплeмeнтaциje (Oднoси сe нa 

фaктoрe кojи утичу нa плaнирaњe рaзвoja систeмa нa мaкрo, мeзo и микрo нивoу, нa нивoу 

цeлинe систeмa и нa нивoу њeгoвих кључних структурних елемената (нпр. мрeжa линиja, вoзни 

пaрк, пoгoнскa eнeргиja, кaдрoви, oргaнизaциja и упрaвљaњe и сл.), a кojи гaрaнтуjу дa 

имплeмeнтирaне мере и активности, односно постављени стратешки циљеви постигну у 

предвиђеном обиму, динамици и предвиђеном стратешком хоризонту).  
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          ПРИЛОГ - А 

Стратешки акциони и буџетски план: Сценарио DoMax 

 

 

 

 

 

 



АКЦИОНИ И БУЏЕТСКИ ПЛАН - СЦЕНАРИО DOMAX

РБ Ознака Мера Ранг
Степен 
утицаја

Кључни актери / координатори Фаза/активност 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2033.+
Процењени трошкови 

по фазама (EUR)
Процењени трошкови 

укупно (EUR)
Предлог могућих 

извора финансирања

1 М1
ИЗМЕНА И РАЗВОЈ РЕГУЛАТОРНИХ АКАТА НА СВИМ 

НИВОИМА У СКЛАДУ СА РАЗВОЈЕМ СИСТЕМА И 
ДИНАМИКОМ ПРИМЕНЕ МЕРА

28 176

Министарство грађевинарства саобраћаја и 
инфраструктуре

Град Београд
Секретаријат за саобраћај 

Секретаријат за јавни превоз 

Континуална примена активности

2 М2
ОПТИМИЗАЦИЈА УЧЕШЋА ПРЕВОЗНИКА СВИХ 

ВЛАСНИЧКИХ СТРУКТУРА НА ТРЖИШТУ ТРАНСПОРТНИХ 
УСЛУГА

31 170 Секретаријат за јавни превоз Континуална примена активности

3 М3
УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА 

СИСТЕМОМ
12 237 Секретаријат за јавни превоз Континуална примена активности

4 М4
УНАПРЕЂЕЊЕ КООРДИНАЦИЈЕ РАДА СВИХ ГРАДСКИХ 

ИНСТИТУЦИЈА
24 183

Секретаријат за јавни превоз
Секретаријат за саобраћај

Остали секретаријати, јавна комунална предузећа 
и службе

Континуална примена активности

Фаза 1: Унапређење постојећих уговора 200.000,00

Фаза 2: Уговорни односи за нове подсистеме 100.000,00

Истраживања у подсистему јавног линијског транспорта путника 1.410.000,00

Истраживања у подсистему такси транспорта путника 280.000,00

7 М7
УСКЛАЂИВАЊЕ АНГАЖОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ 
КАПАЦИТЕТА СА ТРАНСПОРТНИМ ЗАХТЕВИМА

7 266 Секретаријат за јавни превоз Континуална примена активности 250.000,00 250.000,00

Фаза 1 (2021-2022): Унапређења мреже линија са дефинисањем 
хијерахије подсистема/линија

250.000,00

Фаза 2 (2027-2028): Унапређења мреже линија са дефинисањем 
хијерахије подсистема/линија

250.000,00

Истраживање транспортних захтева (систематско бројање путника, 
једном у планском периоду)

200.000,00

Студија/пројекат унапређења мреже линија са дефинисањем 
хијерархије подсистема/линија

200.000,00

10 М10
КОНСТАНТНО УСКЛАЂИВАЊЕ И ПРОМЕНА РЕДОВА 

ВОЖЊЕ НА ОСНОВУ РЕАЛНИХ ПОДАТАКА О 
ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА

13 232

Секретаријат за јавни превоз 
Оператор системом за мониторинг и контролу 

јавног превоза
Сви превозници у систему

Континуална примена активности 300.000,00 300.000,00

11 М11

ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНИХ СТАНДАРДА ЗА РАЗВОЈ 
МРЕЖЕ ЛИНИЈА (СТАНДАРДИЗАЦИЈА ИНТЕРВАЛА 

СЛЕЂЕЊА ВОЗИЛА, БРОЈА ПОЛАЗАКА, 
ПРИСТУПАЧНОСТИ, ИТД.)

23 191 Секретаријат за јавни превоз Континуална примена активности 150.000,00 150.000,00

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
државне и градске управе.

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
градске управе.

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
градске управе.

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
градске управе.

5 М5 УНАПРЕЂЕЊЕ  МОДЕЛА УГОВОРНИХ ОДНОСА 17 210
Секретаријат за јавни превоз 

Секретаријат за финансије
Секретаријат за опште послове

300.000,00

6 М6
КОНТИНУАЛНА АНАЛИЗА ТРЖИШТА ТРАНСПОРТНИХ 

ПОТРЕБА И ЗАХТЕВА И КВАЛИТЕТА СИСТЕМА И УСЛУГЕ
3 280 Секретаријат за јавни превоз 1.690.000,00

500.000,00

9 М9
ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПРИГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА 

(ЈАСНА ХИЈЕРАРХИЈА ПОДСИСТЕМА СА ПРИМАРНОМ 
УЛОГОМ БГВОЗА)

5 279
Секретаријат за јавни превоз 
ЈКП „Београдски метро и воз“

400.000,00

8 М8
ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА МРЕЖЕ ЛИНИЈА ЈАВНОГ 
ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА (ХИЈЕРАРХИЈА 

ПОДСИСТЕМА - ХИЈЕРАРХИЈА ЛИНИЈА)
6 276 Секретаријат за јавни превоз
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Постојеће трансферне тачке (10 локација) 200.000,00

Увођење Hub&Spoke система (5 локација) 250.000,00

Локација од посебног значаја (3 локације) 150.000,00

13 М13

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА 
ПЛАНСКИХ И ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНАТА У ЦИЉУ 

СИСТЕМСКОГ, ИНТЕГРИСАНОГ, ПАРЦИПАТИВНОГ И 
КООРДИНИСАНОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДА

16 212

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Урбанистички завод Београда 

Секретаријат за саобраћај
Секретаријат за јавни превоз

Континуална примена активности

14 М14 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОЛОШКЕ ПОДОБНОСТИ СИСТЕМА 14 220
Секретаријат за јавни превоз

Секретаријат за заштиту животне средине
Секретаријат за инвестиције

Континуална примена активности

Фаза 1: Набавка еколошки подобних возила 68.725.000,00

Фаза 2: Набавка еколошки подобних возила 94.500.000,00

Фаза 1: Железник – Карабурма (линија 1) 1.826.000.000,00

Фаза 2: Општина Нови Београд – Миријево (линија 2) 1.508.000.000,00

Фаза 3: Карабурма - Миријево (линија 1) и Општина Нови Београд – 
Земун (линија 2)

1.065.000.000,00

Фаза 1: Линија 1, Линија 4, депо, набавка возила 590.000.000,00

Фаза 2: Линија 1, Линија 3, Линија 7, набавка возила 258.000.000,00

Фаза 1: Планиране деонице за изградњу до 2027. године 25.950.000,00

Фаза 2: Планиране деонице за изградњу до 2033. године 37.822.000,00

Фаза 3: Планиране деонице за изградњу након 2033. године није вршена процена

Фаза 4: Набавка нових возила 288.000.000,00

600.000,00

Процењене инвестиције потребе за спровођење 
ове мере дате су у оквиру одговарајућих 

инвестиционих и инфрастрактурних мера.

Процењене инвестиције потребе за спровођење 
ове мере дате су у оквиру одговарајућих мера 

унапређења еколошке подобности подсистема.

15 М15
ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ЕКОЛОШКИ ПОДОБНИХ ВОЗИЛА У 

ОКВИРУ АУТОБУСКОГ ПОДСИСТЕМА
21 204

Секретаријат за јавни превоз 
Секретаријат за инвестиције

Оператори

12 М12

УРЕЂЕЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ТРАНСФЕРНИХ ТАЧАКА У 
СИСТЕМУ  (ПО КОРИДОРИМА, ПО ПОДСИСТЕМИМА) И 

КООРДИНАЦИЈА ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА НА 
ТРАНСФЕРНИМ ТАЧКАМА

15 216

Секретаријат за јавни превоз 
Оператор системом за мониторинг и контролу 

јавног превоза
Сви превозници у систему

163.225.000,00

16 М16 РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ МЕТРО ПОДСИСТЕМА 1 347
Секретаријат за јавни превоз 
ЈКП „Београдски метро и воз“

4.399.000.000,00

848.000.000,00

18 М18 РАЗВОЈ ТРАМВАЈСКОГ ПОДСИСТЕМА 8 260
Секретаријат за јавни превоз 

ЈКП ГСП „Београд“
351.772.000,00

17 М17
РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДСКО-ПРИГРАДСКЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ (БГВОЗ)
2 289

Секретаријат за јавни превоз 
ЈКП „Београдски метро и воз“
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Фаза 1: Реорганизација постојеће мреже тролејбуских линија и 
успостављене две нове тролејбуске линије

47.090.000,00

Фаза 2: Успостављање још две нове линије 48.200.000,00

Фаза 1: Студија/пројекат развоја и интеграције подсистема водног 
(речног) транспорта путника у систем јавног транспорта путника у 
Београду и документација

100.000,00

Фаза 2: Инвестиције у инфраструктуру (8 пристана) и пловила (4 брода) 
континуално од 2022. године

3.000.000,00

Имплементација мера у такси систему 14.000.000,00

Имплементација мера и функционисање система јавних бицикала 4.500.000,00

22 М22
РАЗВОЈ ПОДСИСТЕМА СПЕЦИЈАЛНОГ ТРАНСПОРТА 

ПУТНИКА (ЕСКАЛАТОР)
35 137 Секретаријат за јавни превоз Све активности предвиђене мером 4.000.000,00 4.000.000,00

Фаза 1: Студија/пројекат развоја услуга е-мобилности и документација 200.000,00

Фаза 2: Инвестиције (инфраструктура, возила и др.) до 2033. године 1.000.000,00

Фаза 1: Пасивни приоритети 150.000,00

Фаза 2: Активни приоритети 21.600.000,00

Tрамвајски депо на десној обали Саве и Дунава 40.000.000,00

„Космај 2“ 40.000.000,00

„Земун“ 30.000.000,00

„Врбин поток“ 40.000.000,00

95.290.000,00

20 М20 РАЗВОЈ ПОДСИСТЕМА РЕЧНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 29 171
Секретаријат за јавни превоз 

Агенција за управљање лукама
Дирекција за водне путеве – Пловпут

3.100.000,00

19 М19 РАЗВОЈ ТРОЛЕЈБУСКОГ ПОДСИСТЕМА 18 208
Секретаријат за јавни превоз

ЈКП ГСП „Београд“

18.500.000,00

23 М23 РАЗВОЈ УСЛУГЕ Е-МОБИЛНОСТИ 9 258
Секретаријат за јавни превоз 

Секретаријат за саобраћај
Секретаријат за инвестиције

1.200.000,00

21 М21
РАЗВОЈ  ПОДСИСТЕМА ФЛЕКСИБИЛНОГ ТРАНСПОРТА 

ПУТНИКА (ТАКСИ ПОДСИСТЕМА И ПОДСИСТЕМА 
ЈАВНИХ БИЦИКАЛА)

26 181

Секретаријат за јавни превоз
Секретаријат за саобраћај

ЈКП Паркинг сервис
Оператори флексибилног транспорта

21.750.000,00

25 M25
ИЗГРАДЊА НОВИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА 
ЗА ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ СИСТЕМУ (НОВИ ДЕПОИ)

27 178
Секретаријат за јавни превоз 

ЈКП ГСП „Београд“
150.000.000,00

24 М24
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА ВОЗИЛА СИСТЕМА 

ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ 
КОРИШЋЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

4 279
Секретаријат за саобраћај 

Секретаријат за јавни превоз
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Фаза 1: Терминус "Дунавска" 2.400.000,00

Фаза 2: Терминус "Цевткова пијаца" 300.000,00

27 М27
ИЗГРАДЊА НОВИХ ТЕРМИНУСА ТЕРМИНУСА ЗА 

ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ 
22 193

Секретаријат за јавни превоз 
Секретаријат за инвестиције

„Београдска аутобуска станица“ ад
Оператори

Фаза 1: Изградња терминуса 1.210.000,00 1.210.000,00

Фаза 1 26.650.000,00

Фаза 2 671.000.000,00

Фаза 3 1.030.800.000,00

Фаза 1: 7 локација са укупно око 1.700 паркинг места 13.600.000,00

Фаза 2: 6 локација са укупно око 1.500 паркинг места 12.000.000,00

30 М30
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ КАРАТА И 

УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛИМА
10 243

Секретаријат за јавни превоз
Приватни партнер

Континуална примена активности 76.000.000,00 76.000.000,00

31 М31
УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 

ПУТНИКА
20 206

Секретаријат за јавни превоз
Приватни партнер

Континуална примена активности

32 М32
ПОВЕЋАЊЕ ПРИХОДА СИСТЕМА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ 

СТЕПЕНА НАПЛАТЕ
19 237 Секретаријат за јавни превоз Континуална примена активности

33 М33

ИЗМЕНА ТАРИФНЕ ПОЛИТИКЕ: ПРЕИСПИТИВАЊЕ 
КАТЕГОРИЈА СА ПРАВОМ НА БЕСПЛАТАН И 

ПОВЛАШЋЕН ПРЕВОЗ И РЕВИДИРАЊЕ БРОЈА 
КАТЕГОРИЈА СА ОВИМ ПРАВИМА

25 182
Секретаријат за јавни превоз 

Секретаријат за социјалну заштиту
Континуална примена активности

34 М34

ИЗМЕНА НАЧИНА ФИНАНСИРАЊА 
СУБВЕНЦИОНИСАНИХ КАТЕГОРИЈА ПУТНИКА 
(ОБЕЗБЕДИТИ НАДОКНАДУ ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ 

КАТЕГОРИЈЕ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА)

36 135

Секретаријат за јавни превоз
Секретаријат за социјалну заштиту

Секретаријат за финансије
Секретаријат за управу

Континуална примена активности

35 М35
ПОВЕЋАЊЕ ПРИХОДА КРОЗ НОВЕ ИЗВОРЕ 

ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА
32 168 Секретаријат за јавни превоз Континуална примена активности 50.000,00 50.000,00

Израда стратешког плана трошкова са дефинисаним технолошким 
резервама

50.000,00

Израда софтвера за прорачун трошкова по подсистемима и линијама 300.000,00

Напомена:          Буџет града Београда          Остали извори

2.700.000,00

28 М28
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ
34 158

Град Београд
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда
Секретаријат за саобраћај

Секретаријат за инвестиције

1.728.450.000,00

26 М26
РАЗВОЈ НОВИХ АУТОБУСКИХ И ТРОЛЕЈБУСКИХ 

ТЕРМИНУСА
30 171

Секретаријат за јавни превоз 
ЈКП ГСП „Београд“

350.000,0036 М36
АЛОКАЦИЈА ТРОШКОВА У СИСТЕМУ ПО МЕСТУ 

НАСТАНКА И АКТИВНОСТИМА
33 166 Секретаријат за јавни превоз

25.600.000,00

Процењене инвестиције потребе за спровођење 
ове мере дате су у оквиру М30.

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
градске управе.

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
градске управе.

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
градске управе.

29 М29
ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА НА ОБОДИМА ГРАДА 

(„PARK AND RIDE“)
11 237

Секретаријат за саобраћај
Секретаријат за јавни превоз

ЈКП "Паркинг сервис" 
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3 М3
УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА 

СИСТЕМОМ
12 237 Секретаријат за јавни превоз града Београда Континуална примена активности

Фаза 1: Унапређење постојећих уговора 200.000,00

Фаза 2: Уговорни односи за нове подсистеме 100.000,00

Истраживања у подсистему јавног линијског транспорта путника 1.410.000,00

Истраживања у подсистему такси транспорта путника 280.000,00

7 М7
УСКЛАЂИВАЊЕ АНГАЖОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ 
КАПАЦИТЕТА СА ТРАНСПОРТНИМ ЗАХТЕВИМА

7 266 Секретаријат за јавни превоз града Београда Континуална примена активности 250.000,00 250.000,00

Фаза 1 (2021-2022): Унапређења мреже линија са дефинисањем 
хијерахије подсистема/линија

250.000,00

Фаза 2 (2027-2028): Унапређења мреже линија са дефинисањем 
хијерахије подсистема/линија

250.000,00

Истраживање транспортних захтева (систематско бројање путника, 
једном у планском периоду)

200.000,00

Студија/пројекат унапређења мреже линија са дефинисањем 
хијерархије подсистема/линија

200.000,00

10 М10
КОНСТАНТНО УСКЛАЂИВАЊЕ И ПРОМЕНА РЕДОВА 

ВОЖЊЕ НА ОСНОВУ РЕАЛНИХ ПОДАТАКА О 
ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА

13 232

Секретаријат за јавни превоз града Београда 
Оператор системом за мониторинг и контролу 

јавног превоза
Сви превозници у систему

Континуална примена активности 300.000,00 300.000,00

Постојеће трансферне тачке (10 локација) 200.000,00

Увођење Hub&Spoke система (5 локација) 250.000,00

Локација од посебног значаја (3 локације) 150.000,00

13 М13

УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА 
ПЛАНСКИХ И ПРОЈЕКТНИХ ДОКУМЕНАТА У ЦИЉУ 

СИСТЕМСКОГ, ИНТЕГРИСАНОГ, ПАРЦИПАТИВНОГ И 
КООРДИНИСАНОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДА

16 212

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Урбанистички завод Београда 

Секретаријат за саобраћај
Секретаријат за јавни превоз

Континуална примена активности

Инвестиције у оквиру редовног функционисања 
градске управе.

5 М5 УНАПРЕЂЕЊЕ  МОДЕЛА УГОВОРНИХ ОДНОСА 17 210
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Секретаријат за финансије града Београда
Секретаријат за опште послове града Београда

300.000,00

8 М8
ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА МРЕЖЕ ЛИНИЈА ЈАВНОГ 
ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА (ХИЈЕРАРХИЈА 

ПОДСИСТЕМА - ХИЈЕРАРХИЈА ЛИНИЈА)
6 276

6 М6
КОНТИНУАЛНА АНАЛИЗА ТРЖИШТА ТРАНСПОРТНИХ 

ПОТРЕБА И ЗАХТЕВА И КВАЛИТЕТА СИСТЕМА И УСЛУГЕ
3 280

400.000,00

12 М12

УРЕЂЕЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ТРАНСФЕРНИХ ТАЧАКА У 
СИСТЕМУ  (ПО КОРИДОРИМА, ПО ПОДСИСТЕМИМА) И 

КООРДИНАЦИЈА ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА НА 
ТРАНСФЕРНИМ ТАЧКАМА

15 216

Секретаријат за јавни превоз града Београда 
Оператор системом за мониторинг и контролу 

јавног превоза
Сви превозници у систему

600.000,00

9 М9
ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПРИГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА 

(ЈАСНА ХИЈЕРАРХИЈА ПОДСИСТЕМА СА ПРИМАРНОМ 
УЛОГОМ БГВОЗА)

5 279
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

ЈКП „Београдски метро и воз“

Секретаријат за јавни превоз града Београда 1.690.000,00

Секретаријат за јавни превоз града Београда 500.000,00

Процењене инвестиције потребе за спровођење 
ове мере дате су у оквиру одговарајућих 

инвестиционих и инфрастрактурних мера.



РБ Ознака Мера Ранг
Степен 
утицаја

Кључни актери / координатори Фаза/активност 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2033.+
Процењени трошкови 

по фазама (EUR)
Процењени трошкови 

укупно (EUR)
Предлог могућих 

извора финансирања

14 М14 УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОЛОШКЕ ПОДОБНОСТИ СИСТЕМА 14 220

Секретаријат за јавни превоз града Београда
Секретаријат за заштиту животне средине града 

Београда
Секретаријат за инвестиције града Београда

Континуална примена активности

Фаза 1: Железник – Карабурма (линија 1) 1.826.000.000,00

Фаза 2: Општина Нови Београд – Миријево (линија 2) 1.508.000.000,00

Фаза 3: Карабурма - Миријево (линија 1) и Општина Нови Београд – 
Земун (линија 2)

1.065.000.000,00

Фаза 1: Линија 1, Линија 4, депо, набавка возила 590.000.000,00

Фаза 2: Линија 1, Линија 3, Линија 7, набавка возила 258.000.000,00

Фаза 1: Планиране деонице за изградњу до 2027. године 25.950.000,00

Фаза 2: Планиране деонице за изградњу до 2033. године 37.822.000,00

Фаза 3: Планиране деонице за изградњу након 2033. године није вршена процена

Фаза 4: Набавка нових возила 288.000.000,00

Фаза 1: Реорганизација постојеће мреже тролејбуских линија и 
успостављене две нове тролејбуске линије

47.090.000,00

Фаза 2: Успостављање још две нове линије 48.200.000,00

Фаза 1: Студија/пројекат развоја услуга е-мобилности и документација 200.000,00

Фаза 2: Инвестиције (инфраструктура, возила и др.) до 2033. године 1.000.000,00

Фаза 1: Пасивни приоритети 150.000,00

Фаза 2: Активни приоритети 21.600.000,00

351.772.000,00

Процењене инвестиције потребе за спровођење 
ове мере дате су у оквиру одговарајућих мера 

унапређења еколошке подобности подсистема.

16 М16 РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ МЕТРО ПОДСИСТЕМА 1 347
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

ЈКП „Београдски метро и воз“
4.399.000.000,00

М23 РАЗВОЈ УСЛУГЕ Е-МОБИЛНОСТИ 9 258
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Секретаријат за саобраћај града Београда
Секретаријат за инвестиције

17 М17
РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДСКО-ПРИГРАДСКЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ (БГВОЗ)
2 289

Секретаријат за јавни превоз града Београда 
ЈКП „Београдски метро и воз“

848.000.000,00

М19 РАЗВОЈ ТРОЛЕЈБУСКОГ ПОДСИСТЕМА 18 208

18 М18 РАЗВОЈ ТРАМВАЈСКОГ ПОДСИСТЕМА 8 260
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

ЈКП ГСП „Београд“

Секретаријат за јавни превоз града Београда
ЈКП ГСП „Београд“

95.290.000,0019

1.200.000,00

24 М24
УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА ВОЗИЛА СИСТЕМА 

ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ 
КОРИШЋЕЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

4 279
Секретаријат за саобраћај града Београда 

Секретаријат за јавни превоз града Београда
21.750.000,00

23



РБ Ознака Мера Ранг
Степен 
утицаја

Кључни актери / координатори Фаза/активност 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2033.+
Процењени трошкови 

по фазама (EUR)
Процењени трошкови 

укупно (EUR)
Предлог могућих 

извора финансирања

Tрамвајски депо на десној обали Саве и Дунава 40.000.000,00

„Космај 2“ 40.000.000,00

„Земун“ 30.000.000,00

„Врбин поток“ 40.000.000,00

Фаза 1: Терминус "Дунавска" 2.400.000,00

Фаза 2: Терминус "Цевткова пијаца" 300.000,00

Фаза 1: 7 локација са укупно око 1.700 паркинг места 13.600.000,00

Фаза 2: 6 локација са укупно око 1.500 паркинг места 12.000.000,00

30 М30
УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ КАРАТА И 

УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛИМА
10 243

Секретаријат за јавни превоз града Београда
Приватни партнер

Континуална примена активности 76.000.000,00 76.000.000,00

Напомена:          Буџет града Београда          Остали извори

25 M25
ИЗГРАДЊА НОВИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА 
ЗА ЛОГИСТИЧКУ ПОДРШКУ СИСТЕМУ (НОВИ ДЕПОИ)

27 178
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

ЈКП ГСП „Београд“
150.000.000,00

25.600.000,00

Секретаријат за јавни превоз града Београда 
ЈКП ГСП „Београд“

2.700.000,00

29 М29
ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА НА ОБОДИМА ГРАДА 

(„PARK AND RIDE“)
11 237

Секретаријат за саобраћај
Секретаријат за јавни превоз града Београда

ЈКП "Паркинг сервис" 

26 М26
РАЗВОЈ НОВИХ АУТОБУСКИХ И ТРОЛЕЈБУСКИХ 

ТЕРМИНУСА
30 171
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M1. ИЗМЕНА И РАЗВОЈ РЕГУЛАТОРНИХ АКАТА НА СВИМ НИВОИМА У СКЛАДУ СА 
РАЗВОЈЕМ СИСТЕМА И ДИНАМИКОМ ПРИМЕНЕ МЕРА 

 

Кључни актери 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за саобраћај града Београда  
Секретаријат за јавни превоз града Београда 
ЈКП „Београдски метро и воз“   

Неопходне претходне 
активности 

Анализе усклађености важећих прописа  
Анализа ефеката промене важећих прописа 

Временски период 
имплементације 

2021–2033. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Ова мера обухвата све активности везане за измену регулаторних аката на свима нивоима, а посебно: 

− Измене и допуне постојеће законске регулативе (пре свега Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају, Закона о комуналним делатностима, Закон о метроу итд.); 

− Усклађивање законске регулативе у складу са техничко-технолошким развојем система (увођење нових 

подсистема и др.); 

− Прилогођавање подзаконских аката изменама и допунама закона; 

− Интеграција система јавног транспорта путника суседних општина са системом јавног транспорта 

путника Београда (град Панчево, Општина Стара Пазова, Општина Опово), због њихове функционалне 

корелације са Београдом; 

− Имплементација препоруке европских докумената (директивe, агендe, стратегијe – Smart Mobility, 

Mobility on the Top, Mobility as a Service, Sustainable Urban Mobility Plan) 

− Регулаторним актима омогућити увођење рестриктивних мера за поседовање и коришћење путничког 

аутомобила (нпр. контрола уласка и проласка у централном градском језгру, тарифна политика 

паркирања, трошкови поседовања возила итд.) 

Примена мере треба бити усклађена са развојем система и динамиком примене мера дефинисаних овом 

Стратегијом и осталим планским документима града. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Прва фаза реализације ове мере представља уређење постојеће законске регулативе до 2023. године – 
усклађивање подзаконских аката са изменама и допунама релевантних закона. 

Другу фазу представља правно регулисање интеграције система јавног линијског градског транспорта путника 
Београда са системима у граду Панчеву и општини Стара Пазова у складу са Законом о комуналним 
делатностима – обављање заједничке комуналне делатности две или више општина. Ову фазу је неопходно 
реализовати до 2025. године. 

Прилагођавање техничко-технолошких иновација у систему јавног транспорта, увођењем нових подсистема и 
друге измене постојећих и доношење нових прописа вршиће се континуално до циљне 2033. године.  

РИЗИЦИ 

Ова мера нема финансијске ризике. Постоји ризик недовољне координације актера, као и временски период 
усвајања доношења и усвајања измена постојећих и доношења нових прописа. У одређеној мери, постоји и 
ризик доношења политичких одлука.  

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Производна и економска ефикасност и ефективност система; енергетска ефикасност; ниво квалитета услуга; 
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еколошка подобност градског транспортног система; видовна расподела у транспортном систему.   

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Ова мера је у ингеренцији стручних органа државе и града и као таква не продукује додатне инвестиције, осим 
ангажовања одговарајућих кадровских ресурса. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Кадровски ресурси, екстерне експертске институцијe и сл. 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 28 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

8 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 7 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 8 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 14 

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

6 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 10 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 16 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 16 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 7 

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

17 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 15 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 15 

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 9 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 14 

УКУПНО 176 
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M2. ОПТИМИЗАЦИЈА УЧЕШЋА ПРЕВОЗНИКА СВИХ ВЛАСНИЧКИХ СТРУКТУРА НА 
ТРЖИШТУ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са унапређењем организације и 
управљања (линијским транспортом и такси системом), реализовани у претходном 
периоду. 

Временски период 
имплементације 

2021–2024. и континуално унапређење одређених сектора до 2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У тренутном временском пресеку град Београд има потписан читав низ уговора у вези са пружањем услуга у 
систему јавног линијског транспорта путника. Мрежа линија је подељена по подсистемима и обављање услуге 
је поверено већем броју приватних оператора и једном јавном оператору. Тржиште градског транспорта 
путника је поверено кроз три уговора.  
 

Са јавним оператором ЈКП ГСП „Београд“ град сваке године 
потписује уговор o рeaлизaциjи oбaвљaњa кoмунaлнe 
дeлaтнoсти грaдскoг транспорта путникa у аутобуском, 
трамвајском и тролејбуском подсистему. ЈКП ГСП „Београд“ 
је једини оператор у трамвајском и тролејбуском 
подсистему, са укупним учешћем од око 9,5% на тржишту, 
израженом у бруто транспортном раду (возило 
километрима). Поред тога, ЈКП ГСП „Београд“ пружа услуге и 
на око 59% тржишта градског аутобуског подсистема, што 
значи да је укупно учешће ЈКП ГСП „Београд“ у систему на 
целом административном подручју града око 52%. За 
обављање услуге јавног градског транспорта путника 
железницом град Београд сваке године потписује уговор са 
„СРБИЈА ВОЗОМ“, коме је поверено око 0,6% тржишта, 
изражено у бруто транспортном раду (возило километрима).  

 
Слика. Постојећа структура учешћа приватних 
оператора на тржишту транспортних услуга  

 

Остатак тржишта услуга јавног транспорта путника на територији града Београда поверен је приватним 
операторима кроз више уговора o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству (или концесијама), најчешће на уговорни 
период од 10 година. Укупно учешће приватних оператора различитих власничких структура у систему је око 
47,4%. 
 

Постојећа структура учешћа оператора различитих власничких структура на тржишту услуга јавног транспорта 
путника у Београду може се сматрати релативно повољном. У оквиру ове мере потребно је додатно 
оптимизовати поменуту расподелу кроз следеће активности: 

− Мониторинг и контрола реализације уговорних односа сваког од оператора у систему; 

− Анализа обима и квалитета реализације уговорних односа сваког од оператора у систему према 

параметрима дефинисаним у уговорима; 

− Поређење параметара ефикасности подсистема/оператора у реализацији уговорних обавеза; 

− Дефинисање предлога измене структуре учешћа оператора различитих структура на тржишту услуга 

јавног транспорта путника у Београду у циљу повећања производне и економске ефикасности система, 

као и подизања нивоа квалитета транспортне услуге; 

− Константан развој, унапређење и тражење ових врста услуга кроз моделе јавно-приватног партнерства 
(Public Private Partnership и Public Private Inovation). 

 

47,4% 

приватни 
оператори  
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ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Динамика реализације активности у оквиру ове мере треба бити усклађена са реализацијом мере М5 – 
Унапређење  модела уговорних односа. 

РИЗИЦИ 

Ризик производње транспортне услуге; ризик прихода; ризик високих капиталних трошкова; ризик оперативних 
трошкова; ризик неадекватне поделе бенефиција и ризика; ризик неизвршења уговорних обавеза; ризик 
кашњења са почетком рада; регулаторно-политички ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Укупни трошкови у систему (укупан ниво средстава исплаћен операторима за извршење транспортне услуге); 
укупан приход система; ефективност система (степен реализације уговорених обавеза); производна ефикасност 
система; економска ефикасност; ниво субвенција у укупним трошковима; ниво наплаћених пенала због 
неизвршавања уговорених обавеза; ниво исплаћених подстицаја операторима.  

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Ова мера је у ингеренцији Секретаријата за јавни превоз и као таква не продукује додатне инвестиције, осим 
ангажовања одговарајућих кадровских ресурса. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Искључиво кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 31 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

12 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 8 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 8 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 14 

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

7 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 10 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 18 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 9 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 13 

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

9 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 7 

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 10 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 22 

УКУПНО 170 
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M3. УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА СИСТЕМОМ 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са унапређењем организације и 
управљања (линијским транспортом и такси системом), реализовани у претходном 
периоду. 

Временски период 
имплементације 

2021–2024. и и континуално унапређење одређених сектора до 2033. године. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Систем јавног транспорта путника у Београду је сложен организационо-технолошки систем са сложеном 

структуром више видовних подсистема. Организационо-управљачка структура система јавног транспорта 

путника у Београду, било да се ради о целини система или његовим структурним подсистемима, пројектована 

је у складу са циљном функцијом система. Како системи јавног транспорта спадају у групу отворених система 

(карактер његовог понашања зависи од услова из окружења), тако се и организационо-управљачки  модел 

мења у времену, па зависи од конкретних услова у самом систему и његовом окружењу (транспортна политика, 

транспортне потребе и транспортни захтеви, структура, техничко-технолошки ниво развоја, финансијски 

потенцијал, жељени ниво квалитета услуге, власничка структура, степен дигитализације и сл.).  
 

У граду Београду организациона јединица, у оквиру градске управе надлежна за целину система јавног 

транспорта путника је Секретаријат за јавни превоз. Секретаријат за јавни превоз основан је Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 2/17). 

Овом одлуком је дефинисано да све послове и активности, а нарочито у домену организације и управљања 

системом јавног транспорта путника у граду Београду обавља Секретаријат за јавни превоз, као експертски део 

градске управе. Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града 

Београда“, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16) прописано је да организациона јединица Градске 

управе града Београда надлежна за послове саобраћаја – Секретаријат за јавни превоз, обезбеђује 

организовано и трајно обављање и развој линијског превоза, утврђује обим и квалитет услуге линијског 

превоза, стара се о обезбеђивању уговором преузетих обавеза, организује и врши надзор над обављањем 

линијског превоза, као и над коришћењем ове комуналне услуге. Oргaнизaциoнo-упрaвљaчки мoдeл 

Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз спaдa у групу прoцeсних мoдeлa oргaнизaциje у oквиру кoгa сe вршe сложени 

пoслoви груписaни у oквиру сeктoрa и oдeљeњa. Постојећа 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.  
 

У оквиру ове мере потребно је спровести следеће активности: 

− Систематизација радних места у циљу оптимизације броја извршилаца на критичним функцијама; 

− Континуирано унапређење елемената система за мониторинг и управљање и микро организационе 

структуре Сeктoра зa упрaвљaњe, кoнтрoлу сaoбрaћaja, рeд вoжњe и oбрaчун рaдa прeвoзникa; 

− Јасно дефинисање надлежности и процедура. 

У оквиру ове мере неопходно је спровести дубинско реструктуирање јавног оператора ЈКП ГСП „Београд“ у 

циљу повећања његове ефикасности и одрживости. 



 

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 101 

 

Посебна активност у оквиру ове мере јесте дефинисање надлежности и одговорности на тактичком и 

оперативном нивоу управљања новим подсистемима јавног транспорта путника (метро, подсистеми 

флексибилног транспорта). Активност подразумева претходну анализу могућих организационих јединица које 

могу преузети наведене надлежности и одговорности (постојећи или нови сектор или служба у оквиру 

Секретаријата за јавни превоз; посебна организациона јединица – јавно комунално предузеће и сл.) 

 
Слика. Макро организациона структура система јавног транспорта путника у Београду 
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ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Све активности предвиђене мером треба спровести до 2024. године. Динамика активности континуираног 
унапређења елемената система за мониторинг и управљања, као и микро организационе структуре Сeктoра зa 
упрaвљaњe, кoнтрoлу сaoбрaћaja, рeд вoжњe и oбрaчун рaдa прeвoзникa треба да буде усклађења са 
динамиком реализације унапређења Система за управљање возилима и наплату карата (М30). 

РИЗИЦИ 

Ризик неадекватне поделе надлежности; ризик неадекватно дефинисаних процедура; ризик ниске ефикасности 
појединих елемената/извршилаца; ризик неизвршења уговорних обавеза; регулаторно-политички ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Производна и економска ефиксаност система 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Мера не захтева додатне инвестиције. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Кадровски ресурси, екстерне експертске институцијe и сл. 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 12 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

2 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 10 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 12 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 18 

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

22 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 23 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 14 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 15 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 26 

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

8 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 16 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 16 

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 23 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 18 

УКУПНО 237 
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M4. УНАПРЕЂЕЊЕ КООРДИНАЦИЈЕ РАДА СВИХ ГРАДСКИХ ИНСТИТУЦИЈА 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Градска управа града Београда 
Секретаријат за јавни превоз града Београда 
Секретаријат за саобраћај 
Остали секретаријати, јавна комунална предузећа и службе града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Унапређење и доследно поштовање успостављање хоризонталне и вертикалне 
хијерархије унутар Градске упреве 

Временски период 
имплементације 

Континуално до 2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У граду Београду организациона јединица, у оквиру градске управе надлежна за целину система јавног 

транспорта путника је Секретаријат за јавни превоз.  Секретаријат за јавни превоз обезбеђује организовано и 

трајно обављање и развој линијског превоза, утврђује обим и квалитет услуге линијског превоза, стара се о 

обезбеђивању уговором преузетих обавеза, организује и врши надзор над обављањем линијског превоза, као 

и над коришћењем ове комуналне услуге.  

 
Слика. Макро организациона структура Градске управе града Београда 

Извор: Информатор о организацији и раду органа града Београда, 2020. 
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У постојећем организационом моделу неки од послова и активности у вези са системом јавног транспорта 

путника нису у директној надлежности или су само у делимичној надлежности Секретаријата за јавни превоз 

(нпр. постављање и одржавање аутобуских стајалишта, увођење приоритета за возила јавног превоза итд.). 

Основни циљ ове мере јесте унапређење рада свих градских институција и осталих комуналних служби, кроз 

дефинисање јасних процедура и поделу надлежности и одговорности међу учесницима у систему. Спровођење 

ове мере захтева и активности на изменама регулаторних аката на нивоу града Београда, што је дефинисано 

мером М1 – Измена регулативе на свим нивоима у складу са развојем система и динамиком примене мера. 

 

Неке од активности у оквиру ове мере су: 

− Примена циљног и партиципативног приступа у урбаном планирању; 

− Дефинисање процедура и карти процеса свих активности у систему градских служби, а које на било 

који начин утичу на структуру и функционисање система за јавни транспорт путника; 

− Координација радова на инфраструктури: смањити број планираних и непланираних прекида 

функционисања система јавног превоза због радова на инфраструктури; 

− Дефинисање надлежности над постављањем и одржавањем стајалишта и терминуса (пре свега 

објеката на терминусима). 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Све активности предвиђене мером треба спровести континуирано до 2033. године у складу са динамиком 

спровођења осталих мера, а посебно мера М3 – Унапређење организације и управљања системом и М1 –

Измена регулативе на свим нивоима у складу са развојем система и динамиком примене мера. 

РИЗИЦИ 

Ризик неадекватне поделе надлежности; ризик неадекватно дефинисаних процедура; ризик ниске ефикасности 
појединих елемената/извршилаца; ризик неизвршења уговорних обавеза; регулаторно-политички ризик 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број прекида функционисања система јавног транспорта путника због инфраструктурних радова; параметри 
ефикасности и одрживости система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Ова мера је у ингеренцији градске управе и као таква не продукује додатне инвестиције, осим ангажовања 
одговарајућих кадровских ресурса. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Искључиво кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 24 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

5 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 5 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 11 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 12 

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

17 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 18 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 9 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 15 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 18 
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КСЦ 10 
Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро) и 
повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа буке 

7 

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

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 13 

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 17 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 11 

УКУПНО 183 
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M5. УНАПРЕЂЕЊЕ МОДЕЛА УГОВОРНИХ ОДНОСА 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Секретаријат за финансије града Београда 
Секретаријат за опште послове града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Студије/Пројекти/Процедуре у вези са дефинисањем нових уговорних односа са 
операторима у систему. 

Временски период 
имплементације 

Фаза 1 до 2027. године 
Фаза 2 до 2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У оквиру ове мере треба спровести дубинску техничко-технолошку, правну и економску анализу постојећих 
уговора и испитати могућност унапређења будућих уговорних односа између града Београда и оператора у 
циљу смањења свих врста ризика и постизања одрживости система.  
 

У тренутном временском пресеку град Београд има потписан читав низ уговора низ уговора везаних за 
пружање услуга у систему јавног линијског транспорта путника. Мрежа линија је подељена по подсистемима и 
обављање услуге превоза путника је поверено већем броју приватних оператора и једном јавном оператору. 
Тржиште градског транспорта путника је поверено кроз три уговора. Са ЈКП ГСП „Београд“ град сваке године 
потписује угoвoр o рeaлизaциjи oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг транспорта путникa, док је 
приватним операторима поверено пружање јавних услуга кроз два угoвoра o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у 
oбaвљaњу кoмунaлних дeлaтнoсти грaдскoг транспорта путникa, са почетком важења од јануара 2016, односно 
2018. године, на уговорни период од 10 година, односно до утрошка обезбеђених средстава.  
 

Тржиште приградског и локалног линијског транспорта путника је поверено конзорцијуму на основу угoвoра o 
jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у oбaвљaњу кoмунaлних дeлaтнoсти jaвнoг пригрaдскoг и лoкaлнoг транспорта 
путникa, од 2017. године, на уговорни период од 10 година, односно до утрошка обезбеђених средстава. За 
обављање услуге јавног градског транспорта путника железницом град Београд сваке године потписује уговор 
са „СРБИЈА ВОЗОМ“.  
 

Сви наведени уговори припадају групи уговора о производњи бруто транспортне услуге, у којима оператор 
преузима ризик производње транспортне услуге, а Град ризик прихода. Висина накнаде за производњу 
транспортне услуге је одређена кроз укупно уговорен бруто транспортни рад и јединичну цену по 
возило·километру, уз јасно дефинисане механизме за промену јединичних цена у зависности од утицајних 
фактора. Јединична цена по километру дефинисана је у зависности од тога да ли се ради о градском, 
приградском или локалном транспорту, као и у зависности од типа возила: аутобус (соло, зглобни, електрични, 
минибус), трамвај (за сваки тип трамваја посебно, као и за мултиплицирани транспортни састав), тролејбус 
(соло, зглобни) и воз. Уговори садрже одредбе о реализацији уговореног обима транспорта и дефинисани су 
пенали у случају да оператор не испуни уговорне обавезе у пуном обиму. Укупан износ накнаде за превозника 
на месечном нивоу коригује се на основу реализације уговореног обима услуга (коефицијента реализације 
уговорених обавеза) и увећава за припадајући порез на додату вредност (ПДВ). 
 

Обaвљaње кoмунaлнe дeлaтнoсти jaвнoг транспорта путникa нa минибус eкспрeс линиjaмa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa поверено је операторима кроз поступак давања концесије који је спроведен 2019. године. Поред тога, 
исте године град Београд је и обављање делатности ноћног транспорта путника поверио операторима кроз 
поступак давања концесија. У поменутим уговорима оператор преузима и ризик производње транспортне 
услуге и ризик прихода, иако постоји одређени број економски нерентабилних линија у ноћном транспорту 
путника за које град даје субвенције.  
 

У анализи могућих нових модела уговорних односа потребно је спровести следеће активности: 

− Анализа могућности увођења уговора који се заснивају на перформансама (Performance-Based 
Contracts), у којима се поред пенала (уговорних казни) дефинишу и подстицаји за операторе; 
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− Прецизно дефинисати ризике и извршити њихову алокацију на уговорне стране, дефинисати степен 
њиховог утицаја и вероватноћу појаве; 

− Дефинисати моделе за прорачун трошкова и цене коштања производње транспортне услуге за све 
подсистеме/линије, као и моделе за промену јединичних цена у зависности од утицајних фактора; 

− Реализовати стандарде у погледу просечне старости возила и емисионих стандарда по подсистемима 
(планска обнова возног парка и оријентација ка превентивном процесу одржавања); 

− Испитати ефекте увођења надокнаде за реализацију нултих ефективних километара; 

− Преиспитати одговорност оператора, кроз примену ригорозније казнене политике за неиспуњење 
уговорних обавеза (нпр. необезбеђивање рада система грејања и хлађења, неодржавање хигијене 
возила и др.); 

− Анализирати могућност увођења активне резерве на терминусима (резервних возила) са циљем 
повећања поузданости и стабилности услуге у систему. 

 
Посебна активност је дефинисање уговорних односа у подсистему флексибилног транспорта путника (такси 
систем, систем јавних бицикала, систем заједничких јавних аутомобила (car sharing), остали системи микро 
мобилности итд.) За дефинисање уговорних односа у подсистемима флексибилног транспорта неопходно је 
спровести одговарајуће студије/пројекте у којима се мора извршити дубинска техничко-технолошка анализа 
система, правна и економска (value for money) анализа, као и анализа ризика и њихова алокација на уговорне 
стране. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

За јавна предузећа имплементација ове мере подразумева годишње ажурирање уговорних односа, док је са 
приватним партнерима примена мере условљена периодом трајања постојећих уговора.  

До 2027. године спровести активности (пројекте, студије, експертизе и сл.) за дефинисање кључних елемената 
уговорних односа за сваки од сегмената тржишта линијског (градски, приградски и локални, ноћни, градска и 
приградска железница, метро итд.) и флексибилног транспорта путника (пре свега такси), као и за спровођење 
одговарајућих процедура доделе тржишта (предлози пројеката јавно-приватног партнерства, предлози 
пројеката концесија и сл.). Почетак спровођења активности треба да буде минимум 2 године пре предвиђеног 
истека уговорних односа за сваки део тржишта транспортних услуга.  

До 2033. покретати поступке доделе тржишта, а према динамици истека постојећих уговора и/или 
имплементације нових подсистема/линија (по истеку уговорног периода и/или до утрошка обезбеђених 
средстава. 

РИЗИЦИ 

Ризик производње транспортне услуге; ризик прихода; ризик високих капиталних трошкова; ризик оперативних 
трошкова; ризик неадекватне поделе бенефиција и ризика; ризик неизвршења уговорних обавеза; ризик 
кашњења са почетком рада; регулаторно-политички ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Укупни трошкови у систему (укупан ниво средстава исплаћен операторима за извршење транспортне услуге), 
укупан приход система, ефективност система (степен реализације уговорених обавеза), производна ефикасност 
система, економска ефикасност, ниво субвенција у укупним трошковима; ниво наплаћених пенала због 
неизвршавања уговорених обавеза; ниво исплаћених подстицаја операторима. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Активност 
Процењени укупни трошкови 

[EUR] 

Фаза 1 до 2027. године 200.000 

Фаза 2 до 2033. године 100.000 

УКУПНО 300.000 
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ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 17 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

15 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 6 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 12 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 16 

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

9 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 19 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 27 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 6 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 15 

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

16 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 10 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 10 

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 13 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 23 

УКУПНО 210 
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M6. КОНТИНУАЛНА АНАЛИЗА ТРЖИШТА ТРАНСПОРТНИХ ПОТРЕБА И ЗАХТЕВА И 
КВАЛИТЕТА СИСТЕМА И УСЛУГЕ 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Анализа претходних израђених и прихваћених студија из области система јавног 
градског транспорта путника у вези са транспортним потребама, захтевима и 
квалитетом транспортне услуге 

Временски период 
имплементације 

Континуално до 2033. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Транспортне потребе корисника су израз захтева корисника према систему и основа су за оцену квалитета 
постојећег система и унапређење и развој његове структуре, функционисања и управљања.  
 

Транспортни захтеви су основни улазни параметар за пројектовање најважнијих динамичких елемента рада 
система јавног градског транспорта путника. Транспортни захтеви представљају кључни фактор од утицаја на 
процес оптимизације свих ангажованих ресурса у систему (инфраструктуре, мреже линија, возила, запослених, 
финансија, транспортних капацитета итд.). 
 
Својства, подсвојства и параметри квалитета система и услуге су обавезан део циљева и циљне функције 
система јавног градског транспорта путника, а на тај начин и један од основа за управљање тим системом. 
Управљање квалитетом представља континуиран процес потраге за бољом услугом. Очекивани квалитет 
услуге, који исказује потребе корисника, основ је за планирање, пројектовање и унапређење услуге. Оцењени 
квалитет изражава степен задовољства корисника достигнутим резултатима система.  
 
Ова мера је кључна за доследно спровођење концепта „корисник у фокусу“ и пројектовање система „по мери 
корисника“. У циљу континуалне анализе тржишта транспортних потреба и захтева и квалитета система и 
услуге потребно је спровести следеће активности у систему јавног транспорта путника: 
 
1. Истраживања у подсистему јавног линијског транспорта путника: 

 

− Истраживање транспортних потреба и мобилности: Анкета корисника на стајалиштима/у возилима; 

− Истраживања очекиваног и оцењеног квалитета услуге: Анкета корисника на стајалиштима/у возилима; 

− Истраживање транспортних захтева: Систематско/Контролно бројање путника (мануелно бројање 
путника у возилима, анализа података из система за аутоматско бројање путника);* 

− Истраживање карактеристика и захтева потенцијалних корисника: Анкета потенцијалних корисника. 
 

2. Истраживања у подсистему такси транспорта путника:  
 

− Истраживање транспортних потреба: Анкета корисника такси подсистема (на такси стајалиштима и 
местима атракције и продукције путовања); 

− Истраживања очекиваног и оцењеног квалитета услуге: Анкета корисника такси подсистема (на такси 
стајалиштима и местима атракције и продукције путовања); 

− Истраживања и анализа транспортних захтева у подсистему флексибилног транспорта путника (анализа 
база података о испостављеним позивима и истраживања у реалном систему за такси подсистем;** 

− Истраживање карактеристика и захтева потенцијалних корисника: Анкета потенцијалних корисника. 
 
Напомене:  
*      У зависности од степена опремљености возила системима за бројање путника. 
**   За све подсистеме јавног флексибилног транспорта путника који буду препознати у систему јавног транспорта у Београду потребно је 

вршити континуална истраживања потреба и захтева за услугом и оцену квалитета услуге. 
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ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих буџета и финансијске снаге кључних актера и треба да буду 
међусобно повезане. Активности у оквиру ове мере спроводиће се континуално, у планском периоду до 2033. 
године. Оквирна временска динамика реализације активности је периодична и обавезна провера пре сваке 
значајне промене елемената структуре и функционисања. Истраживања очекиваног и оцењеног квалитета 
услуге спроводити једанпут годишње. 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга.  

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Карактеристике транспортних потреба и мобилности; интензитет и карактеристике транспортних захтева у 
простору и времену; број превезених путника; структура видовне расподеле; бруто транспортни рад; нето 
транспортни рад; производна ефикасност по подсистемима и укупно у систему; број полазакa; оцена квалитета 
услуге по подсистемима и на нивоу система (индекс задовољства корисника). 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив истраживања 

Јединични 
трошкови 

истраживања за 
целину система  

[EUR] 

Процењени број 
реализација 

истраживања 

Процењени 
укупни трошкови  

[EUR] 

Истраживања у подсистему јавног линијског транспорта путника 1.410.000 

Истраживање транспортних потреба (анкета корисника) 50.000 3 150.000 

Истраживање транспортних захтева (систематско бројање путника) 500.000 2 1.000.000 

Истраживање квалитета услуге 20.000 10 200.000 

Истраживање потенцијалних корисника 20.000 3 60.000 

Истраживања у подсистему такси транспорта путника 280.000 

Истраживање транспортних потреба (анкета корисника) 20.000 3 60.000 

Истраживање транспортних захтева 20.000 3 60.000 

Истраживање квалитета услуге 10.000 10 100.000 

Истраживање потенцијалних корисника 20.000 3 60.000 

УКУПНО 1.690.000 
  

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 3 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

9 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 19 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 13 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 19 

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

21 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 27 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 15 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 23 
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КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 15 

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

13 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 23 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 23 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 22 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 21 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 17 

УКУПНО 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 18 од 101 

 

M7. УСКЛАЂИВАЊЕ АНГАЖОВАНИХ ТРАНСПОРТНИХ КАПАЦИТЕТА СА 
ТРАНСПОРТНИМ ЗАХТЕВИМА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са појединим елементима 
структуре и функционисања система. 

Временски период 
имплементације 

2021. година и континуално до 2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У претходних шест година Град Београд је спровео више секторских студија и пројеката унапређења одређених 
делова система јавног транспорта путника („Mрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и дeфинисaњe 
пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИTС-1): MassTransNet“ (2015); „Mрeжa линиja и дeфинисaњe пoтрeбних 
кaпaцитeтa зa пригрaдски и лoкaлни прeвoз у Бeoгрaду – SuTraN“ (2016); „Унaпрeђeњe и рaзвoj систeмa нoћнoг 
jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду – NiTran“ (2018)), који представљају чврсту и поуздану основу за даља 
унапређења.  
 
Основни циљ ове мере је унапређење целине мреже линија система јавног транспорта путника, усаглашене са 
реалним и егзактно утврђеним транспортним потребама и захтевима корисника система. Мрежа линија треба 
да буде интегрисана у постојећу градску транспортну мрежу, и да заједно са пешачењем оствари целовито и 
кохерентно решење реализације транспортних потреба становника града Београда и допринесе стварању 
избалансираног транспортног система код кога је производна, техничка и економска ефикасност подигнута на 
оптимум и тиме постигнута свеукупна погодност за кориснике. Унапређена мрежа линија треба да обезбеди 
подизање нивоа квалитета транспортне услуге, боље перформансе система, виши ниво економске ефикасности 
система, унапређење и заштиту животне средине кроз повећање учешћа еколошки подобних видова 
(подсистема) у укупном транспортном раду итд. Основни принципи за унапређење мреже линија у погледу 
оптимизације капацитета су: 

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

− Усклађеност обима транспортних капацитета са реалним транспортним захтевима; 

− Задовољење критеријума смањења трошкова функционисања постојеће мреже линија; 

− Пројектовање нових линија у складу са реалним транспортним потребама (линије жеља);  

− Повећање производне и економске ефикасности целине система; 

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

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

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

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

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

 

За реализацију ове мере кључне су следеће активности: 

− Интеграција система за аутоматско бројање путника са системом за мониторинг и управљање 
возилима у циљу оптимизације функционисања система, за шта је предуслов опремања свих возила у 
систему са аутоматским бројачима; 
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− Активно коришћење ажурираног Транспортног модела за планирање и пројектовање свих елемената 
система (мрежа линија, тарифни систем, еколошки ефекти итд.); планирање и пројектовање нових 
подсистема; планирање и анализу ефеката режимских измена у систему; анализу ефеката примене 
свих мера  и активности на структуру и функционисање система итд. 

 
Слика. Oптeрeћeњe мрeжe линиja 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). 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

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

РИЗИЦИ 

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

KPIs ИНДИКАТОРИ 

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

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

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

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 
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УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 7 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

8 

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

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 13 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 15 

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

22 

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

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 14 

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

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

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

12 

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

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

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 27 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 11 

УКУПНО 266 
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M8. ДЕФИНИСАЊЕ КОНЦЕПТА МРЕЖЕ ЛИНИЈА ЈАВНОГ ГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА 
ПУТНИКА (ХИЈЕРАРХИЈА ПОДСИСТЕМА – ХИЈЕРАРХИЈА ЛИНИЈА) 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са појединим елементима 
структуре и функционисања будућег метро система 

Временски период 
имплементације 

2021–2022, 2027–2028. и континуално 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Унапређење мреже линија система јавног транспорта путника један је од кључних корака у процесу стварања 
високо квалитетне и ефикасне услуге мобилности. Планирање развоја и пројектовање мреже линија зависи од 
великог броја фактора, као што су структура града, структура градске транспортне мреже, географске и 
климатске карактеристике града, структуре система јавног градског транспорта путника итд. Мера је базирана 
на примени системског приступа пројектовању и унапређењу мреже линија, заснованом на стварним 
транспортним потребама и захтевима као улазним величинама, због чега је неопходно спровести читав спектар 
истраживања. Основни излаз је јасно дефинисана хијерархија подсистема / линија, у коме сваки 
подсистем/линија има дефинисану улогу и место (основни коридор, напојна, дистрибутивна итд.). Основни 
принципи које треба поштовати у процесу пројектовања мреже линија су: 

− Ускладити будућу мрежу линија са постојећим демографским, социо-економским и урбанистичким 
развојем града Београда; 

− Извршити реинжењеринг мреже линија система (статички и динамички елементи линије) и 
дефинисати јасну хијерархију између подсистема у циљу елиминације конкуренције између 
подсистема, са примарном улогом еколошки прихватљивих подсистема; 

− Ускладити мрежу линија са линијама жеља корисника (постојећим изворно-циљним кретањима). 
Трасе линија треба да буду усаглашене са линијама жеља путника, тако да већина путника своје 
путовање може да реализује са прихватљивим бројем преседања;  

− Ускладити обим транспортних капацитета са транспортним захтевима; 

− Задржати у највећој могућој мери постојеће навике корисника и препознатљив имиџ постојеће мреже 
линија; 

− Равномерно оптерећење токова путника на линији (повезивање слабије оптерећених линија или 
увођење локалних/напојних линија у циљу рационалнијег „покривања” неравномерног тока дуж 
линије); 

− Обезбедити услове да се путовања на мрежи линија реализују на флексибилнији и обухватнији начин и 
обезбедити свеукупну погодност за кориснике; 

− Остварити технолошку повезаност мреже линија свих постојећих подсистема (видова). Обезбедити 
лако коришћење и преседање у систему кроз координацију свих линија истих или различитих 
подсистема у простору и времену, као и линија са подсистемима регионалног и међумесног 
транспорта путника. Мрежа линија треба да обезбеди координацију и интеграцију свих подсистема 
(видова) јавног транспорта путника кроз везе свих делова града и везе линија различитих видова у 
циљу остварења лакоће коришћења и преседања на остале видове (такси, регионални транспорт 
путника); 

− Повећати ниво квалитета транспортних услуга (обезбедити могућност коришћења мреже линија у свим 
деловима града у временским периодима када за то постоји одговарајућа транспортна потреба); 

− Мрежа линија треба да обезбеди максимално могућу брзину путовања путника, односно минимално 
време путовања;  

− Повећање еластичности мреже линија побољшањем основних технолошких елемената система; 

− Промена структуре мреже линија по типовима линија;  
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− Линије свих подсистема третирати као целину система, чија се координација обавља на интегрисаним 
тачкама трансфера (терминусима и преседачким стајалиштима); 

− Модално преусмеравање ка еколошки одрживијим видовима транспорта путника; 

− Минимизирати негативни утицај система на околину кроз повећање еколошки чистијих подсистема у 
транспортној понуди; 

− Повећати економску ефикасност и ефективност целине система; 

− Повећати атрактивност система јавног градског транспорта путника у Београду; 

− Обезбедити услове за адаптибилност мреже линија у функцији развоја града и промена у 
транспортним потребама и  захтевима корисника. 

Имајући у виду дуалну природу транспортних система, односно чињеницу да је транспортни систем, систем за 
себе, али истовремено и подсистем вишег система (мета система), и да ова дуалност важи до нивоа елемента 
система који је најнижи подсистем у систему на коме се могу мерити ефекти рада система, једна од кључних 
активности је прецизно  дефинисање хијерархије између подсистема и њихових елемената структуре. 
 

Дефинисање хијерархије између подсистема 
подразумева јасно степенасто уређење елемената 
који чине структуру система у рангирани поредак, где 
је сваки ранг, од најнижег па до највишег, условљен и 
подређен оним изнад, са прецизно дефинисаним 
улогама унутар целине система. 
Дефинисање хијерархије подсистема/линија у мрежи 

линија треба спровести у краткорочном периоду (1–2 
године), али примена мере подразумева континуалан 
процес унапређења система у променљивом 
окружењу.  
Tиме се постиже ефикасна реализација мобилности за 
све категорије корисника, а у исто време, повећава се 
и ефикасност и ефективност система. 

Слика. Хијерархија мреже линија у градском 
транспортном систему  

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У првој фази (2021–2022. година) треба пројектовати основни хијерархијски модел мреже линија и извршити 
класификација постојећих линија јавног транспорта путника. Други значајан временски пресек је 2027–2028. 
година када се планира почетак функционисања прве линије метроа (Фаза 1 линије 1), због чега је потребно 
извршити реорганизацију мреже линија, посебно у смислу хијерархије линија. Поред тога, мера ће се 
континуално примењивати у читавом планском периоду у тренутцима када дође до битних измена структуре 
мреже (увођење нових линија/подсистема; значајне измене постојећих линија/подсистема итд.) 

РИЗИЦИ 

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

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Грађевинска дужина мреже 

− Експлоатациона дужина мреже 

− Коефицијент преклапања мреже линија 

− Коефицијент сложености мреже линија 

− Коефицијент густине стајалишта 

− Коефицијент расположивости мреже линија 

− Коефицијент густине мреже линија 

− Коефицијент обухвата мреже линија (Линијски коефицијент) 

− Коефицијент прилагођености мреже линија 

− Коефицијент директности мреже линија 

− Коефицијент искоришћења мреже линија 

− Пешачка доступност мреже линија 

− Средња дужина међустаничног растојања 

Градска транспортна мрежа

Транспортна мрежа система

јавног транспорта путника

Транспортна мрежа подсистема

(видова) јавног транспорта путника
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− Коефицијент физичке интеграције 

− Еколошка подобност система 

− Производна ефикасност 

− Економска ефикасност 

− Трошковна ефикасност 

− Просечан број преседања 

− Брзина путовања 

− Просечна дужина путовања 

− Укупан број превезених путника 

− Укупан број полазакa 

− Укупан број обрта 

− Бруто транспортни рад 

− Нето транспортни рад  

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив линије 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Фаза 1 (2021–2022): Унапређења мреже линија са дефинисањем хијерахије подсистема/линија 250.000 

Фаза 2 (2027–2028): Унапређења мреже линија са дефинисањем хијерахије подсистема/линија 250.000 

УКУПНО 500.000 
 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 6 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

10 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 26 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 16 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 28 

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

20 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 16 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 11 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 16 

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

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

17 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 20 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 18 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 15 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 29 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 16 

УКУПНО 276 
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M9. ПРОМЕНА КОНЦЕПТА ПРИГРАДСКОГ ТРАНСПОРТА  
           (ЈАСНА ХИЈЕРАРХИЈА ПОДСИСТЕМА СА ПРИМАРНОМ УЛОГОМ БГВОЗА) 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са појединим елементима 
структуре и функционисањa приградског транспорта путника 

Временски период 
имплементације 

2021–2022. и континуално 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Данас БГВОЗ функционише на 4 линије у оквиру административног подручја града (Линија 1 – Батајница – Овча, 
дужина 31,3 km, 13 станица, Линија 2 – Ресник – Овча, дужина 23,0 km, 11 станица, Линија 5 – Овча – 
Младеновац, дужина 62,0 km, 19 станица, Линија 6 – Овча – Лазаревац, дужина 68,0 km, 19 станица), а у плану 
је увођење још три линије овог система градско – приградске железнице. У оквиру ове мере предвиђено је 
пројектовање и имплементација три нове линије БГ ВОЗА: Линија 3 – Макиш – Раковица – Карабурма:  Дужина 
13.7 km, 8 станица, Линија 4 – Нови Београд – Сурчин – Национални стадион:  Дужина 23,5 km, 8 станица и 
Линија 7 – Сурчин – Обреновац: дужина 24,0 km, 5 станица. Планом линија 5 би била скраћена и саобраћала на 
потезу Београд центар – Младеновац, дужине 50,7 km са 11 станица. 
 

Линије приградског аутобуског подсистема обезбеђују везу општина Младеновац, Сопот, Барајево, Обреновац, 
Лазаревац и делова општине Гроцка са градским општинама града Београда. Мрежа приградских линија је 
радијално постављена у односу на централну градску зону, и у оквиру ње функционише 77 линија (по 
општинама Барајево – 13, Гроцка – 23, Лазаревац – 8, Младеновац – 8, Обреновац – 13, Сопот – 12). Укупна 
дужина приградске мреже линија, у оба смера, износи 5.980 километара са средњом експлоатационом 
дужином линија од 47 километара, а путнике опслужује 311 возила. 
 

У складу са претходно наведеним, неопходно је променити концепт приградског транспорта путника, односно 
дефинисати јасну хијерархију подсистема са примарном улогом БГВОЗА. Оптимизација мреже приградског 
транспорта путника један је од корака у процесу стварања високо квалитетне и ефикасне услуге мобилности 
грађана приградских општина града Београда.  
 

Мера је заснована на примени системског приступа пројектовању и унапређењу мреже линија заснованог на 
стварним транспортним потребама и захтевима као улазним величинама, због чега је неопходно спровести 
читав спектар истраживања. Основни излаз је јасно дефинисана хијерархија подсистема / линија, у коме сваки 
подсистем / линија има дефинисану улогу и место (основни коридор, напојна, дистрибутивна итд.).  
 
У складу са планираним развојем подсистем БГБОЗ-а, треба извршити реинжењеринг мреже приградских и 
локалних линија према следећим принципима:   

− Ускладити будућу мрежу приградских линија са постојећим демографским, социо-економским и 
урбанистичким развојем града Београда; 

− Смањити степен преклопљености мреже линија БГВОЗА и аутобуског подсистема и дати приоритет БГВОЗУ;  

− Ускладити обим транспортних капацитета са транспортним захтевима (оптимизација капацитета аутобуског 
подсистема на деловима мреже које опслужује БГВОЗ кроз смањење броја полазака у аутобуском 
подсистему и усклађивање редова вожње); 

− Задржати у највећој могућој мери постојеће навике корисника; 

− Равномерно оптерећење токова путника на линији (повезивање слабије оптерећених линија и увођење 
локалних/напојних аутобуских линија у циљу рационалнијег „покривања” неравномерног тока дуж линије); 

− Обезбедити услове да се путовања на мрежи линија реализују на флексибилнији и обухватнији начин и 
обезбедити свеукупну погодност за кориснике; 

− Остварити технолошку повезаност мреже линија свих постојећих подсистема (видова). Обезбедити лако 
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коришћење и преседање у систему кроз координацију свих линија истих или различитих подсистема у 
простору и времену, као и линија са подсистемима регионалног и међумесног транспорта путника. 

− Повећати ниво квалитета транспортних услуга (дефинисати минималне стандарде у погледу максималних 
интервала слеђења возила на линијама БГВОЗ-а, приградским и локалним линијама); 

− Мрежа линија треба да обезбеди максимално могућу брзину путовања путника, односно минимално време 
путовања;  

− Повећање еластичности мреже линија побољшањем основних технолошких елемената система; 

− Линије свих подсистема третирати као целину система, чија се координација обавља на интегрисаним 
тачкама трансфера (терминусима и преседачким стајалиштима) – концепт Hub&Spoke; 

− Минимизирати негативни утицај система на околину кроз примену мера за повећање еколошки подобних 
возила; 

− Повећати економску ефикасност и ефективност. 
 
Дефинисање хијерархије подсистема/линија у мрежи приградских линија треба спровести у краткорочном 
периоду (у прве две године примене Стретегије), али примена мере подразумева континуалан процес 
унапређења система у променљивом окружењу. Tиме се постиже ефикасна реализација мобилности за све 
категорије корисника, а у истом време, повећава се и ефикасност и ефективност система. 
 
Активности које је неопходно спровести су: 

1. Спровођење детаљне анализе постојећег стања; 
2. Дефинисање новог хијерархијског модела структуре и функционисања мреже линија приградског и 

локалног транспорта путника;  
3. Примена одабраног модела; 
4. Процена примењене мере кроз праћење индикатора. 

 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У првој фази (2021– 2022. година) пројектоваће се основни хијерархијски модел мреже приградских линија и 
извршити класификација постојећих линија. Мера ће се континуално примењивати у читавом планском 
периоду у тренуцима када дође до битних измена структуре мреже (увођење нових линија/подсистема; 
значајне измене постојећих линија/подсистема итд.) 

РИЗИЦИ 

Недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; утицај значајних реконструкција елемената 
инфраструктуре на функционисање линија и подсистема; навике корисника и низак степен прихватања нових 
подсистема; неадекватно дефинисани елементи функционисања, низак ниво поузданости и стабилности 
услуге, регулаторно-политички ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Грађевинска дужина мреже 

− Експлоатациона дужина мреже 

− Коефицијент преклапања мреже линија 

− Коефицијент сложености мреже линија 

− Коефицијент густине стајалишта 

− Коефицијент расположивости мреже линија 

− Коефицијент густине мреже линија 

− Коефицијент обухвата мреже линија (Линијски коефицијент) 

− Коефицијент прилагођености мреже линија 

− Коефицијент директности мреже линија 

− Коефицијент искоришћења мреже линија 

− Пешачка доступност мреже линија 

− Средња дужина међустаничног растојања 

− Коефицијент физичке интеграције 

− Еколошка подобност система 

− Производна ефикасност 

− Економска ефикасност 
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− Трошковна ефикасност 

− Просечан број преседања 

− Брзина путовања 

− Просечна дужина путовања 

− Укупан број превезених путника 

− Укупан број полазака 

− Укупан број обрта 

− Бруто транспортни рад 

− Нето транспортни рад  

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Активност 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Истраживање транспортних захтева (систематско бројање путника, једном у планском периоду) 200.000 

Студија/пројекат унапређења мреже линија са дефинисањем хијерархије подсистема/линија 200.000 

УКУПНО 400.000 
 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 5 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

12 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 23 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 19 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 19 

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

23 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 21 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 15 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 18 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 23 

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

25 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 18 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 17 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 12 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 23 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 11 

УКУПНО 279 
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M10. КОНСТАНТНО УСКЛАЂИВАЊЕ И ПРОМЕНА РЕДОВА ВОЖЊЕ НА ОСНОВУ 
РЕАЛНИХ ПОДАТАКА О ФУНКЦИОНИСАЊУ СИСТЕМА 

 

Кључни актери 
Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Оператор системом за мониторинг и контролу јавног превоза 
Сви превозници у систему 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са динамичким 
елементима функционисања система 

Временски период 
имплементације 

2021–2027. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Кључна превентивна мера којом се утиче на све постављене стратешке циљеве јесте константно усклађивање и 
промена динамичких елемента функционисања система и њихова имплемтација у редове вожње линија. 
Промена редова вожње се односи на адекватно подешавање (смањење/повећање) главних улазних 
елемената, пре свега времена превоза и времена терминирања која заједно чине време обрта на линији. 
 
Врeмe oбртa и трaнспoртни зaхтeви су бaзнe вeличинe кoje прeдстaвљajу улaз зa прojeктoвaњe рeдa вoжњe. 
Врeмe oбртa je сaмим тим jeдaн oд нajвaжниjих динaмичких eлeмeнтa рaдa линиje jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa. Рeдoм вoжњe сe усклaђуjу пoнуђeни трaнспoртни кaпaцитeти сa испoстaвљeним трaнспoртним 
зaхтeвимa, тaкo дa су бaзнe вeличинe зa прojeктoвaњe рeдa вoжњe истoврeмeнo и кључни фaктoри кojи утичу, с 
jeднe стрaнe, нa квaлитeт функциoнисaњa и услугe, a сa другe стрaнe, нa прoизвoдну и eкoнoмску eфeктивнoст и 
eфикaснoст, кao и нa искoришћeњe рeсурсa (вoзилa, зaпoслeни финaнсиje, eнeргиja и сл.) и утицaj нa oкoлину. 
 
Интензитет транспортних захтева као улазна величина је анализирана и детаљно описана у оквиру мере М7 – 
Усклађивање ангажованих транспортних капацитета са транспортним захтевима и даље неће бити предмет 
анализе у оквиру ове мере. 
 
Зa oдрeђивaњe врeмeнa прeвoзa и врeмeнa тeрминирaњa, приликoм прoцeсa плaнирaњa функциoнисaњa 
линиje jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa, мнoги плaнeри су принуђeни дa рaдe бeз икaквих пoдaтaкa или сa 
вeoмa oгрaничeним пoдaцимa o истoриjи функциoнисaњa. Oни сe нajчeшћe oслaњajу нa пoдaткe прикупљeнe у 
jeднoм дaну функциoнисaњa линиje или нa oснoву жaлби и сугестија кoрисникa услугe. Како у Београду 
тренутно функционише сaврeмeн систeм зa мoнитoринг и контролу рaдa вoзилa у систeму jaвнoг превоза, 
могуће је користити бoгaту бaзу пoдaтaкa o функциoнисaњу линиjа која се формира помоћу овог система. 
 

Како би се ова мера успешно и квалитетно спровела, неопходно је реализовати наредне активности: 
 

1. Детаљна анализа постојећих база података о функционисању линија јавног превоза; 
2. Детаљна анализа постојећих редова вожње посебно са аспекта улазних елемената; 
3. Израда нових редова вожње; 
4. Унапређење постојећег софтвера за израду редова вожње; 
5. Унапређење постојећег система за мониторинг и контролу; 
6. Повезивање софтвера за израду редова вожње са базом система за мониторинг; 
7. Праћење реализације редом вожње планираних елемената и континуално усклађивање и промена 

редова вожње на основу реалних података о функционисању система. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Имајући у виду да је за унапређење постојећег софтвера за израду редова вожње и унапређење система за 
мониторинг неопходан одређени временски период, неопходно је се да се у прве три године примене 
Стретегије (2021–2023. Године), реализују прве три претходно наведене активности. 
 

Паралелно са реализацијом прве три активности треба континуирано радити на припреми (функционалне 
спецификације) и реализацији наредне три активности (4, 5 и 6) неопходне за успешно спровођење ове мере. 
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Предвиђени рок за реализацију ових активности је 2023. године, што значи да се након одређеног периода за 
тестирање и подешавање система (оквирно годину дана), од 2024. године може реализовати активност 7, која 
предвиђа континуирано усклађивање и промену редова вожње. 
 

АКТИВНОСТИ / ГОДИНА 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 

1. Детаљна анализа постојећих база података о функционисању 
система јавног транспорта путника;         

2. Детаљна анализа постојећих редова вожње посебно са аспекта 
улазних елемената;          

3. Израда нових редова вожње; 

        

4. Унапређење постојећег софтвера за израду редова вожње; 
          

5. Унапређење постојећег система за мониторинг и контролу; 
          

6. Повезивање софтвера за израду редова вожње са базом система за 
мониторинг; 

        

7. Континуално усклађивање и промена редова вожње на основу 
реалних података о функционисању система. 

            
 
 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Јединично време израде реда вожње; поузданост реализације реда вожње; степан задовољства корисника. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Неопходне инвестиције за примену ове мере се могу односити превасходно на реализацију прве три 
активности. Активности 4, 5 и 6 су предвиђене као обавезна унапређења која су саставни део уговора и обавеза 
будућег оператора који ће управљати системом за мониторинг и контролу, тако да су све неопходне 
инвестиције покривене наведеним уговором и део су који приватни партнер калкулише приликом аплицирања 
на јавну набавку. Активност 7 је у ингеренцији Секретаријата за јавни превоз и као таква не продукује додатне 
инвестиције, осим ангажовања одговарајућег кадра. 
Процена инвестиција за реализацију прве три активности је око 300.000 EUR. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 13 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

4 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 16 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 11 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 17 

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

21 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 22 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 9 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 18 
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КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 21 

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

11 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 20 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 20 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 10 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 23 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 9 

УКУПНО 232 
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M11. ДЕФИНИСАЊЕ МИНИМАЛНИХ СТАНДАРДА ЗА РАЗВОЈ МРЕЖЕ ЛИНИЈА 
(СТАНДАРДИЗАЦИЈА ИНТЕРВАЛА СЛЕЂЕЊА ВОЗИЛА, БРОЈА ПОЛАЗАКА, 
ПРИСТУПАЧНОСТИ ИТД.) 

 

Кључни актери 
Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Сви превозници у систему 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са елементима елементе 
структуре и функционисања линија 

Временски период 
имплементације 

2021–2023. и континуално 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

У тренутном пресеку времена у оквиру система јавног превоза путника у Београду не постоје дефинисани 
минимални стандарди за увођење нове или укидање постојеће линије. Непостојање дефинисаних стандарда 
проузрокује стихијске и непланске измене на мрежи линија које последично могу проузроковати додатне 
трошкове за систем и губитак поверења грађана. Јасно дефинисање стандарда омогућило би доносиоцима 
одлука лакше и транспарентније управљање развојем мреже линија, а грађанима и корисницима отворило 
могућност аргументованог утицаја на процес доношења одлука. 
Активности које су неопходне за спровођење како би се ова мера успешно применила су: 
 

1. Детаљна анализа подручја опслуге; 
2. Детаљна анализа структуре и функционисања постојећих линија; 
3. Анализа изворно-циљних кретања; 
4. Анализа уговорних односа града и превозника; 
5. Дефинисање минималних стандарда за увођење или постојање линије. Минималним стандардима би 

требало да буду обухваћени следећи параметри структуре и функционисања: 
a. Интервал; 
b. Број возила; 
c. Брзина возила; 
d. Процењени број путника; 
e. Просторна доступност; 
f. Ниво преклапања са постојећом мрежом; 
g. Планирани транспортни рад; 
h. Планирани часови рада. 

6. Усвајање регулаторних аката којима се, на нивоу града, дефинишу минимални стандарди; 
7. Покретање усмерених кампања за кориснике јавног превоза, али и за остале грађане;  
8. Примена дефинисаних минималних стандарда; 
9. Праћење реализације и континуално усклађивање и промена на основу реалних података из система. 

 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Почетак спровођења свих дефинисаних активности не изискује никакве предуслове нити припремне радње. 
Активности су хронолошки поређане, а могу почети са спровођењем од момента усвајања Стратегије. Реално је 
очекивати да активности од 1 до 7 могу бити реализоване у наредне две године, до 2023. године. Идеално би 
било да се наведене активности реализују до момента потписивања нових уговора са превозницима. 
Активности 8 и 9 би требало да се континуално примењују након реализације претходних активности. 

РИЗИЦИ 

Недоследна примена постулата транспортног инжењеринга. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Висина трошкова функционисања целине система; коефицијент преклапања трасе; просторна доступност 
система; временска доступност система; степен задовољства корисника; 
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ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Неопходне инвестиције за примену ове мере се могу односити превасходно на реализацију првих пет 
активности. Активност 6, 7, 8 и 9 су у ингеренцији Секретаријата за јавни превоз и као такве не продукују 
додатне инвестиције, осим ангажовања одговарајућег кадра. 
 

Процена инвестиција за реализацију првих пет активности је око 150.000 EUR. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 23 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

7 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 10 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 10 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 14 

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

13 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 18 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 16 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 14 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 17 

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

10 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 10 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 10 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 23 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 10 

УКУПНО 191 
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M12. УРЕЂЕЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ТРАНСФЕРНИХ ТАЧАКА У СИСТЕМУ  
(ПО КОРИДОРИМА, ПО ПОДСИСТЕМИМА) И КООРДИНАЦИЈА 
ФУНКЦИОНИСАЊА СИСТЕМА НА ТРАНСФЕРНИМ ТАЧКАМА  

Кључни актери 
Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Оператор системом за мониторинг и контролу јавног превоза 
Сви превозници у систему 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са елементима структуре 
трансферних тачака и елементе функционисања система у оквиру њих. 

Временски период 
имплементације 

2021–2027. и континуално. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Трансферне (преседачке) тачке су места на којима се остварује физичка интеграција како унутар система јавног 
градског транспорта путника и тако и са осталим видовима транспорта путника. 
 
Основни циљ уређења најважнијих трансферних тачака треба да буде усмерен на повећање њихове просторне 
доступности, пре свега у погледу приступачности за све категорије корисника, али и у погледу координације 
редова вожње како између различитих подсистема тако и између линија истог подсистема на заједничким 
трасама. Трансферне тачке се на територији Београда, у зависности од структуре и концепта функционисања, 
могу поделити на више различитих типова: 
 

− Локације од изузетног значаја које представљају трансферне тачке између подсистема међумесног и 
међународног друмског и железничког транспорта путника и система јавног линијског транспорта 
путника (Нова аутобуска станица у Блоку 42, Нова железничка станица и Аеродром „Никола Тесла“); 

− Park&Ride системи – представљају локације на којима се врши трансфер са других видова (путнички 
аутомобил, бицикл, мотоцикл ...) на видове јавног линијског транспорта путника високог капацитета; 

− Hub&Spoke системи – представљају локације на којима се врши трансфер путника унутар система 
јавног линијског транспорта путника. Овај концепт организације линија подразумева да објекти 
транспорта приликом кретања пролазе кроз тачку на мрежи која је означена као Hub и на територији 
града Београда се првенствено односи на линије које повезује периурбано (периферно) подручје са 
ужом или широм зоном централног урбаног подручја. Концепт може бити примењен у оквиру једног 
подсистема или може представљати и тачку интеграције више различитих подсистема јавног 
транспорта; 

− Извршити реинжењеринг мреже линија система (статички и динамички елементи линије) и 
дефинисати јасну хијерархију између подсистема у циљу елиминације конкуренције између 
подсистема, са примарном улогом еколошки прихватљивих подсистема; 

− Постојеће трансферне тачке, односно локације физичке интеграције више линија истог или различитих 
подсистема.  
 

Скуп активности које је неопходно спровести пре свега зависи од типа трансферне тачке, односно да ли се ради 
о постојећим трансферним тачкама или о имплементацији нових. У циљу уређења и унапређења постојећих 
трансферних тачака неопходно је реализовати наредне активности: 
 

1. Прикупљање потребних података о структури и функционисању; 
2. Спровођење детаљне анализе постојећег стања; 
3. Иницирање формалне одлуке о начину унапређења кроз идентификацију критичних елемената; 
4. Пројектовање одабраног модела унапређења; 
5. Примена одабраног модела; 
6. Процена примењених мера кроз праћење индикатора. 
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За локације од посебног значаја скуп активности је исти као за постојеће трансферне тачке уз додатну активност 
која подразумева прилагођавање структуре и функционисања мреже линија у зони утицаја. 
 
У циљу увођења нових система трансферних тачака (Park&Ride и Hub&Spoke) неопходно је реализовати 
наредне активности: 
 

1. Прикупљање потребних социо-економских података о ширем подручју потенцијалне локације; 
2. Прикупљање потребних података о структури и функционисању система јавног линијског транспорта 

путника у ширем подручју потенцијалне локације; 
3. Прикупљање потребних података о структури и функционисању осталих видова транспорта путника у 

ширем подручју потенцијалне локације; 
4. Прикупљање података о карактеристикама путника и путовања свих видова транспорта путника у ширем 

подручју потенцијалне локације; 
5. Спровођење детаљне анализе постојећег стања; 
6. Иницирање формалне одлуке о локацији за имплементацију трансферне тачке; 
7. Пројектовање структуре, функционисања и тарифирања одабране трансферне тачке; 
8. Прилагођавање структуре и функционисања мреже линија у зони утицаја;  
9. Покретање информативне кампање за кориснике система јавног линијског транспорта путника, али и за 

остале учеснике у градском транспортном систему; 
10. Пуна примена пројектованог модела функционисања на трансферне тачке;  
11. Развој одговарајућег система мониторинга и контроле; 
12. Процена примењених мера кроз праћење индикатора. 

 
Додатна, заједничка активност за све трансферне тачке је прецизна координација редова вожње свих линија у 
систему јавног линијског транспорта путника. Предуслов за реализацију ове активности је унапређење 
софтвера за израду редова вожње. Предвиђено унапређење би требало да омогући истовремено креирање 
редова вожње за више линија са заједничком тачком интеграције. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Као и претходно описане активности, и фазе имплементације зависе од типа трансферне тачке.  
 

Уређење свих постојећих трансферних тачака би требало реализовати до 2027. године. Имајући у виду да је за 
унапређење постојећег софтвера за израду редова вожње неопходан одређени временски период, прелог је  
се да се у прве четири године, 2021 – 2024. године, реализују све активности без додатне, која подразумева 
координацију редова вожње. Све наведене активности треба континуално примењивати у складу са ширењем 
мреже система јавног линијског транспорта путника и формирањем нових трансферних тачака. 
 

Основне активности за локације од посебног значаја би требало реализовати од почетка функционисања ових 
трансферних тачака.  
 

Активности које прате увођења нових система трансферних тачака, посебно Park&Ride система, могуће  је 
реализовати паралелно са развојем висококапацитивних шинских система, односно процеси њиховог 
планирања, развоја и имплементације треба да прате идентичне фазе шинских система. 
 

Hub&Spoke системе треба реализовати у наредном трогодишњем периоду, посебно део који се односи на 
линије које повезује периурбано (периферно) подручје са ужом или широм зоном централног урбаног 
подручја. Фазе реализације активности у вези са овом трансферном тачком треба да прате фазе дефинисане у 

оквиру мера М8 – Дефинисање хијерархије мреже линија јавног градског транспорта путника и М9 – Промена 

концепта приградског транспорта (јасна хијерархија подсистема са примарном улогом БГВОЗ-а). 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; потенцијално 
повећање времена путовања; недостатак расположивог простора; регулаторно – политички ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број интегрисаних трансферних тачака, време путовања, број нових корисника система јавног линијског 
транспорта путника; ниво засићеног тока на централним градским артеријама; трошкови путовања; 
коефицијент равномерности на заједничким деоницама; временски губици. 
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ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Процена инвестиција за реализацију описаних активности је презентована у наредној табели. 
Ред. 
бр. 

Назив трансферне тачке 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

1. Постојеће трансферне тачке (10 локација) 200.000 

2. Увођење Park&Ride система Укључено у оквиру мере М29 

3. Увођење Hub&Spoke система (5 локација) 250.000 

4. Локација од посебног значаја (3 локације) 150.000 

УКУПНО 600.000 

 

Додатна активност која се односи на координацију редова вожње је у ингеренцији Секретаријата за јавни 
превоз и као таква не продукује додатне инвестиције, осим ангажовања одговарајућег кадра. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски, доступност одговарајућих парцела и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 15 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

2 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 16 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 8 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 24 

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

25 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 22 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 7 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 16 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 17 

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

9 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 13 

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

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 22 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 9 

УКУПНО 216 
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M13. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ИЗРАДЕ И УСВАЈАЊА ПЛАНСКИХ И ПРОЈЕКТНИХ 
ДОКУМЕНАТА У ЦИЉУ СИСТЕМСКОГ, ИНТЕГРИСАНОГ, ПАРЦИПАТИВНОГ И 
КООРДИНИСАНОГ ПЛАНИРАЊА ГРАДА БЕОГРАДА  

Кључни актери Република Србија и град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
Урбанистички завод Београда  
Секретаријат за саобраћај 
Секретаријат за јавни превоз 

Неопходне претходне 
активности 

Рекапитулација постојећих планских докумената, интеграција планских решења 
постојећих планских докумената, објективизација реализације планских решења и 
пренос обавеза за наредни период, истраживања транспортних захтева, нивоа 
услуге, KPIs и др. 

Временски период 
имплементације 

2021–2033. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Ова мера садржи активности за унапређење процеса израде и усвајања планских и пројектних докумената у 
циљу имплементације системског, интегрисаног, парципативног и координисаног планирања града и система 
за јавни транспорт путника:  

− Ажурирање постојеће планске документације у складу са променама законске регулативе; 

− Ажурирање постојеће планске документације у складу са развојем система; 

− Координација кључних актера у спровођењу ове мере у иницијалним фазама израде планова развоја; 

− Унапређење процеса израде планске документације; 

− Израда новог Генералног урбанистичког плана града Београда од 2021. до 2041. године; 

− Израда Плана шинских система са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метроа; 

− Наставак израде пројектне документације за све три планиране линије метроа; 

− Усклађивање планске документације развоја система са Стратегијом развоја јавног линијског превоза 
путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године; 

− Израда планске документације за унапређење нових подсистема у систему јавног транспорта путника; 

− Координација планера са операторима у систему; 

− Спровођење истраживања у систему, израда студија и анализа улазних елемената за израду планске 
документације. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У иницијалној фази реализације ове мере неопходно је обједињавање јавних политика у вези са делатношћу 
кључних актера у систему јавног транспорта путника. Мера се спороводи континуално у целом периоду до 
2033. године. 

Прву фазу представља ажурирање свих важећих планова у 2021. и 2022. години. Ова фаза обухвата израду 
новог Генералног урбанистичког плана града Београда (2021–2041). У истом периоду потребно је вршити даљу 
разраду ПГР шинских система и прве фазе линије метроа и ширења БГВОЗ-а. 

У другој фази је наставак израде планске документације за другу и трећу линију метроа и даљег ширења БГВОЗ-
а. У свим фазама планирања неопходна су перманентна истраживања у систему, неопходна за избор 
подсистема, пројектовање мреже линија, процену капацитета – транспортне понуде и праћење достигнутог 
нивоа квалитета услуге.  

РИЗИЦИ 

Финансијски ризици за реализацију ове мере и активности су минимални, јер се ради о буџетским средствима, 
а њихов износ је минимални проценат инвестиција. Постоји реалан ризик рокова завршетка планова, али се 
овај проблем решава уговорним односима. Највећи ризик је у реализацији решења из планске документације 
који се огледа или у временском периоду померања реализације, или одустајања од плана.   
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KPIs ИНДИКАТОРИ 

Ефикасност израде пројектне и планске документације; време израде пројектне и планске документације; број 
надлежних градских институција укључених у израду пројектне и планске документације 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Средства за израду пројектне документације обезбеђују се из буџета града Београда и представљају 
минимални процентуални износ од планиране инвестиције за инфраструктуру, средства и опрему и као таква 
укључена су у финансијске планове одговарајућих мера. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Кадровско јачање постојећих институција за планирање развоја и пројектовање; финансијска средства за 
израду пројектне и планске документације.  

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 16 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

6 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 14 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 11 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 19 

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

12 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 19 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 5 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 27 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 10 

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

17 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 13 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 16 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Мобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 17 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 16 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 10 

УКУПНО 212 
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M14. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕКОЛОШКЕ ПОДОБНОСТИ СИСТЕМА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 
Секретаријат за заштиту животне средине града Београда 
Секретаријат за инвестиције града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са појединим елементима 
поједине елементе структуре и функционисањa система 

Временски период 
имплементације 

2021–2033.+ 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У постојећем систему јавног транспорта путника постоје три еколошки подобна подсистема (трамвајски, 
тролејбуски и градско-приградска железница – БГВОЗ). Занемарљив број возила аутобуског подсистема је 
еколошки подобан у овом пресеку времена (5 е-аутобуса на линији ЕКО 1). 
 

Највећи утицај система јавног транспорта путника у погледу оптерећења животне средине, односи се на 
квалитет ваздуха и ниво буке. Значајан утицај на животну средину, такође, имају атмосферске отпадне воде, 
као и отпад који се генерише приликом реконструкције и изградње. Посебан значај ове мере се огледа у 
декарбонизацији система, односно у смањењу емисије угљеникових оксида, али и у смањењу емисије азотних 
оксида и честица чађи. 
 

У стабилном режиму функционисања (децембaр 2019. године), укупно учешће еколошки подобних подсистема 
(електро подсистема) у систему јавног транспорта путника када се посматра бруто транспортни рад (BRT1 
изражен у vozilo·km) је износило свега 8,72%. Повољнија ситуација је када се посматра учешће еколошки 
подобних подсистема у систему јавног транспорта путника када се посматра бруто транспортни рад (BRT2 

изражен у mesta·km) и износи 14,74%.  
 

У циљу унапређења еколошке подобности система, неопходно је спровести следеће активности: 
 

− Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског подсистема (набавка електро 
аутобуса и аутобуса на алтернативна горива); 

− Смањити степен преклопљености мреже линија електро подсистема и аутобуског подсистема и дати 
приоритет електро подсистемима; 

− Извршити модернизацију трамвајског и тролејбуског подсистема набавком возила нове генерације у 
циљу смањења нивоа буке; 

− Проширење мреже трамвајског, тролејбуског и подсистема градско-приградске железнице, односно 
повећање грађевинске и експлоатационе дужине мреже ових подсистема; 

− Оптимизација понуђених капацитета и редова вожње у систему јавног транспорта путника; 

− Повећати енергетску ефикасност система; 

− Развој и имплементација метро подсистема. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих буџета и треба да буду међусобно повезане. У првој фази од 2021. 
до 2027. године неопходно је повећати учешће еколошки подобних подсистема како би у 2027. години 
достигло учешће од око 25% у укупном бруто транспортном раду BRT1 (vozilo·km). У другој фази од 2027. до 
2033. године неопходно је повећати учешће еколошки подобних подсистема како би у 2033. години достигло 
учешће од око 50% у укупном бруто транспортном раду BRT1 (vozilo·km). 

РИЗИЦИ 

Неразвијена еколошка свест кључних актера; Одсуство имплемнтације плана одрживе мобилности; недостатак 
финансијских средстава; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; утицај значајних 
реконструкција елемената инфраструктуре на функционисање линија подсистема; политичко-регулаторни 
ризик. 
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KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Учешће еколошки подобних подсистема у укупној експлоатационој дужини мреже;  

− Еколошка подобност система; 

− Учешће еколошки подобних подсистема у укупном бруто транспортном раду система (BRT1 - vozilo·km); 

− Учешће еколошки подобних подсистема у укупном бруто транспортном раду система (BRT2 - mesta·km); 

− Учешће еколошки подобних подсистема у укупном нето транспортном раду система (NRT - putnik·km); 

− Учешће еколошки подобних возила у укупном броју возила у систему; 

− Учешће еколошки подобних подсистема у укупном понуђеном капацитету система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Процењене инвестиције потребне за спровођење ове мере дате су у оквиру мера које се односе на 
унапређења еколошке подобности подсистема (М15). 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 14 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

26 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 14 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 26 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 9 

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

9 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 16 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 8 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 17 

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

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

30 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 16 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 15 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 9 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 8 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 8 

УКУПНО 220 
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M15. ПОВЕЋАЊЕ УЧЕШЋА ЕКОЛОШКИ ПОДОБНИХ ВОЗИЛА У ОКВИРУ АУТОБУСКОГ 
ПОДСИСТЕМА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Секретаријат за инвестиције 
Оператори свих облика власништва 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у вези са појединим елементима 
структуре и функционисањa система. 

Временски период 
имплементације 

2021–2033.+ 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У аутобуском подсистему у Београду заступљене су четири категорије возила посматрано по врсти погонске 
енергије коју користе, и то: дизел, компримовани природни гас (КПГ), хибрид и електрична енергија.  
 
Од укупног броја инвентарских возила у оквиру аутобуског подсистема (зимски ред вожње 2019. године), 
највећи број возила има погонски агрегат са компресионим паљењем и као погонску енергију користи 
конвенционално фосилно дизел гориво (ЕУРОДИЗЕЛ) са заступљеношћу од 98,88% (1.936 аутобуса). Преостали 
део аутобуса као погонску енергију користи КПГ са учешћем од 0,82% (16 аутобуса), електричну енергију (5 
аутобуса, односно 0,26%), док један аутобус располаже хибридним погоном (0,05%). Када се овоме  дода и 
чињеница да 47,15% возила аутобуског подсистема имају погонски агрегат (EURO 0 – EURO 4 емисионих 
стандарда), а само 10,37% погонских агрегата задовољава емисиони стандард  EURO 6, ова мера још више 
добија на значајности. 
 
На основу претходних чињеница може се закључити да је структура возног парка аутобуског подсистема веома 
неповољна у погледу врсте погонске енергије коју користе и да је неопходно повећати учешће броја еколошки 
подобних возила, пре свега кроз већу заступљеност возила која као погонску енергију користе електричну 
енергију.  
 
Највећи утицај система јавног транспорта путника у погледу оптерећења животне средине, односи се на 
квалитет ваздуха и ниво буке, а у чему су доминантна возила аутобуског подсистема која као погонску енергију 
користе конвенционално фосилно гориво.  
 
Посебан значај ове мере се огледа у смањењу емисије загађујућих материја од стране возила аутобуског 
подсистема, односно декарбонизацији система јавног транспорта путника (смањењу емисије угљеникових 
оксида), али и у смањењу емисије азотних оксида и честица чађи (PM 2,5 и PM10). 
 
У циљу повећања учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског подсистема, неопходно је спровести 
следеће активности: 
 

− Замена постојећег возног парка неповољнијег EURO стандарда (EURO 0 – EURO V) савременим технолошки 

најнапреднијим аутобусима (EURO VI); 

− Електрификација возног парка – замена аутобуса са погоном на конвенционално фосилно гориво 

аутобусима на електро погон; 

− Гасификација возног парка – замена аутобуса са погоном на конвенционално фосилно гориво технолошки 

најнапреднијим аутобусима са погоном на КПГ (EEV стандарда емисије); 

− Замена аутобуса на КПГ неповољнијег EURO стандарда (EURO I – EURO III) технолошки најнапреднијим 

аутобусима са погоном на КПГ (EEV стандарда емисије).  

− Повећање учешћа еколошки подобних возила у укупном бруто и нето транспортном раду.  
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Слика. Подручје оптималне примене аутобуса у зависности од врсте погонске енергије и трошкова функционисања 

Извор: Праћења ефеката примене аутобуса на електрични погон у јавном градском превозу путника у Београду са препорукама 
најбоље праксе за имплементацију у другим градовима у Републици Србији, Саобраћајни факултет 2020. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих буџета и треба да буду међусобно повезане.  
 

У првој фази од 2021. до 2027. године неопходно је повећати учешће еколошки подобних возила како би у 
2027. години достигло учешће од 10% укупног броја инвентарских возила у оквиру аутобуског подсистема. 
Процена је да ће у овој фази бити потребно спровести набавку 85 аутобуса са погоном на дизел (EURO VI); 110  
аутобуса са погоном на КПГ (EEV стандарда емисије) и 35 аутобуса са погоном на електричну енергију.  
 

У другој фази од 2027. до 2033. године неопходно је повећати учешће еколошки подобних подсистема како би 
у 2033. години достигло учешће од 20% укупног броја инвентарских возила у оквиру аутобуског подсистема. 
Процена је да ће у овој фази бити потребно спровести набавку 75 аутобуса са погоном на дизел (EURO VI); 105  
аутобуса са погоном на КПГ (EEV стандарда емисије) и 90 аутобуса са погоном на електричну енергију. 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; утицај 
значајних реконструкција елемената инфраструктуре на функционисање линија подсистема; политичко-
регулаторни ризик 

просечна годишња
километража (10  km)3
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KPIs ИНДИКАТОРИ 

‐ Еколошка подобност аутобуског подсистема; 
‐ Учешће еколошки подобних возила у бруто транспортном раду аутобуског подсистема (BRT1 -vozilo·km); 
‐ Учешће еколошки подобних возила у бруто транспортном раду аутобуског подсистема (BRT2 -mesta·km); 
‐ Учешће еколошки подобних возила у нето транспортном раду аутобуског подсистема (NTR -putnik·km); 
‐ Учешће еколошки подобних возила у укупном броју возила аутобуског подсистема; 
‐ Учешће еколошки подобних возила у укупном понуђеном капацитету аутобуског подсистема. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Активност 2027. 2033. УКУПНО 
Процењени укупни 

трошкови  
[EUR] 

Набавка аутобуса са погоном на дизел (EURO VI) 85 75 160 37.800.000 

Набавка аутобуса са погоном на КПГ (EEV стандарда) 110 105 215 62.925.000 

Набавка аутобуса са погоном на електричну енергију 35 90 125 62.500.000 

УКУПНО 230 270 500 163.225.000 

 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 21 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

23 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 16 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 26 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 11 

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

8 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 19 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 8 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 15 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 7 

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

27 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 8 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 10 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Мобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 11 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 8 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 7 

УКУПНО 204 
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M16. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ МЕТРО ПОДСИСТЕМА 

 

Кључни актери Република Србија и град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Република Србија 
Секретаријат за јавни превоз града Београда  
ЈКП „Београдски метро и воз“ 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у везу са појединим грађевинским 
елементима, елементима структуре и функционисања система, реализоване у 
претходном периоду: Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, 
мај 2019; Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије 
метроа,  фебруар 2020; Претходна студија оправданости са Генералним пројектом 
хидротехничког решења Макишког поља, фебруар 2020. Локацијски услови, 
Урбанистички пројекти и планови детаљне регулације, Остала пројектна и техничка 
документација у складу са законским прописима. 

Временски период 
имплементације 

У четири фазе до 2033.+ 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 
 

Развој метро подистема је једна од кључних 
активности у развоју система јавног линијског 
транспорта путника у Београду. У наредном 
дугорочном планском периоду град Београд је 
донео одлуку да значајне активности у развоју 
система јавног линијског транспорта путника усмери 
на пројектовање и имплементацију метро 
подсистема, чији се полазни концепт састоји од три 
линије:  

‐ Метро линија 1 (ЦРВЕНА ЛИНИЈА) 
‐ Метро линија 2 (ПЛАВА ЛИНИЈА) 
‐ Метро линија 3 (ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА) 

 

Ова мера се занива на постојећем концепту развоја 
метро подистема и директно је преузета из 
постојећих документа надлежних градских 
институција. 
За прве две линије је у току израда пројектне и 
техничке документације, док се трећа линија у овом 
пресеку времена базира на концептуалном решењу. 

 
Слика. План развоја мреже линије метро подсистема 

Извор:Београдски метро и воз, 2021. 

 

• Метро линија 1 (ЦРВЕНА ЛИНИЈА) на потезу Железник–Миријево у дужини од око 21,1 km са укупно 21 
станицом.  
 

− Деоница од станице Железник до станице Макиш (укључујући ову станицу): 2 станице, траса дужине 
2,3 km се води надземно. 

− Деоница од станице Макиш (искључујући ову станицу) до станице Жарково/Беле: 2 станице, деоница 
се гради у отвореном ископу (cut&cover) у дужини од  2 km. 

− Деоница од станице Жарково/Беле воде до станице Панчевачког моста: 11 станица, деоница се гради 
дубоком градњом у дужини од 11,3 km. 

− Деоница од станице Панчевачког моста до станице Миријева: 6 станица,  дужине 5,7 km  радови на 
изградњи ће се вршити у отвореном ископу (cut&cover). 
 

• Метро линија 2 (ПЛАВА ЛИНИЈА) на потезу Ж.С. Земун–Миријево у дужини од око 19,2 km са укупно 21 
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станица. 
 

− Деоница од станице Железничка станица Земун до станице Блок 18 (укључујући ову станицу): 10 
станица, деоница се гради у отвореном ископу (cut&cover)  у дужини од  9,8 km. 

− Деоница од станице Сава Центар до станице Миријево: 11 станица, деоница се гради дубоком 
градњом у дужини од 9,4 km. 
 

• Метро линија 3 (ЗЕЛЕНА ЛИНИЈА) на потезу Бањица – Блок 61, Нови Београд (Земун), предмет  је студије 
Концептуално решење линије 3 београдског метроа, која је део Студије оправданости са Идејним 
пројектом прве фазе прве линије и у процесу је израде. Усвојена је варијанта са следећом трасом: 

− на Новом Београду траса се пружа дуж улица Европска/Јапанска, опслужује железничку станицу Нови 
Београд и Београд центар. Опслужује Трг републике. Клинички центар се опслужује дуж Ресавске 
улице. Опслужује насеља Браће Јерковић и Бањица. Дужина 20,8 km, 21 станица. У оквиру студије 
разматра се и опција везе линије 3 и линије 2 у Земуну, те би у том случају дужина трасе била око 24 
km са 23 станице. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих буџета и финансијске снаге, прогреса израде техничке, пројектне 
документације и политичке одлучности свих кључниха актера, па треба да буду међусобно повезане. 
Приоритет је развој и потпуна физичка, тарифна и логичка интеграција метроа подсистема у систем јавног 
транспорта путника у Београду. Оквирни временски оквир реализације пројекта по фазама до 2033. године 
приказан је на следећој слици. 

 
Слика. Шематски приказ плана развоја мрежа линије метро подсистема  

Извор: Београдски метро и воз, 2021 
 

Напомена: У овом пресеку времена припрема се концептуално решење линије 3, што може утицати динамику израде Фазе 3. 
 

Фаза 1: Железник – Миријево (линија 1) 
Укупно трајање радова је 63 месеца. Трајање фазе ископавања је око 24 месеца. Процењено време за израду 
детаљне студије, административне процедуре и набавке је око две године. Планиран завршетак је до 2028. 
године. 
 

Фаза 2: Општина Нови Београд – Миријево (линија 2) 
Укупно трајање радова је 75 месеци. Трајање фазе ископавања је око 36 месеци. Укупно трајање радова се 
може смањити на 58 месеци ако се узме претпоставка да два ТБМ-а раде истовремено. Процењено време за 
израду детаљне студије, административне процедуре и набавке је око две године. Планиран завршетак је до 
2030. године. 
 

Фаза 3: Бањица – Блок 61, Нови Београд (Земун) (линија 3) 
Временски оквир реализације линије 3 биће предмет наредних студија.  
 

РИЗИЦИ 

Ризик планирања; недостатак финансијских средстава; одсуство интеграције у постојећу мрежу линија; 
недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; одрживост система директно зависи од висине 
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прихода; екстерни ризици или ризици у животној средини у вези са грађевинским радовима; ризици током 
изградње; политичко-регулаторни ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број превезених путника у систему, укупан приход система јавног транспорта путника, производна ефикасност 
система, економска ефикасност, енергетска ефикасност, просечна експлоатациона брзина, просечна брзина 
превоза, приступачност у простору и времену, еколошка подобност градског транспортног система.  

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив линије 
Дужина линије 

[км] 
Број  

стајалишта 
Број  

возова 

Процењени укупни 
трошкови  

[EUR] 

Линија М1: Железник – Миријево 21,1 21 48 ≈2.300.000.000 

Линија М2: Железничка станица Земун – Миријево 19,2 21 37 ≈2.100.000.000 

Линија М3: Бањица – Блок 61 20,8* 21* 26* ≈2.285.000.000* 

УКУПНО 40,3 42 85 ≈4.400.000.000 
 

Извор: Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, EGIS, мај 2019. 
Напомена: Предрачуном је обухваћена комплетна пројектна и техничка документација и процена Града Београда од 21.2 милиона EUR 
за одговарајуће експропријације земљишта.  
* Тренутно се ради концептуално решење линије 3. Сумарни подаци не обухватају вредности за линију 3 јер њена реализација излази из 
планског хоризонта Стратегије, а процењени трошкови нису обухваћени Акционим планом. 
За опцију повезивања линија 2 и 3 у Земуну, очекује се повећање трошкова услед веће дужине линије 3 (око 24 км) и већег броја станица 
(23 станице). 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 1 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

16 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 26 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 24 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 24 

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

27 

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

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 13 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 20 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 26 

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

29 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 25 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 28 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Мобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 20 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 25 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 18 

УКУПНО 347 
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M17. РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРЕ ГРАДСКО-ПРИГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ (БГВОЗ) 
 

Кључни актери Република Србија и град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
ЈКП „Београдски метро и воз“ 
СРБИЈА ВОЗ 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти који се односе на поједине грађевинске 
елементе, поједине елементе структуре и функционисања будућег система БГВОЗ-а. 

Временски период 
имплементације 

2021–2027. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Данас БГВОЗ функционише на 4 линије у оквиру административног подручја града (Линија 1 – Батајница – 

Овча, дуижина 31,3 km, 13 станица, Линија 2 – Ресник – Овча, дужина 23,0 km, 11 станица, Линија 5 – Овча – 

Младеновац, дужина 62,0 km, 19 станица, Линија 6 – Овча – Лазаревац, дужина 68,0 km, 19 станица), а у плану 
је увођење још три линије овог система градско – приградске железнице. У оквиру ове мере предвиђено је 

пројектовање и имплементација три нове линије БГВОЗА: Линија 3 (Макиш – Раковица – Карабурма):  Дужина 

13.7 km, 8 станица, Линија 4 (Нови Београд – Сурчин – Национални стадион):  Дужина 23,5 km, 8 станица и 

Линија 7 (Сурчин – Обреновац): дужина 24,0 km, 5 станица. Планом линија 5 би била скраћена и саобраћала на 

потезу Београд центар – Младеновац, дужине 50,7 km са 11 станица.  
 

 
Слика. Развој градско-приградске железнице и система БГВОЗ у Београду 

Извор: Београдски метро и воз, 2021. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе и динамика се занива на постојећим плановима развоја БГВОЗ-а и директно је преузета из постојећих 
документа надлежних градских институција. Фазе реализације зависе од расположивих буџета и треба да буду 
међусобно повезане. Приоритет је развој и потпуна физичка, тарифна и логичка интеграција БГВОЗ-а у систем 
јавног транспорта путника у Београду. Мера ће се реализовати у две фазе до 2027. године. 
Фаза 1.  
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− Изградња два нова колосека на деоници Нови Београд – Батајница дужине 15,7 km са тунелском 
деоницом од две тунелске цеви (у зони постојећег тунела Бежанијска коса) дужине око 1,9 km; 

− Изградња нове двоколосечне пруге на деоници Земун – Аеродром Никола Тесла – Национални 
стадион, дужине 17,6 km, са тунелском двоколосечном деоницом дужине око 4 km; 

− Изградња депоа за систем градске железнице – БГВОЗ-a; 

− Набавка нових електромоторних гарнитура за систем БГВОЗ-a; 

− По завршетку фазе функционишу линије 1, 2, 4, 5 и 6. 
 

Фаза 2. 
 

− Изградња нове једноколосечне пруге Национални Стадион – Обреновац дужине око 19,4 km са мостом 
преко реке Саве; 

− Изградња недостајуће инфраструктуре за Линију 3 – Макиш – Карабурма – око 2,4 km двоколосечне 

пруге;  

− Изградња моста преко Саве као дела пруге Београд Центар – Нови Београд; 

− По завршетку фазе функционише свих 7 планираних линија. 
 

ФАЗА 1 Дужина [km] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЛИНИЈА 1: Нови Београд - Батајница

Израда планске документације

Израда техничке документације

Изградња два нова колосека 2x15,0

Изградња две нове тунелске једноколосечне цеви 2x1,9

ЛИНИЈА 4: Земун - Национални стадион

Израда планске документације

Израда техничке документације

Изградња нове двоколосечне пруге 17,6

Изградња нове тунелске цеви 2x4,0

ДЕПО ЗА СИСТЕМ БГ:ВОЗ-а

Израда планске документације

Израда техничке документације

Изградња депоа

НАБАВКА НОВИХ ВОЗОВА

Спровођење набавке нових возних средстава 31 ком

ФАЗА 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ЛИНИЈА 1: Београд центар - Нови Београд

Израда планске документације

Израда техничке документације

Изградња новог моста преко реке Саве 2x2,0

Изградња два нова колосека 2x3,5

ЛИНИЈА 3: Макиш - Карабурма

Измена и допуна планске документације

Израда техничке документације

Изградња дела пруге Макиш - тунел Кнежевац 2x1,0

Изградња дела пруге Омл. стадион - Карабурма 2x1,4

ЛИНИЈА 7: Национални стадион - Обреновац

Израда планске документације

Израда техничке документације

Изградња новог једноколосечног моста 1,1

Изградња нове једноколосечне пруге 19,4

НАБАВКА НОВИХ ВОЗОВА

Спровођење набавке нових возних средстава 8 ком

I II III IV V

 
Слика. Динамички план реализације развоја БГВОЗ-а 

Извор: Београдски метро и воз, 2020. 
 

* Наведене активности су оквирне. У припреми је тендер за израду студије развоја Београдског железничког чвора у оквиру које би биле 
дефинисане активности на развоју БГВОЗ-а. 
 

РИЗИЦИ 

Преамбициозан план; недостатак финансијских средстава; одсуство интеграције у мрежу линија; лоша 
приступачност станицама; неадекватно пројектовани елементи функционисања; недоследна примена 
постулата транспортног инжењеринга; одрживост система директно зависи од висине прихода; политичко-
регулаторни ризик; ризик одсуства реализације инфраструктурних пројеката центара атракције. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број превезених путника у систему, укупан приход система јавног транспорта путника, производна ефикасност 
система, економска ефикасност, енергетска ефикасност, просечна експлоатациона брзина, просечна брзина 
превоза, приступачност у простору и времену, еколошка подобност градског транспортног система  

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
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ФАЗА 1 (2024. година) 

Деоница Опис радова 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Нови Београд – Батајница Изградња тунела и два нова колосека 170.000.000 

Земун – Аеродром – Национални стадион  Изградња тунела и нове двоколосечне пруге 235.000.000 

Депо Изградња недостајуће инфраструктуре 30.000.000 

Набавка нових гарнитура возова Техничка спецификација 155.000.000 

УКУПНО 590.000.000 
 

ФАЗА 2 (2027. година) 

Деоница Опис радова 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Национални стадион – Обреновац  
Изградња нове једноколосечне пруге са мостом  

преко реке Саве 
135.000.000 

Макиш – Карабурма Изградња недостајуће инфраструктуре 10.000.000 

Београд Центар – Нови Београд Изградња моста преко реке Саве и два нова колосека 100.000.000 

Набавка нових гарнитура возова Техничка спецификација 40.000.000 

УКУПНО 285.000.000 

Извор: Београдски метро и воз, 2020. 
* Вредности приказане у табелама су оквирне. У припреми је тендер за израду студије развоја Београдског железничког чвора у оквиру 
које би биле дефинисане активности на развоју БГВОЗ-а као и детаљне процене трошкова. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 2 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

15 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 24 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 23 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 21 

КСЦ 5 Смањење времена путовања и варијације времена путовања – повећање експлоатационих брзина по 

подсистемима 
24 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 21 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 12 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 17 

КСЦ 9 
Повећање нивоа поузданости функционисања систе 
ма (тачности и редовности) 

22 

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

25 

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

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 21 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 9 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 22 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 11 

УКУПНО 289 
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M18. РАЗВОЈ ТРАМВАЈСКОГ ПОДСИСТЕМА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
ЈКП ГСП „Београд“ 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти који се односе на поједине грађевинске 
елементе, поједине елементе структуре и функционисања система. Локацијски 
услови, Урбанистички пројекти и планови детаљне регулације. 

Временски период 
имплементације 

2021–2033. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

У складу са стратешким опредељењима из СМАРТПЛАН-а трамвајски подсистем и даље представља кључни 
елемент система јавног превоза путника у Београду. Такође, Планом генералне регулације шинских система у 
Београду (ПГР) предлаже се проширење трамвајске мреже са циљем боље опслужености појединих коридора 
кретања путника али и појединих градских простора и значајних транспортних чворова: 

− Продужење трамвајске мреже од Улице Јурија Гагарина ка Виноградској улици са новом окретницом; 

− Реализација трамвајске мреже на левој обали Саве, Улицом Ђорђа Станојевића и Булевар Црвене Армије, 
како би се комплетирала мрежа до Улице Јурија Гагарина и боље опслужило подручје аутобуског 
терминала за приградски и међуградски превоз  и железничке станице Нови Београд; 

− Продужење трамвајске мреже на правцу од окретнице на Бановом брду према постојећим насељима 
Жарково, Церак, Лабудово и Петлово брдо трасом Трговачке улице и Ибарске магистрале до Видиковца; 

− Повезивање железничке станице „Центар“ трансверзалом са постојећом трамвајском мрежом, од 
Булавара Ослобођења, преко Клиничког центра до Ж.С. Центар; 

− Развој траса трамваја од Славије, трасом улица Краља Милана, Теразије, Васина до Улице Тадеуша 
Кошћушка у којој се налази постојећа трамвајска пруга; 

− Продужетак трамвајске мреже од окретнице на Ташмајдану ка Теразијама како би се продужила линија 
трамаваја број 6 и омогућило његово вођење ка Калемегдану и окретници „Беко“; 

− Продужење трамвајске мреже од окретнице Омлaдински стадион Улицом Мије Ковачевића, у наставку до 
планиране окретнице Ада Хуја; 

− Продужење трамвајског коридора од Устаничке улице до Партизанске улице у Малом Мокром Лугу; 

− Продужење трамвајске мреже дуж Булевара Милутина Миланковића; 

− Продужење трамвајске мреже Булеваром Зорана Ђинђића (од Улице Милентија Поповића), преко 
Студентског града до предложене окретнице у Улици Тошин бунар; 

− Продужење трамвајске мреже улицом Тошин бунар од улице Студентска до улице Ивићева; 

− Развој трамвајске мреже од улице Тошин бунар до насеља Бежанијска коса; 

− Продужење трамвајске мреже дуж улица Др Ивана Рибара и Сурчинске у циљу повезивања насеља 
Бежанијска коса и блокова уз реку Саву на Новом Београду; 

− Развој трамвајске мреже на левој обали Дунава, на Банатском делу Београда. У првој фази дуж 
Зрењанинског пута, на потезу од Панчевачког моста до петље „Збег“ и мостовском конструкцијом преко 
Дунава (Ада Хуја (окретница) – Крњача (окретница)) 

− Укида се постојећа деоница трамвајске мреже део трасе која је водила улицама Патријарха Димитрија и 
Ослобођења до окретнице Кнежевац. Нова деоница би од улице Патријарха Димитрија водила улицом 
Ослобођења до окретнице Кнежевац. 

Планом генералне регулације шинских система планиране су локације за нове трамвајске 
аутобазе на потезу од Панчевачког моста до Ада Хује, Видиковца, Галовица (као алтернатива постојећем депоу 
„Сава“) и Збег (чија је изградња планирана после 2033. године). 
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Слика. Предлог развоја трамвајског подсистема у Београду 

Извор: План генералне регулације шинских система у Београду, Урбанистички завод Београда, 2020. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Развој трамвајске мреже планиран је фазно уз укупно повећање од око 41,26 km. Фазе реализације зависе од 
расположивих буџета и треба да буду међусобно повезане. Планом генералне регулације шинских система у 
Београду, 2020. дефинисане су деонице развоја мреже трамвајског подсистема приказане у табели.  
 

Табела. Планиране деонице за изградњу до 2027. године 

ДЕОНИЦА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ДУЖИНА 

(km) 

Блок 42 – Тошин бунар Урбанистички пројекат 2,32 

Сава центар – Тошин бунар (Булевар Зорана Ђинђића) 
Локацијски услови,  

Урбанистички пројекат,  
План детаљне регулације 

4,31 

Јурија Гагарина – Нова Виноградска 
Локацијски услови,  

Урбанистички пројекат 
1,39 

Јурија Гагарина – Булевар Црвене армије – Ђорђа Станојевића - Блок 42 Локацијски услови 1,12 

Славија – Калемегдан Урбанистички пројекат 2,33 

Срква Св. Марка – Теразије Урбанистички пројекат 0,70 

Патријарха Димитрија  – Ослобођења - Кнежевац (окретница) Локацијски услови 0,70 

УКУПНО 12,87 
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Укупна дужина деоница планираних за изградњу до 2027. године је 13,37 километара. Поред наведених 
деоница планиран је, у каснијим фазама, развој трамвајског подсистема до 2033. године. Деонице приказане у 
наредној табели планиране су у другој фази. 
 

 Табела. Планиране деонице за изградњу до 2033. године 

ДЕОНИЦА ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
ДУЖИНА 

(km) 

Тошин бунар – Бежанијска коса – др Ивана Рибара Урбанистички пројекат 4,74 

Студентска – Ивићева (Тошин бунар) Локацијски услови 1,80 

Баново брдо  – Лабудово брдо 
Локацијски услови,  

План детаљне регулације 
4,85 

Устаничка  – Мали Мокри Луг Локацијски услови 2,23 

Омладински стадион  – Панчевачки мост (планирана окретница Ада Хуја) 
Локацијски услови,  

План детаљне регулације 
3,20 

Трансверзала (Булевар Ослобођења  – Клинички центар  – Ж.С. Центар) План детаљне регулације 0,90 

УКУПНО 17,72 

 

У првој фази планиран је и завршетак реконструкције постојећих деоница трамвајске мреже. 
 

Табела. Деонице трамвајске мреже предвиђене за реконструкцију 

ДЕОНИЦА 
ДУЖИНА 

(km) 

Прелаз трамваја преко Булевара војводе Бојовића  0,05 

Окретница „Пристаниште“  0,60 

Булевар краља Александра (од Цветкове пијаце до Устаничке)  3,80 

Техничка окретница „Смедеревски пут“  0,16 

Окретница „Устаничка“  0,15 

Деоница од Старог савског моста до Карађорђеве  0,40 

Карађорђева улица (од Савског трга до Бранковог моста)  0,95 

УКУПНО 12,87 

 

Изградња нових трамвајских деоница захтева промену структуре и функционисања мреже линија, која 
подразумева да ће одређене линије бити продужене и/или преусмерене, а у плану је и успостављање нових 
линија. Према плану развоја трамвајског подсистема, који је урадио ЈКП ГСП „Београд“, планирано је 
успостављање две нове линије (1 и 8); измене трасе на две линије (9 и 11); продужетак траса на једној линије 
(12); измена и продужетак трасе на једној линији (13). Мрежа трамвајских линија организована на овај начин 
захтева инвентарски возни парк од 274 возне јединице (набавка 144 нове јединице) од чега би на раду било 
233 возне јединице. 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; одсуство интеграције у мрежу линија; недоследна примена постулата 
транспортног инжењеринга; одрживост система директно зависи од висине прихода; политичко-регулаторни 
ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број превезених путника у подсистему; учешће подсистема у видовној расподели; укупан приход система 
јавног транспорта путника; производна ефикасност система; економска ефикасност; енергетска ефикасност; 
просечна експлоатациона брзина; просечна брзина превоза; приступачност у простору и времену; еколошка 
подобност градског транспортног система. 
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ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

У наредној табели презентоване су процењене инвестиције за планирана проширења трамвајске 
инфраструктуре. До 2027. године планиране процењене инвестиције износе приближно 26 милиона еура. У 
наредној фази планираног развоја укупне процењене инвестиције приближно 38 милиона еура. Tрошкови за 
развој мреже који се реално може очекивати након 2033. године нису процењивани јер у тренутном стању не 
постоји ни концептуално решење. 
Укупни процењени трошкови комплетне реализације планираног развоја трамвајске инфраструктуре, заједно 
са планираном набавком нових возила, износе 351.772.000 EUR. 
 

Табела. Процењене инвестиције у развој трамвајске инфраструктуре 

Ред. 
бр. 

Назив деонице 
Дужина 
деонице 

Фаза 
изградње 

Процена 
трошкова 

[EUR] 

1 
Блок 42 – Тошин бунар 2,32 до 2027. 4.640.000 

2 
Сава центар – Тошин бунар (Булевар Зорана Ђинђића) 4,31 до 2027. 8.620.000 

3 
Јурија Гагарина – Нова Виноградска 1,39 до 2027. 2.780.000 

4 
Јурија гагарина – Бул. Црвене армије – Ђорђа Станојевића – Блок 42 1,12 до 2027. 2.240.000 

5 
Славија – Калемегдан 2,33 до 2027. 4.660.000 

6 
Црква Св. Марка – Теразије 0,70 до 2027. 1.610.000 

7 
Патријарха Димитрија – Ослобођења – Кнежевац (окретница) 0,70 до 2027. 1.400.000 

УКУПНО – ФАЗА 1 25.950.000 

8 
Тошин бунар – Бежанијска коса – др Ивана Рибара 4,74 до 2033. 10.902.000 

9 
Студентска – Ивићева (Тошин бунар) 1,80 до 2033. 3.600.000 

10 
Баново брдо – Лабудово брдо 4,85 до 2033. 9.700.000 

11 
Устаничка – Мали Мокри Луг 2,23 до 2033. 4.460.000 

12 
Омладински стадион – Панчевачки мост (планирана окретница Ада Хуја) 3,20 до 2033. 7.360.000 

13 
Трансверзала (Бул. Ослобођења – Клинички центар – Ж.С. Центар) 0,90 до 2033. 1.800.000 

УКУПНО – ФАЗА 2 37.822.000 

14 
Ада Хуја (окретница) – Крњача (окретница) 2,16 након 2033. - 

15 
Крњача (окретница) – Зрењанински пут – „Збег'' (окретница) 8,01 након 2033. - 

УКУПНО – ФАЗА 3 - 

УКУПНО 63.772.000 

Извор: ЈКП ГСП „Београд“ 
 

Табела. Процењене инвестиције у набавку нових возила 

Ред. 
бр. 

Тип возила 
Број 

возила 
Јединична цена 

[EUR] 
Процена трошкова 

[EUR] 

1 Савремени нископодни трамвај дужине око 32 m 144 2.000.000 288.000.000 

Извор: ЈКП ГСП „Београд“ 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 
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УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 8 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

18 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 15 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 21 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 15 

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

17 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 23 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 11 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 15 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 17 

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

27 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 21 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 20 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта  „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 12 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 20 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 8 

УКУПНО 260 
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M19. РАЗВОЈ ТРОЛЕЈБУСКОГ ПОДСИСТЕМА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Секретаријат за инвестиције 
ЈКП ГСП „Београд“ 

Неопходне претходне 
активности 

Секторске студије и пројекти у вези са појединим елементима структуре и 
функционисања будућег тролејбуског подсистема 

Временски период 
имплементације 

2020 –2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Планирани развој тролејбуске инфраструктуре је заснован на Плану генералне регулације града Београда, 
Плановима детаљне регулације одређених урбанистичких целина, као и пројектно-техничкој документацији. 
 

Прва активност односи се на завршетак  започетог постављања тролејбуске контактне мреже у дужини од 2.570 
метара (деонице од улице Јаше Продановиће до Дунавске улице и у Немањиној улици од Славије до Улице 
кнеза Милоша). 
 

Неопходна је израда планске и пројектне документације за постављање тролејбуске контактне мреже у дужини 
од 10.950 метара на деоницама: Од Црнотравске до улице Војислава Илића, Од Чингријине до Арадске улице, 
Од Улице Бахтијара Вагабзаде до терминуса Миљаковац 1, Дуж Поенкареове улице до терминуса Панчевачки 
мост и од новог тролејбуског депоа „Космај 2" до терминуса Медаковић 3 (техничка веза за нови депо). 

 

 
Слика. Варијанта развоја мреже линија тролејбуског 

подсистема 

Дужина нове контактне мреже на горе наведеним  
деоницама може да буде мања под условом да 
степен аутономије нових тролејбуских возила буде 
значајнији. 
 
Планирано је да тролејбуске линије на три деонице 
у дужини од 3.550 метара користе аутономни погон 
(од Арадске до улице Војислава Илића, од Борске 
улице до теминуса Миљаковац 2 и дуж Булевара 
војводе Путника до терминуса Топчидерско брдо 
(Сењак)). 
 

Планирана је изградња три исправљачке станице 
Космај, Миљаковац и Браће Јерковић. 
 
Поред претходно наведеног, планирана је и набавка 
154 тролејбуса на дуални погон, и то: 

− 76 соло (стандардне дужине) и 

− 78 зглобних тролејбуса. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Завршетак започетог постављања тролејбуске контактне мреже у дужини од 2.570 метара (деонице од улице 
Јаше Продановиће до Дунавске улице и у Немањиној улици од Славије до Улице кнеза Милоша). 
 

Фазе реализације даљег развоја: 

− До 2027. године реорганизација постојеће мреже тролејбуских линија и успостављене две нове 
тролејбуске линије (од терминуса Дунавска до Миљаковца 1 и од Коњарника до Миљаковца 1); 

− До 2033. године успостављање још две нове линије (од Панчевачког моста до Миљаковца 2 и од 
Панчевачког моста до Топчидерског брда). 
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РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; недовољна информисаност кључних актера о светским трендовима 
развоја тролејбуских подсистема (на пример Берлин планира успостављање 15 тролејбуских линија на којима 
сада раде аутобуси, а ове године се уводе у рад тролејбуси на три линије) и карактеристикама модерних 
тролејбуских возила (значајан степен аутономије уз вожњу без контактне мреже); успорена динамика 
изградње терминуса; неусаглашена динамика измештања постојећег и изградње новог тролејбуског депоа. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број превезених  путника линијама тролејбуског подсистема; број преседања на (и са) тролејбуских на линије 
шинских система (метро и трамвај) – сегмент мреже линија који је интегрисан са линијама шинских 
подсистема; производна ефикасност подсистема; енергетска ефикасност; економска ефикасност. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
 

Фазе Елемент структуре тролејбуског подсистема 
Дужина 

(km ) 
Број 

возила 

Процењени укупни 
трошкови  

[EUR] 

2027. 

Пројектовање и изградња контактне мреже 6,02  2.490.000 

Изградња исправљачких станица  2 1.400.000 

Набавка возила  75 43.200.000 

УКУПНО ФАЗА 1   47.090.000 

2033. 

Пројектовање и изградња контактне мреже 4,93  2.000.000 

Изградња исправљачких станица  1 700.000 

Набавка возила  79 45.500.000 

УКУПНО ФАЗА 2   48.200.000 

УКУПНО  95.290.000 

Извор: ЈКП ГСП „Београд“, 2020. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 18 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

20 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 18 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 21 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 12 

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

10 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 14 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 8 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 13 

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

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

26 
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КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 12 

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

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Мобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 10 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 14 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 9 

УКУПНО 208 
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M20. РАЗВОЈ ПОДСИСТЕМА РЕЧНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Агенција за управљање лукама 
Дирекција за водне путеве – Пловпут 

Неопходне претходне 
активности 

Одлука града Београда у вези са развојем и имплементацијом подсистема речног 
транспорта путника у Београду  

Временски период 
имплементације 

2021–2022. + континуално 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Својим положајем, постојећим природним ресурсима, климатским карактеристикама, а посебно оријентацијом 
у просторном развоју (потез Обреновац до Земуна и Гроцке), град Београд има природне предуслове за развој 
подсистема речног транспорта путника. Развој ове врсте услуга захтева пажљиву дубинску анализу целине 
система јавног транспорта у циљу утврђивања расположивих могућности, а затим и тражење реалних техничко-
технолошких решења за имплементацију. 
 

Пловни потенцијали река Саве и Дунава омогућавају успостављање свих врста путничких линија, тј. транзитне, 
међуградске, приградске, градске и туристичко-кружне.  
 

Имајући у виду карактеристике токова Саве и Дунава, намећу се три основна коридора градских линија за 
превоз путника на подручју града Београда. То су: 
 

‐ Коридор 1: Западни (савски) коридор: Савско пристаниште или Бранков мост – Сајмиште – Ада Циганлија – 
Блок 70 – Блок 45 – Остружница – Умка – Обреновац – Прогар – Бојчинска шума; 

 

‐ Коридор 2: Северни (дунавски) коридор: Бранков мост – Велико ратно острво – Земунски кеј – Горњи 
Земун – Батајница са продужетком Нови Бановци – Стари Бановци – Белегиш – Сурдук – Сланкамен; 

 

‐ Коридор 3: Источни (дунавски) коридор: Бранков мост – Дорћол – Крњача (Борча) – Карабурма – Вишњица 
– Велики селски рит – Форконтумац – Панчево – Винча – Ритопек – Гроцка. 

 

Општи циљ ове мере јесте утврђивање могућих локација, категорије путовања и типова репрезентативних 
пловних објеката са којима се може очекивати обављање појединих врста транспорта путника на рекама. На 
свим наведеним местима на коридорима, потребно је обезбедити локално путничко пристајалиште са 
дефинисаним акваторијумом, територијама и везама са осталим подсистемима копненог транспорта путника у 
Београду. 
 

У оквиру ове мере неопходно је пројектовати редове вожње путничких бродова на свакој линији користећи 
методе транспортног инжењеринга. За дефинисање реда вожње на градским речним линијама, потребно је да 
буду испуњени следећи услови: 

− Линија мора да опслужује сва места отворена за прихват путника; 

− Број бродова и места пристајања на свакој линији треба да одговарају расподели путничких токова по 
линијама у сагласности са обимом транспортних захтева; 

− Време поласка брода са почетног пристајалишта, пролазак кроз места пристајања на линији и долазак 
у крајње пристајалиште одређује се у сагласности са захтевима и потребама путника и осталим 
екстерним елементима функционисања; 

− Брзина пловидбе бродова на свакој линији треба да је усаглашена са категоријом линије. 
 

Неопходно је дефинисати распоред кретања бродова на градским речним линијама у односу на временски 
период пловидбе (пролећни, летњи и јесењи), с обзиром на изражен сезонски утицај на токове путника и 
функционисање овог подсистема. Календарске границе тих периода би се одредиле у зависности од локалних 
услова. 
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Један од кључних услова развоја подсистема водног транспорта путника је његова интеграција са постојећим 
системом јавног превоза путника у Београду, а пре свега у домену физичке интеграције пристаништа као 
почетних и завршних тачака линија подсистема речног транспорта путника, са другим видовима. Потребно је 
извршити потпуну физичку, тарифну и логичку интеграцију са осталим подсистемима јавног градског 
транспорта путника и потребним временима за преседање на друге видове транспорта и бродове на другим 
градским речним линијама.  

 
Подсистем водног транспорта путника може да допринесе задовољењу транспортних захтева корисника уз 
максималну ефикасност и минималне негативне утицаје на околину. Позитивни ефекти увођења речног 

транспорта путника, осим користи коју имају директни корисници – путници, огледају се у рационалнијем 

коришћењу постојећег система јавног транспорта путника, повећању атрактивности целине система, 
растерећењу градске саобраћајно-транспортне инфраструктуре, смањењу нивоа загађења и буке у централним 
градским зонама, развој и отварање нови радних места, развој нових врста услуга, повећање туристичке 
понуде града итд. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У првој фази (2021– 2022. година) неопходно је спровести истраживања и израдити студијско-истраживачки 
пројекат којим  би се дефинисао развој и интеграција подсистема речног транспорта путника у систем јавног 
транспорта путника у Београду. 
 

У другој фази (2022–2033. година) спроводе се решења из студијско – истраживачког пројеката у циљу 
успостављања мреже линија речног транспорта путника и његова интеграција у систем јавног транспорта 
путника у Београду. 
 

Мера ће се континуално примењивати у читавом планском периоду, а обавезно у тренуцима када дође до 
битних измена структуре подсистема речног транспорта путника (увођење нових линија; измене постојећих 
линија итд.) 

РИЗИЦИ 

Недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; успостављање мреже подсистема речног 
транспорта путника је условљено обезбеђивањем довољних финансијских средстава; навике корисника и 
низак степен прихватања нових подсистема; имовински статус земљишта потребног за изградњу 
пристајалишта. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Експлоатациона дужина мреже линија 

− Укупан број превезених путника 

− Укупан број полазака 

− Бруто транспортни рад 

− Нето транспортних рад  

− Растојање између пристајалишта 

− Време путовања 

− Неравномерности транспортних захтева по месецима  

− Неравномерности транспортних захтева по данима у току недеље 

− Еколошка подобност система 

− Производна ефикасност 

− Економска ефикасност 

− Трошковна ефикасност 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Активност 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Фаза 1: Студија/пројекат развоја и интеграције подсистема водног (речног) транспорта путника у 
систем јавног транспорта путника у Београду и документација 

100.000 

Фаза 2: Инвестиције у инфраструктуру (8 пристана) и пловила (4 брода) континуално од 2022. године 3.000.000* 

УКУПНО 3.100.000 

*Извор јединичног трошка: План одрживе урбане мобилности, 2020. године 
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ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 29 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

6 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 15 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 6 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 15 

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

9 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 17 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 6 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 13 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 8 

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

12 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 12 

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

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 20 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 12 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 8 

УКУПНО 171 
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M21. РАЗВОЈ  ПОДСИСТЕМА ФЛЕКСИБИЛНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА  
(ТАКСИ ПОДСИСТЕМА И ПОДСИСТЕМА ЈАВНИХ БИЦИКАЛА)  

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 
Секретаријат за саобраћај 
ЈКП „Паркинг сервис“ 
Оператори флексибилног транспорта 

Неопходне претходне 
активности 

Анализа претходних израђених и прихваћених студија из области подсистема 
флексибилног транспорта путника; 
Израда планске и техничке документације и изградња пешачко – бициклистичких 
коридора; 
Kвалитетна и свеобухватна анализа постојеће бициклистичке инфраструктуре, која 
би представљала реалан основ за даље кораке на унапређењу бициклистичког 
саобраћаја. 

Временски период 
имплементације 

Фазно до 2027. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Основна активност у процесу планирања и пројектовања система јавног транспорта путника подразумева 
успостављање оптималне расподеле путовања по подсистемима (енг. modal split) и дистрибуцију путовања на 
оне подсистеме који доносе равнотежни оптимум у реализацији мобилности грађана.  
 

Подсистем флексибилног транспорта путника (паратранзит) представља подсистем јавног градског транспорта 
путника доступан за све кориснике (групу корисника) који прихватају услове из међусобног уговора (нпр. 
дефинисану цену и сл.), доступан у простору и времену као јавна или полујавна услуга, коју обезбеђује 
оператор (превозник) у циљу задовољења различитог степена индивидуалних транспортних потреба 
корисника. У свету је препознато више подсистема флексибилног транспорта путника: заједнички приватни 
аутомобил (Car Pool), заједнички аутомобил (Car Sharing), јавни бицикл (Public Bike), такси (Taxi), групни 
линијски такси (Jitneys), транспорт на захтев (Demand Responsive Transport). 
 

Такси подсистем транспорта путника, као један од најдоминантнијих подсистема флексибилног транспорта 
путника је једини развијен у Београду, уз идентификоване проблеме од којих су најзначајнији: недовољно 
дефинисани и прецизни регулаторни оквири и надлежност у организацији и управљању системом од стране 
власника тржишта (града Београда), одсуство мониторинга и контроле функционисања целине такси система и 
немогућност праћења резултата рада на нивоу целине система. Циљ ове мере је спровођење реинжењеринга 
структуре, функционисања, организације и управљања такси системом у складу са транспортном политиком 
града Београда и реално добијеним транспортним потребама корисника система, како би се постигла 
дугорочна и квалитетна решења у унапређењу ефикасности и квалитета такси система у планском периоду. 
 

У граду Београду су препознати потенцијали и предности бициклистичког саобраћаја, али су и даље недовољно 
искоришћени. Идеја увођења система јавних бицикала у Београду постоји већ дужи низ година, а појављује се 
кроз различите облике планске и пројектне документације. Систем јавних бицикала представља сервис који 
омогућава корисницима изнајмљивање бицикала за кратка растојања, чиме се проширује и туристичка понуда 
града.  
У циљу унапређења и промовисања бициклистичког саобраћаја Паркинг сервис је у претходном периоду 
покренуо акцију „Паркирај и бициклирај“, систем сличан „Park and ride“ систему, који омогућава корисницима 
да паркирају своје возило и да пут наставе изнајмљеним бициклом, по редовној цени паркирања. Идеја 
оваквог система је унапређење одрживе мобилности учесника у саобраћају и подршка систему јавног градског 
транспорта путника. Ипак, поменути систем није заживео у мери у којој је то било планирано.  
Важећа законска регулатива и саобраћајни прописи за територију Републике Србије нису у довољној мери 
обухватили бициклистичку инфраструктуру и њене елементе. 
Активности које је потребно спровести у такси систему: 
1. Промена организацијско-управљачке структуре у оквиру такси подсистема транспорта путника; 
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2. Уређење приступа тржишту такси делатности; 
3. Уређење мреже такси стајалишта; 
4. Имплементација система за мониторинг и контролу рада на нивоу целине такси система; 
5. Процена примењених мера кроз праћење индикатора. 

 

Активности које је потребно спровести у систему јавних бицикала: 
1. Анaлиза постојећег стaњa бициклистичког саобраћаја;  
2. Дефинисање циљeва и циљне функције систeмa; 
3. Анализирати могуће бизнис моделе за имплементацију система; 
4. Дaти jaснe критeриjумe зa плaнирaњe стaзa и стaницa/тeрминaлa, oдрeдити фaзe имплeмeнтaциje; 
5. Одређивање вeличине систeмa, густине и рaспoрeда стaницa, као и мреже бициклистичких стаза/трака; 
6. Извршити физички, тарифну и логичку интеграцију у целину система јавног транспорта путника; 
7. Покретање информативне кампање за кориснике, али и за остале учеснике у саобраћају; 
8. Развој одговарајућег система мониторинга и контроле; 
9. Процена примењених мера кроз праћење индикатора. 

 

Истраживања, секторске студије и пројекти у области подсистема флексибилног транспорта путника који нису 
развијени у систему јавног градског транспорта путника у Београду 
 

 
Слика. Просторна доступност стајалишта у такси систему 
Извор: Планирање и пројектовање система такси превоза путника 

у Београду за период 2020–2024., Саобраћајни факултет, 2020. 

 
Слика. Планирани систем јавних бицикала у Београду 

Извор: Град Београд 
 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих 
буџета, финасијске снаге кључних актера и 
одлучности транспортне политике у 
примени већ доказаних решења. 
 

Оквирни временски период реализације 
активности у такси систему је 2024. година, 
након чега се континуално примењују 
активности В.1. и В.2 и микро подешавање 
структуре, ресурса и функционисања 
система, као што је приказано на слици 
десно. 
 

Оквирни временски период реализације 
активности у систему јавних бицикала је 
2027. година. 

 
Слика. Фазе имплементације мера у такси систему 

 

РИЗИЦИ 

Такси подсистем: Неадекватна примена система за мониторинг и контрола; ризик прихода; ризик оперативних 
трошкова; ризик нелојалне и нелегалне конкуренције; ризик прекида пружања услуге – са или без 
привремених прекида извршења делатности такси превоза на захтев оператора. 
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Јавни бицикл: Недостатак финансијских средстава; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; 
недостатак јасно дефинисаног бизнис модела; ниска економска одрживост; ризик оштећења и отуђења 
ресурса; ниво безбедности корисника система.   
 
Остали подсистеми флексибилног транспорта: Недостатак финансијских средстава; недоследна примена 
постулата транспортног инжењеринга; низак степен прихватања нових подсистема; недостатак јасно 
дефинисаног бизнис модела. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Такси подсистем: Укупан број издатих (активних) одобрења за обављање делатности; укупан број 
испостављених захтева; укупан број опслужених захтева; коефицијент остварења минималних часова рада на 
годишњем нивоу; коефицијент остварења минималног броја реализованих вожњи на годишњем нивоу; 
коефицијент испуњености минималних услова; бруто транспортни рад; нето транспортни рад; производна 
ефикасност; укупни часови на раду; просечно време вожње; просечна дужина вожње; број вожњи по возилу; 
вероватноћа опслуге. 
 
Јавни бицикл: Дужина изграђених бициклистичких стаза; број локација за изнајмљивање јавних бицикала; број 
локација за паркинге за бицикле; просторна доступност (пoдручje oпслугe); густинa стaницa по површини 
подручја опслуге; прoсeчнa удaљeнoст измeђу станица; брoj бицикaлa нa 1.000 стaнoвникa; брoj бoксoвa зa 
бициклe; ефикaснoст систeмa (број кoрисникa днeвнo пo бициклу); мобилност (број вoжњи днeвнo по 
становнику). 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив активности 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Имплементација мера у такси подсистему 14.000.000 

Имплементација мера и функционисање подсистема јавних бицикала 4.500.000 

УКУПНО 18.500.000 

 

Напомена: Експертска процена је извршена на основу анализе искустава из холандских и аустријских такси система. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 26 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

5 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 12 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 9 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 20 

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

10 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 16 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 9 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 12 

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

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

20 
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КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 11 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 11 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 20 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 9 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 8 

УКУПНО 181 
 

 

  



 

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 63 од 101 

 

M22. РАЗВОЈ ПОДСИСТЕМА СПЕЦИЈАЛНОГ ТРАНСПОРТА ПУТНИКА (ЕСКАЛАТОР) 
 

Кључни актери 
Град Београд 
Београд на води д.о.о. 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти којима би се прецизно утврдили 
потенцијални транспортни захтеви.  
Израда планске и техничке документације посматраног подручја са предложеним 
концептом у складу са важећим законима, прописима, нормативима, стандардима 
и пројектантском праксом. 

Временски период 
имплементације 

до 2024. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Јавни ексалатор (покретне вертикалне степенице) припадају подсистему јавног градског транспорта путника 
који се назива специјални транспорт путника. Ескалатор треба да буде изведен као систем покретних 
вертикалних степеница, на траси типа А, као физички затворен објекат у циљу заштите корисника од 
атмосферских утицаја и ефикаснијег система наплате транспортне услуге. У зависности од изабраних техничко-
технолошких карактеристика овог подсистема, зависе и његове перформансе и системске карактеристике 
(капацитет, брзина, висинска разлика итд.). У погледу еколошке оправдности подсистем покретних степеница 
као погонску енергију користи електро енергију. Ови подсистеми у поређењу са осталим конвенционалним 
видовима имају мањи ниво буке и вибрација, уз релативно малу потрошњу енергије и ниске трошкове 
одржавања. 
 

Једна од потенцијалних локација за примену 
овог специјалног вида транспорта јесте 
Каменичка улица.  
Пројектовањем ескалатора у Каменичкој 
улици би се, коришћењем система јавног 
транспорта путника, остварила најкраћа веза 
између две важне мултифункционалне 
градске целине: Савског и Теразијског платоа, 
као две локације са значајним изворно-
циљним кретањима становника, где је због 
сложене морфологије и топографије терена 
онемогућена непосредна инфраструктурна 
повезаност неким од постојећих видова јавног 
транспорта путника.  

 
Слика. Концептуални предлог – Јавни ескалатор 

Извор: Развој транспортног система у зони Београда на води, 2020 
 

Потез од доњег нивоа Каменичке улице (Економског факултета – Карађорђеве улице) до Теразијског платоа, 
чије је растојање око 500 метара, са висинском разликом од 40 метара, има просечан нагиб од око 8%. 
Максималан нагиб (успон) је између улице Краљице Наталије и Теразијског платоа и износи 17%. Према 
стандарду EN 115: 1995 (дефинише сигурносна правила за покретне степенице како би се корисници заштитили 
од ризика од незгода током експлатације, одржавања и инспекцијских послова) номинални капацитет 
покретних степеница ширине 1.000 мм, које се крећу брзином од 0,75 m/s износи 13.500 putnika/h. 
 

Посебна погодност оваквог решења се огледа у могућности формирања посебног стајалишта овог подсистема 
јавног транспорта путника у зони платоа Пијаце Зелени Венац (Ломина улица) што би свакако значајно 
повећало функционалност, атрактивност и просторну доступност овог подсистема, али и целине система јавног 
градског транспорта путника. Реализацијом овог пројекта остварује се: најкраћа веза између Савског и 
Теразијског платоа, минимално време путовања и обезбеђују се услови за одрживу мобилност унутар 
централне градске зоне. 
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Активности у оквиру имплементације предложене мере: 
‐ Израда планске и пројектне документације (Локацијски услови,  Урбанистички пројекат, План детаљне 

регулације); 
‐ Изградња пројектом дефинисаног решења; 
‐ Физичка, тарифна и логичка интеграција ескалатора у постојећи систем јавног градског транспорта путника 

у Београду, у циљу задржавања постојећих и придобијања нових корисника система јавног транспорта 
путника; 

‐ Покретање информативне кампање за кориснике јавног транспорта путника, али и за остале учеснике у 
саобраћају; 

‐ Развој одговарајућег система мониторинга и контроле; 
‐ Процена примењених мера кроз праћење индикатора. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих буџета и финасијске снаге кључних актера и треба да буду 
међусобно повезане.  
Оквирни временски оквир реализације пројекта је до краја 2024. године. 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; незаинтересованост приватних инвеститора за улагање; одсуство 
интеграције у мрежу линија; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; одрживост система 
директно зависи од висине прихода; политичко-регулаторни ризик; спољашњи ризици или ризици у животној 
средини у вези са грађевинским радовима; ризици током изградње. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број превезених путника; учешће у приходу система јавног транспорта путника; производана ефикасност; 
економска ефикасност; енергетска ефикасност; просечна брзина превоза; приступачност у простору и времену; 
еколошка подобност. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив линије 
Дужина  
линије 

[m] 

Висинска 
разлика  

[m] 
Број станица 

Процењени укупни 
трошкови  

[EUR] 

Ескалатор у Kаменичкој улици 500 40 3 4.000.000* 

 

Напомена: * Експертска процена која укључује израду пројектне и техничке документације и изградње ескалатора 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 35 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

2 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 8 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 2 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 17 

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

10 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 21 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 4 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 13 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 5 
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КСЦ 10 
Декарбонизација града Београда кроз развој еколошки подобних подсистема (е-бус, трамвај, тролејбус, метро) и 
повећање њиховог учешћа у оствареном транспортном раду и смањење нивоа буке 

10 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 7 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 7 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 19 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 7 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 5 

УКУПНО 137 
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M23. РАЗВОЈ УСЛУГЕ Е-МОБИЛНОСТИ 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Секретаријат за саобраћај града Београда 
Секретаријат за инвестиције 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти којима би се извршила анализа за 
развој и имплементацију и дефинисање предлога за унапређење законске 
регулативе и фискалних подстицаја усмерених у развој услуга е-мобилности. 

Временски период 
имплементације 

2021.-2033.+  

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Е-мобилност је скуп услуга, које пре свега подразумевају коришћење електричне енергије као погонске 
енергије. За разлику од других алтернативних горива, као што су биогорива, електрична возила немају 
директну емисију (издувне гасове) и стога доприносе смањењу нивоа загађења ваздуха у урбаним срединама, 
односно директно утичу на процес декарбонизације. Због свог тихог рада стварају и мање буке и вибрација, 
повећавајући тако комфор у урбаним срединама. 
Спровођење ове мере огледа се превасходно кроз унапређење постојећих и имплементацију нових услуга е -
мобилности чиме би се допринело напретку у области одрживог и иновативног транспорта. Унапређење 
постојећих подсистема подразумева повећање учешћа е-подсистема у оствареном транспортном раду у 
градском транспортном систему, а пре свега у сектору јавног градског транспорта путника (е-бусеви у систему 
јавног градског транспорта и  електрични аутомобили у такси транспорта путника). У оквиру предложене мере 
треба сагледати развој и имплементацију нових услуга, пре свега кроз развој микро мобилности (е-бицикли, е-
тротинети, е-карго бицикли, е-рикши, е-скутери, сегвеји и сл.). 
За успешну имплементацију, примену и развој свих наведених услуга е-мобилности подједнаку улогу и 
одговорност имају и јавни и приватни сектор. Јавни сектор првенствено у погледу развоја законске регулативе 
и фискалних подстицаја чиме се приватном сектору отклањају постојеће препреке у развоју одређених услуга 
е-мобилности. 
 

Активности које је неопходно спровести су: 
‐ Анализа европске, националне и законске регулативе на градском нивоу која може имати утицаја на 

развој услуга е-мобилности; 
‐ Анализа главних услуга е-мобилности у глобалном окружењу; 
‐ Дефинисање кључних актера; 
‐ Анализа ресурса у погледу захтева за снабдевањем и потрошње електричне енергије; 
‐ Анализа тржишта за увођење услуга е-мобилности; 
‐ Дефинисање предлога правне регулатива за услуге е-мобилности; 
‐ Предлог бизнис модела; 
‐ Евалуација бизнис модела; 
‐ Дефинисање уговорних односа између заинтересованих страна и др. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У првој фази (2021–2022. година) неопходно је спровести истраживања и израдити студијско-истраживачки 
пројекат којим би се дефинисао развој услуга е-мобилности у граду Београду. 
 

У другој фази (2022. – 2033.) спроводе се решења из студијско-истраживачког пројеката, дефинише правна 
регулатива за услуге е-мобилности, дефинишу бизнис модели и врши се њихова евалуација, дефинишу 
уговорни односи и др. 

РИЗИЦИ 

Недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; недостатак финансијских средстава као и 
незаинтересованост приватних инвеститора за улагање у услуге е-мобилности; непостојање правне регулативе 
и подстицајних мера од стране града и државе. 
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KPIs ИНДИКАТОРИ 

- Број различитих видова е-мобилности; 
- Број корисника услуга е-мобилности; 
- Број транспортних средстава на располагању корисницима; 
- Учешће различитих видова е-мобилности у видовној расподели; 
- Бруто транспортни рад; 
- Нето транспортних рад; 
- Еколошка подобност. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Активност 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Фаза 1: Студија/пројекат развоја услуга е-мобилности и документација 200.000 

Фаза 2: Инвестиције (инфраструктура, возила и др.) до 2033. године 1.000.000 

УКУПНО 1.200.000 

Напомена: Процена инвестиција извершена је на основу искустава сличних система у градовима Европске уније. 
 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 9 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

18 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 16 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 23 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 21 

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

16 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 21 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 10 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 15 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 14 

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

23 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 15 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 16 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 24 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 16 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 10 

УКУПНО 258 
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M24. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИОРИТЕТА ЗА ВОЗИЛА СИСТЕМА ЈАВНОГ ТРАНСПОРТА 
ПУТНИКА У ЦИЉУ ЕФИКАСНИЈЕГ КОРИШЋЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ   

 

Кључни актери 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
Секретаријат за саобраћај града Београда  
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за саобраћај града Београда  
Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти у циљу идентификације критичних 
коридора (делове мреже) и предлог активности за повећање ефикасности 

Временски период 
имплементације 

2021. година - континуално. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Mнoгe мeђунaрoднe студиje, кao и студиje рaђeнe у нaшoj зeмљи, пoкaзуjу дa су нajзнaчajниja свojствa 
квaлитeтa услугe кoja утичу нa мoдaлну рaспoдeлу путoвaњa, упрaвo oнa која се односе на пoуздaнoст 
функциoнисaњa систeмa. Кoнстaнтaн eкoнoмски рaзвoj и пoвeћaњe квaлитeтa живoтa уoпштe дoвoдe дo 
пoвeћaњa врeднoсти врeмeнa и пoуздaнoсти услугe кojу пружa систeм. Истрaживaњe урaђeнo тoкoм пoслeдњих 
дeцeниja пoкaзуje дa je пoуздaнoст услугe кojу пружa трaнспoртни систeм oдлучуjући фaктoр у избoру 
пoнaшaњa људи. 
Пoуздaнoст функциoнисaњa мoжe бити прeсудни фaктoр приликoм избoрa кaкo видa трaнспoртa, тaкo и избoрa 
oдрeђeнe линиje у oквиру систeмa jaвнoг градског трaнспoртa путникa. Пoуздaнoст услугe jaвнoг трaнспoртa 
смaтрa сe критичнo вaжнoм зa вeћину кoрисникa, jeр нa њих нeгaтивнo утичу пoслeдицe пoвeзaнe сa 
нeпoуздaнoшћу, кao штo су дoдaтнo врeмe чeкaњa нa стajaлиштимa, кaшњeњe или чaк и прeврeмeн дoлaзaк нa 
дeстинaциjу и прoпуштeнe вeзe (прeсeдaњa), штo пoвeћaвa њихoву aнксиoзнoст и нeугoднoст. Mнoги 
истрaживaчи су у свojим aнaлизaмa дoшли дo зaкључкa дa je, нaкoн бeзбeднoг стизaњa нa плaнирaнo 
oдрeдиштe, пoуздaнoст функциoнисaњa нajвaжниje свojствo квaлитeтa услугe кojу систeм пружa. 
Кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoшких мoгућнoсти и стрaтeгиja упрaвљaњa мoгућe je знaчajнo унaпрeдити 
функциoнисaњe и eфикaснoст система јaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, aли и цeлoкупнoг сaoбрaћajнo-
трaнспoртнoг систeмa грaдa, што би утицало на повећање квaлитeта и aтрaктивнoст oвoг система. 
У складу са функционалним ограничењима градске уличне мреже, карактеристикама постојећих подсистема и 
њихових мрежа линија, могуће је применити два начина давања приоритета возилима система јавног градског 
превоза, од којих сваки има више модалитета. Пасивни приоритети на линијама јавног превоза су један од 
сегмената система за управљање функционисањем засновани на конвенционалним техникама и 
технологијама. Овај систем се примењује на деловима траса линија давањем приоритета возилима јавног 
превоза, односно ексклузивних оперативних права применом посебних резервисаних трака (жуте траке, HoV 
траке (High-Occupancy Vehicle), посебних светлосних сигнала, координацијом рада сигнала итд. 
 

Активни (адаптибилни) приоритети на 
линијама система јавног тренспорта су један 
од сегмената савременог система за 
управљање функционисањем система у 
реалном времену заснованог на савременим 
ИТ технологијама (GPS, GPRS и сл.) и IoV 
технологијама (Internet of Vehicle).   

 

За разлику од пасивног вида приоритета, код активног је обавезна детекција возила. Ови системи су у 
могућности да обезбеде приоритет проласка возилу система јавног транспорта путника невезано за време 
наиласка на сигналисану раскрсницу. Стратегије активног давања приоритета могу даље бити подељене на 
независне и зависне. Независне активне технике давања приоритета дају апсолутну предност возилима 
система јавног транспорта путника на сигналисаним раскрсницама и имају могућности да у великој мери 
смање време вожње по цену узроковања великих временских губитака других возила на раскрсницама. Са 
друге стране, активан зависан вид приоритета обезбеђује возилима система приоритет проласка на 
сигналисаној раскрсници у зависности од предефинисаног сета услова и правила. 
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Ови системи представљају основни алат за оперативно управљање и оптимизацију функционисања система 
јавног превоза и један је од кључних сегмената паметне мобилности (Smart Mobility). 
 

Одређени број активности у циљу унапређења приоритета могу бити грађевинске природе, у смислу 
побољшања издвојености трасе кретања (кроз предлоге за повећање независности траса кретања и мањег 
броја пресечних тачака са другим учесницима у саобраћају), расподеле трака на сигналисаним раскрсницама 
по смеровима у корист возила система јавног транспорта путника где год је то могуће, реновирања и 
реконструкције дотрајале инфраструктуре. Активности за повећање проточности, поред претходних, могу бити 
и репресивне природе. Ове активности је могуће спровести на различите начине као што су: видео надзор и 
кажњавање возача због недозвољеног коришћења саобраћајне траке намењене возилима система. 
 

У систему јавног градског транспорта путника у Београду примењује се неколико модалитета давања 
приоритета возилима. У овом тренутку на мрежи саобраћајница града Београда постоје резервисане посебне 
траке за возила система јавног линијског транспорта путника, од чега постоји 29 саобраћајница са обележених 
жутим тракама које су резервисане за систем током читавог дана и 7 на делу мреже где је успостављен режим 
функционисања са временским ограничењем. Највећа независност у односу на остали саобраћај је присутна 
код подсистема БГВОЗА и трамвајског подсистема. Две трећине дужине трамвајске инфраструктуре чине 
физички издвојене трасе, док су трамвајске баштице издвојене хоризонталном сигнализацијом присутне на око 
једне четвртине трамвајске инфраструктуре. Поред тога, на одређеном броју семафорисаних раскрсница 
постоје сигнали са зависним приоритетом за пролазак возила система јавног транспорта путника. 
 

У току 2020. године израђен је „Пројекат жутих трака и издвојених независних траса линија јавног линијског 
превоза путника“, у коме су дати предлози за унапређење постојећег система пасивних приоритета (пре свега 
жутих трака) за возила система јавног транспорта путника. Дефинисан је 31 предлог за унапређење система 
независних трака (жутих трака, HOV трака, улица за јавни превоз). У пројекту је дефинисана методологија 
избора деоница на којима је оправдано увођење физичких приоритета за систем јавног транспорта путника, 
коју треба континуално примењивати у читавом планском периоду. 
 

У намери да функционисање целине саобраћајног система у Београду буде подигнуто на значајно виши степен, 
Секретаријат за саобраћај је покренуо набавку опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно 
управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду. Циљ набавке је формирање оптималног 
техничког решења коришћењем искустава и технологије водећих европских и светских произвођача у области 
управљања саобраћајним токовима на градским мрежама. 
 
Просторни обухват пројекта садржи 322 раскрснице (семафоризована раскрсница или семафоризовани 
пешачки прелаз) и оне ће бити под контролом централног система. На 274 раскрснице ће се примењивати 
адаптибилни систем управљања чија је основна карактеристика у функционисању да се у кратким временским 
интервалима, на основу промена саобраћајног оптерећења које се региструју преко детекторских петљи, врши 
оптимизација рада семафорских уређаја на раскрсницама у циљу добијања краћег времена путовања и 
смањење временских губитака.  
 

На 48 раскрсница ће се примењивати локални детекторски рад (трамвајски подсистем), где ће се опслуживање 
одређених прилаза раскрсници одређивати у зависности од регистровања возила преко детекторских петљи на 
прилазима индивидуалним раскрсницама. 
 

Поред наведених већ започетих активности, у оквиру ове мере треба спровести постојеће и урадити евентуалне 
нове пројекте давања активних приоритета, пре свега на раскрсницама, у којима ће бити дефинисана динамика 
реализације пројектних решења, кроз примену следећих активности: 
 

1. Прикупљање потребних података кроз детаљну анализу постојећег стања; 
2. Иницирајте формалне одлуке кроз идентификацију критичног дела мреже и одабир вида приоритета; 
3. Пројектовање одабраног вида приоритета; 
4. Примена одабраног приоритета; 
5. Покретање информативне кампање за кориснике јавног превоза, али и за остале учеснике у саобраћају; 
6. Развој стратегије извршења кроз одабир одговарајућег система мониторинга и контроле (камере, 

репресивне мере, казнене одредбе); 
7. Процена примењених мера кроз праћење индикатора. 
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Слика. Предлог проширења мреже жутих трака са предлогом измена и интервенција 

Извор: Пројекат жутих трака и издвојених независних траса линија јавног линијског превоза путника, CEP&PTC, 2020. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У прве три године, 2021–2023. године, предвиђена је реализација пројектних решења дати у „Пројекату жутих 
трака и издвојених независних траса линија јавног линијског превоза путника“, у коме је дефинисан 31 предлог 
за унапређење система независних трака за возила система. Паралелно треба континуално спроводити 
активности 1–7. 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; недоследна примена постулата транспортног инжењеринга; недоследна 
примена инсталиране опреме (ситуација у тренутном пресеку времена); утицај значајних реконструкција 
елемената инфраструктуре на функционисање линија, подсистема и целине мреже; потенцијално негативан 
утицај на остали динамички саобраћај. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

На основу претходних констатација може се закључити да дефинисање критеријума, у оквиру ове мере, 
превасходно мора бити фокусирано на функционисање. Дефинисаним критеријумима који се односе на 
поузданост функционисања утиче се на повећање квалитета услуге, па самим тим и на повећање ефикасности 
система јавног транспорта путника: 
 

− Брзина превоза (просечна, варијација, минимална, максимална); 

− Временски губици на раскрсницама; 

− Однос протока возила и капацитета; 

− Фреквенција возила; 

− Време обрта (улазног елемента за израду редова вожње); 

− Деонице са независним трасама (дужина, заступљеност у оквиру мреже); 

− Број сигналисаних раскрсница са активним приоритетима за возила јавног превоза (број, заступљеност 
у оквиру мреже). 
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ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Активност 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Пасивни приоритети (25,3 km нових жутих трака и 43,5 km HOV трака) 150.000 

Активни приоритети* (60.000,00 EUR просечно по раскрсници, 322 раскрсница) 21.600.000 

Активни приоритети* (за додатних око 400 раскрсница) - 

УКУПНО 21.750.000 

Напомена: * Инвестиције се односе на целокупан транспортни систем и приоритете за све видове кретања. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 4 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

5 

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

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 22 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 15 

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

30 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 23 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 9 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 11 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 30 

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

17 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 26 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 22 

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

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 25 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 11 

УКУПНО 279 
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M25. ИЗГРАДЊА НОВИХ ИНФРАСТРУКТУРНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ЛОГИСТИЧКУ 
ПОДРШКУ СИСТЕМУ (НОВИ ДЕПОИ) 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
ЈКП ГСП „Београд“ 

Неопходне претходне 
активности 

Трамвајски депо – израда урбанистичко-планске документације и пројектно-
техничке документације 
Депо „Космај 2“ – израда пројектно-техничке документације 
Депо „Земун“ – израда пројектно-техничке документације 
Депо „Врбин поток“ – секторска студија и пројекти везани за капаците депоа и 
функционисање 

Временски период 
имплементације 

Трамвајски депо – 2028–2033. 
Депо „Космај 2“ – 2022–2027. 
Депо „Земун“ – 2023–2028. 
Депо „Врбин поток“ – 2028–2033. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Пројектовање и изградња нових инфраструктурних капацитета за логистичку подршку систему:  

• Трамвајски депо на десној обали Саве и Дунава (ВИШЊИЧКА) – на ободу постојеће трамвајске мреже, у 
зони Панчевачког моста (поред Вишњичке улице),  планиран је трамвајски депо капацитета од 100 до 150 
возних јединица, оквирне површине 7 ha; 

• Депо „КОСМАЈ 2“ – тролејбуско-аутобуски депо (електрични/ЦНГ аутобуси) капацитета 250 возила, 
површина око 5ha; 

• Депо „ЗЕМУН“ – аутобуски депо капацитета 150 возила, површина 5,04ha; 

• Депо „ВРБИН ПОТОК“ – аутобуски депо капацитета 250 возила, површина око 10ha. 
  

 
Слика. Предлози локација нових депоа 
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ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих буџета и финансијске снаге кључних актера и треба да буду 
међусобно повезане. 

Трамвајски депо на десној обали Саве и Дунава (ВИШЊИЧКА) – анализирају се урбанистички параметари за 
дефинисање локације у зони Панчевачког моста. 
Депо „КОСМАЈ 2“ – ПДР подручја између саобраћајница Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке 
нове и Кружног пута Падина, ГО Вождовац и Звездара дефинише локацију за изградњу новог депоа. Наредни 
кораци подразумевају израду пројектно-техничке документације. 
Депо „ЗЕМУН“ – постојећи СП „Земун“ у Дунавској улици планиран је за дислокацију на локацију дефинисану 
ПДР приврене зоне Горњи Земун зоне 1 и 2.  
Депо „ВРБИН ПОТОК“ – ГУП Београда 2021. дефинише простор планиран за изградњу депоа. У наредном 
периоду потребна је израда и усвајање плана детаљне регулације предметног подручја. 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; политичко-регулаторни ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Ниво нултих вожњи; степен искоришћења пројектованог капацитета депоа, техничка исправност возног парка. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив депоа 
Капацитет 
[возила] 

Површина 
(ha) 

Процењени укупни 
трошкови  

[EUR] 

Tрамвајски депо на десној обали Саве и Дунава (ВИШЊИЧКА) 100-150 7 35.000.000-40.000.000 

„КОСМАЈ 2“ 250 5 40.000.000 

„ЗЕМУН“ 150 5,04 25.000.000-30.000.000 

„ВРБИН ПОТОК“ 250 10 35.000.000-40.000.000 

УКУПНО 820-870 27,04  135.000.000-150.000.000 

 

Извор: Планови детаљне регулације и развојни планови ЈКП ГСП „Београд“. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 27 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

8 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 6 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 15 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 15 

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

10 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 11 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 10 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 19 
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КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 15 

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

15 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 8 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 10 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 14 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 13 

УКУПНО 178 
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M26. РАЗВОЈ НОВИХ АУТОБУСКИХ И ТРОЛЕЈБУСКИХ ТЕРМИНУСА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
ЈКП ГСП „Београд“ 

Неопходне претходне 
активности 

Терминус Дунавска – решење имовинско-правног спора 
Терминус Цветкова пијаца – пројектно-техничка документација  

Временски период 
имплементације 

Терминус Дунавска 2021. 
Терминус Цветкова пијаца 2023–2027. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Изградња два тролејбуско – аутобуска терминуса:  
 

• Терминус „Дунавска“ – Пројектно-техничка документација је урађена, уговорено извођење радова, 
очекује се почетак изградње терминуса након решења правно-имовинских односа на неколико 
катастарских парцела; 

• Терминус „Цветкова пијаца“ – Израда пројектно-техничке документације и изградња терминуса 
дефинисаног планским документом.  

 
Слика. Локације планираних терминуса „Дунавска“ и „Цветкова пијаца“ 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације терминуса „Дунавска“ зависе од брзине решавања правно-имовинског спора на неколико 
катастарских парцела. 
 

Фазе реализације терминуса „Цветкова пијаца“ зависе од расположивог буџета и финансијске снаге кључних 
актера и треба да буду међусобно повезане са плановима развоја тролејбуске мреже. 
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РИЗИЦИ 

Терминус „Дунавска“  – немогућност решавања правно-имовинског спора на неким катастарским парцелама; 
Терминус „Цветкова пијаца“ – недостатак финансијских средстава. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број терминирања возила система јавног транспорта путника у вршним периодима; просечно време 
задржавања возила на терминусу; производна ефикасност; енергетска ефикасност; приступачност у простору и 
времену; еколошка подобност градског транспортног система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив терминуса 
Површина 

[m2] 

Планирани 
број 

линија 

Процењени укупни 
трошкови  

[ EUR ] 

„ДУНАВСКА“   ≈20.000 11 2.400.000 

„ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА“ ≈ 4.500 4 300.000 

УКУПНО ≈24.500 15 2.700.000 

 

Извор: Планови детаљне регулације, Пројекат и уговор за извођење терминуса „Дунавска“. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски. 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 30 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

4 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 8 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 11 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 17 

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

10 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 13 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 5 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 19 

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

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

11 

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

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 7 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 16 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 12 

УКУПНО 171 
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M27. ИЗГРАДЊА НОВИХ ТЕРМИНУСА ЗА ПРИГРАДСКЕ ЛИНИЈЕ  

 

Кључни актери 
Град Београд 
БАС - Београдска аутобуска станица 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Оператори 

Неопходне претходне 
активности 

Израда планске и пројектно-техничке документације за формирање два нова 
приградска терминуса 

Временски период 
имплементације 

2022–2027. године (синхронизовано са завршетком прве фазе метроа) 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Имајући у виду постојећу структуру мреже линија, као и планиране правце развоја система јавног транспорта 
путника, а пре свега у погледу увођења подсистема метроа и изградње београдске аутобуске станице у блоку 
42, у првој фази примене ове мере планирано је пројектовање и изградња два приградска терминуса:  
 

• Терминус на новој београдској аутобуској станици – нови приградски терминус у склопу централне 
београдске аутобуске станице и будућег мултимодалног терминала у Блоку 42; 

• Терминус „Аутокоманда“ –  у зони Аутокоманде са везом са аутопутем А1 са циљем терминирања дела 
приградских линија из југоисточног  правца града (Младеновац и Сопот); 

• Терминус „Макиш“ – у зони почетне станице метроа у Макишу са циљем терминирања једног дела 
приградских линија из југозападног правца (Лазаревац и Обреновац). 

 
У циљу увођења нових терминуса неопходно је реализовати наредне активности: 
 

1. Прикупљање потребних социо-економских података о ширем подручју потенцијалне локације; 
2. Прикупљање потребних података о структури и функционисању јавног транспорта путника у ширем 

подручју потенцијалне локације; 
3. Прикупљање потребних података о структури и функционисању осталих видова превоза у ширем 

подручју потенцијалне локације; 
4. Прикупљање података о карактеристикама путника и путовања свих видова превоза у ширем подручју 

потенцијалне локације; 
5. Спровођење детаљне анализе постојећег стања; 
6. Иницирање формалне одлуке о локацији за изградњу терминуса; 
7. Израда пројектно-техничке документације, решавање правно-имовинских односа;  
8. Пројектовање структуре и функционисања терминуса; 
9. Изградња терминуса; 
10. Прилагођавање структуре и функционисања мреже линија јавног превоза у зони утицаја. 

 
У складу са развојем система јавног транспорта путника и потребама спроводити исте активности приликом 
анализа могућности изградње терминуса и на другим локацијама. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе реализације зависе од расположивих буџета и финасијске снаге кључних актера и треба да буду 
међусобно повезане и усклађене са изградњом београдске аутобуске станице у блоку 42, као и изградњом 
метро линије 1 (М1-црвена линија). Планиране активности изградње сва три терминуса се спроводе у оквиру 
фазе која почиње 2021. године и завршава се 2022. за терминус „Београдска аутобуска станица“, 2026. за 
терминус „Аутокоманда“ и 2027. године за терминус „Макиш“. 

РИЗИЦИ 

Обезбеђење одговарајуће локације за изградњу терминуса „Аутокоманда“; недостатак финансијских 
средстава; одсуство интеграције у мрежу линија. 
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KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број терминирања возила јавног приградског транспорта путника (фреквенција возила); просечно време 
задржавања возила на терминусу; производна ефикасност; енергетска ефикасност; приступачност у простору и 
времену; еколошка подобност. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Назив терминуса 
Површина 

[m2] 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Приградски терминус у склопу београдске аутобуске станице ≈2.000 * 

„Аутокоманда“ ≈3.000 230.000 

„Макиш“ ≈15.000 980.000 

УКУПНО ≈18.000 1.210.000 

Извор: Процена ЈКП ГСП „Београд“. * Изградња се финансира из средстава БАС – Београдске аутобуске станице. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 22 

 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

4 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 12 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 11 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 19 

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

16 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 17 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 8 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 19 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 15 

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

12 

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

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 11 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 11 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 18 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 9 

УКУПНО 193 
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M28. РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
Секретаријат за саобраћај 
Секретаријат за јавни превоз 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти који се односе на поједине елементе 
структуре саобраћајне инфраструктуре; завршетак експропријације земљишта 

Временски период 
имплементације 

2021–2033.  

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Поред потребне инфраструктуре која се односи на развој шинских система, планирана је реконструкција и 
изградња путне инфраструктуре за друмски саобраћај (М1, М2, М8). 

Унутрашњи магистрални прстен (УМП) – На основу СМАРТПЛАНА предвиђено је да пројекат буде завршен до 
2027. године. Oвaj прojeкaт oбухвaтa изгрaдњу Moстa нa Aди и Toпчидeрскoг тунeлa. Tрaсa je пoдeљeнa нa 5 
сeктoрa. 

− Сeктoр I, прeдстaвљa дeo УMП-a oд сaoбрaћajницe T-6 дo улицe Toшин бунaр; 

− Сeктoр II сe прoтeжe oд улицe Toшин бунaр дуж Нoвoг Бeoгрaдa, прeкo мoстa нa Aди дo улицe Др 
Mилутинa Ивкoвићa. Сeктoр je пoдeљeн у 2 дeлa: Сeктoр II/1 пoвeзуje улицу Toшин бунaр нa Нoвoм 
Бeoгрaду зaтим сe прoтeжe дуж Moстa нa Aди, пeтљoм рaдничкa дo улaзa у Toпчидeрски тунeл и 
Сeктoр II/2 прoлaзи тунeлoм испoд Toпчидeрскoг брдa дo улицe Др. Mилутинa Ивкoвићa; 

− Сeктoр III прoстирe сe oд излaзa из Toпчидeрскoг тунeлa дo вeзe сa пoстojeћим aутoпутeм у зoни 
плaнирaнe пeтљe „Шумицe". Сeктoр je пoдeљeн у 2 дeлa: 

o Сeктoр III/1 пoвeзуje Toпчидeрски тунeл сa излaзoм нa „ИMO“ нaдвoжњaк; 
o Сeктoр III/2 прoлaзи oд излaзa нa „ИMO“ нaдвoжњaк дo пeтљe „Шумицe"; 

− Сeктoр IV сe прoстирe дуж кoридoрa пoстojeћe улицe Грчићa Миленка и Пoп Стojaнoвa oд пeтљe 
„Шумицe" дo Булeвaрa крaљa Aлeксaндрa; 

− Сeктoр V пoвeзуje Булeвaр крaљa Aлeксaндрa, дуж кoридoрa Tршћaнскe улицe и Сeвeрнoг булeвaрa дo 
Пaнчeвaчкoг мoстa. 

Спољна магистрална тангента (СМТ) – Спољна магистрална тангента, треба да представља тангенцијалну 
саобраћајницу која саобраћајне токове са североистока треба да усмери ка осталим правцима без проласка 
кроз централну градску зону, а пре свега транзитни и теретни саобраћај ради равномерније дистрибуције ка 
зонама највеће атракције. 

− Спoљнa мaгистрaлнa тaнгeнтa (СMT) прeдстaвљa изгрaдњу другoг прстeнa oкo Бeoгрaдa. 

− Сaoбрaћajницe ћe пoвeзaти улицу Др Ивaнa Рибaр нa Нoвoм Бeoгрaду, Зeмун, Бoрчу, Зрeњaнински пут, 
Пaнчeвaчки пут, Звeздaрa, истoчнe и jужнe дeлoвe Бeoгрaдa. 

− Oвo укључуje изгрaдњу Пупинoвoг мoстa кojи пoвeзуje Зeмун и Бoрчу, прeкo Дунaвa. Дужинa мoстa 
изнoси 1.5км, пoсeдуje 6 сaoбрaћajних трaкa и пeшчко-бициклистичкe стaзe нa oбe стрaнe. 

− Укупнa дужинa oснoвнe трaсe je 4,3 km, oд чeгa сe 1,5 km вoди мoстoвскoм кoнструкциjoм. 

Стари савски мост – Планира се замена носеће конструкције на старом Савском мосту и са циљем повећања 
капацитетa увођењем 2 додатне траке по смеру уз давање одговарајућих приоритета у оба смера 
бициклистима и пешацима. 

Тунелска веза савска и дунавска падина – Прeдлoжeни тунeл испoд цeнтрa грaдa кojи пoвeзуje Стaри сaвски 
мoст сa oбaлoм Дунaвa. Прeдлoжeн je улaз у тунeл из Кaрaђoрђeвe улицe дoк зa излaз пoстoje двe лoкaциje, нa 
Булeвaру Дeспoтa Стeфaнa и у Цвиjицeвoj улици. Tунeл ћe пoсeдовати 4 сaoбрaћajнe трaке, пo двe у свaкoм 
смeру и мoћи ћe дa прими рaзнe типoвe вoзилa, укључуjући aутoбусe. Прeдлoзи укључуjу изгрaдњу/ 
рeкoнструкциjу улицa у oкoлини прeдлoжeних пoртaлa тунeлa прeмa кoнaчнoм прojeкту тунeлa. 
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Обилазница око Београда – Изгрaдњoм oбилaзницe oкo Бeoгрaдa oчeкуje сe смaњeњe сaoбрaћajних зaгушeњa, 
уклaњaњe трaнзитнoг сaoбрaћaja из цeнтрa грaдa, рaстeрeћeњe моста Гaзeлa и Пaнчeвaчкoг мoстa. Укупнa 
дужинa oбилaзницe изнoсићe 69 километара. Oбилaзницa сe сaстojи из три глaвнe дeoницe:  

− Дeoницa A: Бaтajницa–Дoбaнoвци, пoвeзуje aутoпут Бeoгрaд–Нoви Сaд (E75) нa сeвeру и aутoпут Шид– 
Бeoгрaд (E70) нa зaпaду, дужинa дeoницe 9,7 километара.  

− Дeoницa Б: Дoбaнoвци–Бубaњ Пoтoк, пoвeзуje aутoпут E70 сa jужним крaкoм aутoпутa Бeoгрaд–Ниш 
(E75), дужинe 37,3 километара – дeлимичнo зaвршeнa (oд Дoбaнoвцa дo Oрлoвaчe). Oвa дeoницa, 
нaкoн изгрaдњe, имaћe 4 тунeлa и 40 виaдуктa, дeвeт oд њих прeкo 400м дужинe. У пoслeдњиj фaзи, 
бићe нeoпхoднo извршити прoширeњe пoстojeћeг Oстружничкoг мoстa кaкo би сe oбeзбeдилo 
плaнирaнo oдвиjaњe сaoбрaћaja нa двa кoлoвoзa. 

− Дeoницa Ц: Бубaњ Пoтoк–Винчa–Стaрчeвo (пoрeд Пaнчeвa), 22 км дужинe, укључуjући нoви мoст прeкo 
Дунaвa. 

У плaну су и дoдaтни рaдoви нa путу кojи би пoвeзao Oбилaзницу Бeoгрaдa и Кoридoр X. Oвe рaдoвe у зoни 
aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa зajeднo плaнирajу и рaзвиjajу Кoридoри Србиje и Путeви Србиje. Укључуjу 
вeзу кoja би пoвeзaлa Aутoпут П101 и Кoридoр X, уз рeкoнструкциjу мoстa прeкo Сaвe у Oбрeнoвцу и вeзу сa 
рeгиoнaлним путeм П267. 

Извор: Београд СМАРТПЛАН – Коначни извештај, 2017. 

Продужетак улица Господара Вучића - Арадска - Чингријина - Д. Туцовића - Овакво решење уличне мреже 
проистекло је из концепта дефинисаног Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I – XIX) („Сл. лист града Београда“, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17). 
Следећи овакав концепт, кроз ову меру повезале би се улице Господара Вучића, Стјепана Ковача, Чингријина и 
Димитрија Туцовића, које у функционалном рангирању уличне мреже града припадају примарној мрежи, 
тачније улицама првог реда. На овом правцу планирано је ширење профила Димитрија Туцовића од укрштаја 
са Батутовом до укрштаја са Улицом учитеља Милоша Јанковића. У наставку је Чингријина улица, од Улице 
учитеља Милоша Јанковића до укрштаја са Прешевском улицом, док је од Прешевске улице до Улице Стјепана 
Ковача планирана нова деоница ове саобраћајне везе – Улица Нова 1. 

Пешачки мост Ада Циганлија – новобеоградски блокови – Предложена мера подразумева изградњу пешачко-
бициклистичког моста који ће повезивати улицу Омладинских бригада у блоку 70 са Адом Циганлијом. 
Локација у Блоку 70а, односно у продужетку Омладинских бригада, одабрана је јер је ту добра веза са 
градским превозом пошто је у близини окретница аутобуса 67, 76 и 708, а иначе баш на том потезу се тренутно 
налазе и полазне станице такси чамаца који деценијама уназад превозе Новобеограђане до Аде Циганлије. 
Изградња моста омогућила би пешачку везу између новобеоградске стране града и Аде Циганлије. 

Реконструкција Зрењаниног пута до СМТ-а – Зрењанински пут је један од најоптерећенијих уводних 
магистралних праваца у Београду. Ова саобраћајница има значајну улогу у одвијању локалног саобраћаја, с 
обзиром на то да се са ње врши директна опслуга садржаја у коридору саобраћајнице. У складу са наведеним, 
у циљу сегрегације локалног и даљинског саобраћаја, као и побољшања услова за безбедно одвијање 
саобраћаја, потребно је обезбедити капацитет ове саобраћајнице у складу са процењеним транспортним 
захтевима и условима за безбедно одвијање саобраћаја. 

Реконструкција постојећих раскрнисца у кружне – Предложена мера подразумева реконструкцију постојећих 
семафорисаних раскрсница у кружне. Наведена мера заснива се на Студија оправданости изградње кружних 
раскрсница у Београду у оквиру које је анализирано 133 семафорисаних раскрсница на територији града 
Београда. Детаљном анализом предложена је реконструкција следећих раскрснице: 

− Борча – Зрењанински пут – Овча; 

− Балканска – Адмирала Гепрата; 

− Савска магистрала – Боре Станковића (Пут за Железник); 

− Трговачка – Јабланичка. 

Извор: План одрживе урбане мобилности – Завршни извештај, 2020. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Кључнa пoбoљшaњa дo 2027. гoдинe пoдрaзумeвajу зaвршeтaк прojeктa DS4 UMP (oднoснo Сeктoрa II (тj. 
Toпчидeрскoг тунeлa) и Сeктoрa III oд Aутoкoмaндe дo пeтљe Шумицe) и првoг дeлa прojeктa DS5+8 SMT сa 
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припaдajућим стрaтeшким сaoбрaћajницaмa. Зa пoслeдњe пoмeнутo, прeдлaжe сe дa сe зaврши сeвeрo-jужнo 
oрjeнтисaнa дeoницa СMT-a oд Пeтљe Лaстa дo Aдe, укључуjући и нoви Aдa Хуja мoст. 

Зa 2033. гoдину планиран је зaвршeтaк прojeктa DS5+8 SMT и стрaтeшких вeзa кoje сe oднoсe нa прoширeњe 
сaoбрaћajницa и пoбoљшaњa нa рaскрсницaмa дуж улицa Пaтриjaрхa Пaвлa, Пeрe Вeлимирoвићa и Бoрскe. 

Извор Београд СМАРТПЛАН – Коначни извештај 

Активност Активност до 2023. Активност до 2028. Активност до 2031. 

Завршетак УМП-а документација 
Топчидерски тунел 

и сектор 3 
сектори 4 и 5 

Завршетак СМТ-а са мостом преко Ада Хује документација јужни сектор 
источни сектор и 

мост Ада Хуја 

Стари савски мост и тунелска веза између савске и дунавске 
падине 

документација мост тунел 

Продужетак улице Господара Вучића – Арадска – Чингријина –  

Д. Туцовића 
документација изградња - 

Пешачки мост Ада Циганлија – новобеоградски блокови документација изградња - 

Реконструкција зрењанинског пута до СМТ-а документација реализација - 

Реконструкција постојећих раскрсница у кружне 
документација и 
реконструкција 4 

раскрснице 

документација и 
реконструкција 8 

раскрсница 

документација и 
реконструкција 6 

раскрсница 

Извор: План одрживе урбане мобилности – Београд – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ, ЦЕП, 2020. 
 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; кашњење у изради планске и техничке документације; реализација 
подпројеката; политичко-регулаторни ризик; спољашњи ризици или ризици у животној средини у вези са 
грађевиснким радовима; ризици током изградње. 
 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

Стабилност и поузданост функционисања система јавног градског транспорта путника; број превезених путника 
у систему; укупан приход система јавног транспорта путника; производна ефикасност система; економска 
ефикасност; енергетска ефикасност; просечна експлоатациона брзина; просечна брзина превоза; приступачност 
у простору и времену; еколошка подобност градског транспортног система. 
 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Активност 
Инвестиција до 

2023. 
 [EUR] 

Инвестиција до 
2028. 
[EUR] 

Инвестиција до  
2031. 
[EUR] 

Завршетак УМП-а 4.000.000 130.000.000 370.000.000 

Завршетак СМТ-а са мостом преко Ада Хује 15.000.000 330.000.000 600.000.000 

Стари савски мост и тунелска веза између савске и дунавске падине 6.000.000 150.000.000 60.000.000 

Продужетак улица Господара Вучића – Арадска – Чингријина – Д. Туцовића 800.000 40.000.000 - 

Пешачки мост Ада Циганлија – новобеоградски блокови 150.000 5.000.000 - 

Реконструкција зрењанинског пута до СМТ-а 300.000 15.000.000 - 

Реконструкција постојећих раскрсница у кружне 400.000 1.000.000 800.000 

УКУПНО 26.650.000 671.000.000 1.030.800.000 

Извор: План одрживе урбане мобилности – Београд – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ, ЦЕП, 2020 
 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 
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УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 34 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

9 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 8 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 12 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 12 

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

20 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 11 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 4 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 12 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 19 

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

7 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 7 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 14 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 5 

УКУПНО 158 
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M29. ИЗГРАДЊА ПАРКИНГ ПРОСТОРА НА ОБОДИМА ГРАДА („PARK AND RIDE“) 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за саобраћај 
Секретаријат за јавни превоз 
ЈКП "Паркинг сервис" 

Неопходне претходне 
активности 

Координација са системом јавног транспорта путника у Београду – Секретаријатом 
за јавни превоз, избор локација и дефинисање капацитета, пројекти који су везани 
за изградњу паркинг простора на ободу града и најзначајнијих трансферних тачака у 
систему 

Временски период 
имплементације 

Фазa 1 до 2027. године 
Фазa 2 до 2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Tрeнутнo у Бeoгрaду пoстojи сaмo jeднo фoрмaлнo пaркирaлиштe „Park and Ride“ успостављено на општем 
паркиралишту изван зонираног подручја код новог терминуса у Улици Владимира Поповића. 

Према Генералном урбанистичком плану Београда („Службени лист града Београда", бр. 11/16) друга фаза 
решавања проблема паркирања возила подразумева развој и висок ниво услуге јавног градског и приградског 
превоза, са циљем смањења броја аутомобила у централној зони, планирање и изградњу гаража и вануличних 
паркиралишта у зонама станица и стајалишта јавног градског превоза и то посебно на трасама капацитивних 
шинских система (метро и БГВОЗ) на ободу централне зоне са увођењем система „Park and Ride“. 

План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, 
целине I-XIX („Службени лист града Београда", бр. 20/16) даје могућност да се простори за реализацију Park and 
Ride паркиралишта, могу спровести израдом урбанистичког пројекта на формираној парцели. 

План генералне регулације (ПГР) мреже јавних гаража („Службени лист града Београда", бр. 19/11) дефинише 
зону континуално изграђеног подручја (КИП) – простор који обухвата подручје између централне зоне и 
границе КИП-а, у којој се проблем паркирања неравномерно уочава и зависи од садржаја који генеришу 
посетиоце. Зоне новобеоградских блокова и Баново брдо су две зоне у оквиру КИП-а са најизраженијим 
проблемом у области паркирања возила. У зони континуално изграђеног подручја уочене  су поједине мање 
зоне које имају најизраженије проблеме паркирања, тако да је то зона у којој су ПГР мреже јавних гаража 
планиране поједине локације јавних гаража и паркиралишта за систем Park and Ride. Локације за паркиралишта 
и гараже у Park and Ride систему морају се планирати у односу на трасе линија јавног градског превоза и 
позиционирати у зони континуално изграђеног подручја. Основна улога гаража или паркиралишта на овим 
локацијама је да поред задовољења потреба за паркирањем возила корисника садржаја у гравитационој зони, 
понуде услугу за кориснике који на том месту могу да оставе своје возило и путовање даље наставе неким од 
вида јавног превоза путника. Такву улогу могу имати и гараже и паркиралишта у близини свих већих терминуса 
и стајалишта јавног транспорта путника као што су на пример: Панчевачки мост, Пожешка - окретница, 
Устаничка, Ада Циганлија, Бањица – Беранска, Нови Београд – железничка и аутобуска станица, Аеродром 
Никола Тесла, Стајалишта БГВОЗ-а: Земун, Тошин Бунар, Крњача, Раковица, итд. 
 

У циљу увођења новог Park and Ride система неопходно је реализовати наредне активности: 
 

1. Прикупљање потребних социо-економских података о ширем подручју потенцијалне локације; 
2. Прикупљање потребних података о структури и функционисању система јавног транспорта путника у 

ширем подручју потенцијалне локације; 
3. Прикупљање потребних података о структури и функционисању осталих видова транспорта у ширем 

подручју потенцијалне локације; 
4. Прикупљање података о података о карактеристикама путника и путовања свих видова транспорта у 

ширем подручју потенцијалне локације; 
5. Спровођење детаљне анализе постојећег стања; 
6. Иницирање формалне одлуке о локацији за имплементацију трансферне тачке; 
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7. Пројектовање структуре, функционисања и тарифирања одабране трансферне тачке; 
8. Прилагођавање структуре и функционисања мреже линија система у зони утицаја;  
9. Покретање информативне кампање за кориснике система јавног транспорта путника али и за остале 

учеснике у саобраћају; 
10. Пуна примена пројектованог модела функционисања трансферне тачке;  
11. Развој одговарајућег система мониторинга и контроле; 
12. Процена примењених мера кроз праћење индикатора. 

 

 
Слика. Могуће локација Park and Ride објеката на мрежи метро линија  

Извор: Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, EGIS, мај 2019. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Фазе је неопходно ускладити са фазама развоја метроа, БГВОЗ-а и трамвајског подсистема. Фазе реализације 
зависе од расположивих буџета и финансијске снаге кључних актера и треба да буду међусобно повезане. 
Према Претходној студији оправданости са Генералним пројектом планирана је следећа динамика: 

1. У првој фази до 2027. године предвиђена је изградња на 7 локација са укупно око 1.700 паркинг места; 
2. У другој фази до 2033. године предвиђена је изградња на 6 локација са укупно око 1.500 паркинг места. 

РИЗИЦИ 

Недостатак финансијских средстава; спољашњи ризици или ризици у животној средини у вези са грађевинским 
радовима; ризици током изградње; ризици имовинског статуса земљиштам; регулаторно-политички ризик. 
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KPIs ИНДИКАТОРИ 

Број паркинг места; обим паркирања; обрт паркирања; средње трајање паркирања; број превезених путника у 
систему; укупан приход система јавног транспорта путника; енергетска ефикасност; просечна експлоатациона 
брзина; просечна брзина превоза; приступачност у простору и времену; еколошка подобност градског 
транспортног система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 

Временски пресек АКТИВНОСТ 
Процењени укупни 

трошкови  
[EUR] 

Инвестиција до 2027. 
документација, кампања, имплементација на 7 локација са око 1.700 паркинг 
места 

13.600.000  
+ цена земљишта 

Инвестиција до 2033. 
документација, кампања, имплементација на 6 локација са око 1.500 паркинг 
места 

12.000.000  
+ цена земљишта 

УКУПНО 25.600.000 

Напомена: Процена инвестиција извршена је на основу сличних инвестција (8.000 EUR/паркинг месту). 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Просторни и финансијски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 11 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

7 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 16 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 8 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 25 

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

16 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 18 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 13 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 16 

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

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

24 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 20 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 24 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 15 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 20 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 6 

УКУПНО 237 
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M30. УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ КАРАТА И УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛИМА 

 

Кључни актери 
Град Београд 
Приватни партнер 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Пројекат унапређења система за наплату карата и управљање возилима у јавном 
линијском превозу путника на територији града Београда (јун 2020), Пројекат јавно-
приватног партнерства (јун 2020). 

Временски период 
имплементације 

Имплементација система 2021. године  и континуално унапређење до 2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Систем јавног превоза путника у Београду је у потпуности интегрисан у тарифном и управљачком смислу кроз 
увођење Система за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу, који је почео да функционише 
01. фебруара 2012. године. 
 
У 2020. године урађен је „Пројекат унапређења система за наплату карата и управљање возилима у јавном 
линијском превозу путника на територији града Београда“ у оквиру кога је извршена дубинска техничко-
технолошка анализа постојећег Система за наплату карата и управљање возилима у Београду са елементима 
неопходним за унапређење и развој, у циљу стварања реалних услова за превођење система у будуће жељено 
стање, без скоковитих промена и непредвиђених околности. Извршен је реинжењеринг дела кључних 
активности унутар система, чијом имплементацијом се систем доводи у стање потпуне уређености и 
стабилности у наредном дугорочном уговорном периоду (до 2033. године), прихватљивом за град Београд и 
потенцијалног будућег оператора, са којим ће бити потписан уговор о јавно-приватном партнерству зa 
eксплoaтaциjу и oдржaвaњe систeмa зa нaплaту кaрaтa и упрaвљaњe вoзилимa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу 
путникa у Бeoгрaду након завршетка јавног позива (март 2021. године). 
 

Једна од предвиђених обавеза приватног партнера је и да врши унапређења Постојећег система у складу са 
захтевима Града и могућностима Система. Детаљне функционалне спецификације сваког од унапређења 
дефинисаће град Београд у сарадњи са приватним партнером. Приоритетна унапређења у систему потребно је 
спровести најкасније у року до 2 (две) године од почетка уговорних односа. 
 

Нека од најважнијих захтеваних унапређења система су: 

− Обезбедити могућност електронског архивирања документације о издатим персонализованим картицама; 

− Унапредити постојећу апликацију или направити нову апликацију за мобилне уређаје (телефоне) која би 
била планер путовања системом јавног превоза у Београду, а истовремено и пружала могућност плаћања 
услуге превоза употребом технологије NFC или QR Code-а; 

− Унапредити извештаје у систему за аутоматско бројање путника са циљем приказивања више релевантних 
параметара транспортних захтева; 

− Увести функционалности у вези са праћењем свих подсистема; 

− Унапредити постојеће извештаје о функционисању система и модуле за праћење у реалном времену; 

− У складу са могућностима Система скратити време слања података са возила помоћу GPS уређаја и уређаја 
за комуникацију са интервала од 30 секунди на интервал 10 до 15 секунди; 

− Унапредити и израдити извештаје у подсистему за наплату карата (извештај о продаји допуна за 
персонализоване картице, извештај о преносу средстава са картице на картицу, извештаје о раду службе 
контроле); 

− Унапреди софтвер за израду редова вожње; 

− Формирати посебну базу података стајалишта, која би садржала све елементе опреме и пратећих садржаја 
на основу података које достави Наручилац; 

− Обезбедити ажурирану мапу за праћење кретања возила; 

− Омогућити интеграцију на бази динамичке размене података (са Google Transit-ом итд.). 
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Слика. Општа архитектура постојећег Система за наплату карата и управљање возилима 

Извор: Пројекат изведеног стања, Apex Solution Technology, Београд 2013. 
 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У првом кварталу 2021. године очекује се потписивање уговора о јавно-приватном партнерству са будућим 
оператором, након завршетка јавног позива. Потом у другом кварталу следи имплементација система и 
почетак функционисања у пуном обиму у периоду од 13 година. У прве две године (до 2023.) треба спровести 
приоритетна унапређења, а затим и остала унапређења система. Унапређења система ће се спроводити 
континуално у периоду трајања уговорних односа.  

РИЗИЦИ 

Ризик прихода; ризик високих капиталних трошкова; ризик оперативних трошкова; ризик неадекватне поделе 
бенефиција и ризика; ризик неизвршења уговорних обавеза; ризик кашњења са почетком рада; регулаторно-
политички ризик 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Степен поузданости рада хардвера и софтвера (поднетих пријава и рекламација, број кварова и отказа 
(неисправности), време отклањања итд); 

− Број продатих карата по свим врстама, категоријама корисника, зонама итд; 

− Показатељи рада службе контроле путника; 

− Укупни приходи у систему; 

− Степен покривања трошкова производње транспортне услуге приходом од основне делатности; 

− Економска ефикасност система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Укупна вредност уговора о јавно-приватном партнерству исказана као збир укупних прихода од провизије 
приватног партнера за све време трајања уговорних односа од 13 (тринаест) година износи око 76 милиона 
EUR.  

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 
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УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 10 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

7 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 6 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 4 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 29 

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

19 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 24 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 24 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 9 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 24 

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

8 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 17 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 18 

КСЦ 13 Развој  београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 24 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 15 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 15 

УКУПНО 243 
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M31. УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ ПУТНИКА 

 

Кључни актери 
Град Београд 
Приватни партнер 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 

Неопходне претходне 
активности 

Пројекат унапређења система за наплату карата и управљање возилима у јавном 
линијском превозу путника на територији града Београда (јун 2020) 

Временски период 
имплементације 

Имплементација система 2021. године и континуално унапређење до 2033. године 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Систем јавног превоза путника у Београду је у потпуности интегрисан кроз увођење Система за наплату карата и 
управљање возилима у јавном превозу, који је почео да функционише 01. фебруара 2012. године. Систем за 
информисање путника, као део овог система, може се поделити на неколико целина: 

− Систем за информисање путника у возилима; 

− Систем за информисање путника на стајалиштима; 

− Систем за информисање путника путем интернет портала; 

− Систем за информисање путника путем USSD сервиса; 

− Систем за информисање путника путем апликације за мобилне телефоне. 
 
У првом кварталу 2021. године биће потписан уговор о јавно-приватном партнерству са будућим оператором, 
након завршетка јавног позива. Једна од обавеза будућег оператора је и да врши унапређења за 
информисање путника, и то: 

− Унапредити постојећу апликацију или направити нову апликацију за мобилне уређаје (телефоне) која би 
била планер путовања системом јавног превоза у Београду, а истовремено и пружала могућност плаћања 
услуге превоза употребом технологије NFC или QR Code-а; 

− Унапредити постојећу апликацију или направити нову апликацију за мобилне уређаје (телефоне) у 
функцији информисања корисника у реалном времену о актуелним догађајима у систему; 

− Увести функционалности у вези са праћењем свих подсистема (тренутно корисницима нису доступни 
подаци о функционисању минибус експрес линија и ноћног транспорта); 

− Развој софтвера за предвиђање и најаву наиласка возила на стајалишта – тренутно корисници на упит 
добијају само информацију о удаљености возила у броју стајалишта, али не и процену времена доласка на 
стајалиште за које је корисник послао упит; 

− Омогућити интеграцију на бази динамичке размене података (са Google Transit-ом итд.) – тренутно је 
омогућена статичка размена података са Google Transit-ом (планиране статичке и динамичке 
карактеристике линија и сл.), али недостаје функционалност информисања у реалном времену; 

− Извршити стандардизацију и опремање стајалишта савременим технологијама и омогућавање да се на 
дисплејима на стајалиштима осим података о наиласку возила, исписују и друге информације од важности 
за путника; 

− Oбезбедити обавештавање грађана о режимским изменама путем валидатора у возилима на линијама на 
којима се мења траса, као и на дисплејима на стајалиштима на којима долази до измене; 

− Омогућити размену података у оквиру пројекта Smart City. 
 
Унапређење система за информисање један је од предуслова за развој концепта мобилност каo услуге, 
односно београдског MaaS-a. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У првом кварталу 2021. године биће потписан уговор о јавно-приватном партнерству са будућим оператором, 
након завршетка јавног позива. Потом у другом кварталу следи имплементација система и почетак 



 

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 101 

 

функционисања у пуном обиму у периоду од 13 година. У прве две године (до 2023.) треба спровести 
приоритетна унапређења, а затим и остала унапређења система. Унапређења система ће се спроводити 
континуално у периоду трајања уговорних односа.  

РИЗИЦИ 

Регулаторно-политички ризик; ризик некомпатибилности података, опреме и софтвера; ризик кашњења у 
спровођењу унапређења;  

KPIs ИНДИКАТОРИ 

- Степен поузданости рада хардвера и софтвера (поднетих пријава и рекламација, број кварова и отказа 
(неисправности), време отклањања итд); 

- Број корисника апликација за информисање путника; 
- Број упита у систему. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Унапређења се спроводе у оквиру Система за управљање возилима и наплату карата, тако да су инвестиције 
већ дефинисане у оквиру мере М30 - Унапређење система за наплату карата и управљање возилима. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Финансијски и кадровски 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 20 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

6 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 11 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 5 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 26 

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

20 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 29 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 8 

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

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 13 

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

5 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 13 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 11 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 26 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 18 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 7 

УКУПНО 206 
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M32. ПОВЕЋАЊЕ ПРИХОДА СИСТЕМА КРОЗ ПОВЕЋАЊЕ СТЕПЕНА НАПЛАТЕ 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Уговор о јавно-приватном партнерству зa eксплoaтaциjу и oдржaвaњe систeмa зa 
нaплaту кaрaтa и упрaвљaњe вoзилимa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa у 
Бeoгрaду 
Акциони план за повећање степена наплате транспортне услуге са мерама 
диференцираним по категоријама корисника 

Временски период 
имплементације 

2021–2024. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Ниска економска ефикасност система, изражена кроз проценат укупних трошкова производње транспортне 
услуге који се покрива од прихода од продаје свих врста карата у систему, једна је од главних слабости 
постојећег система који директно утиче на његову одрживост. Систем јавног линијског транспорта путника 
путника у Београду је у потпуности интегрисан кроз увођење Система за наплату карата и управљање 
возилима у јавном превозу, који је почео да функционише 01. фебруара 2012. године. Међутим, и поред 
чињенице да се ради о систему који је на високом техничко-технолошком нивоу, ниво наплате карата од 
стране путника није задовољавајући. Током читавог посматраног периода од 2012. до 2019. године, присутан 
је тренд смањења укупног прихода од продаје карата и то по просечној стопи од 3,1% годишње. На основу 
Извештаја о извршењу Финансијског плана Секретаријата за јавни превоз града Београда за период јануар – 
децембар 2018. године, свим превозницима у Београду је укупно исплаћено 23,59 милијарди динара, 
укључујући и субвенције намењене ЈКП ГСП „БЕОГРАД“. Овај износ вишеструко превазилази приходе од 
основне делатности, односно приходе од свих врста продатих карата и допуна у систему, који су за тај период 
износили 7,73 милијарди динара. У наредној 2019. години, укупни приходи од продатих карата и допуна у 
систему јавног линијског превоза путника у Београду износили су 7,45 милијарди динара, односно били су 
мањи за 3,62%, што је последица, пре свега, пада броја продатих неперсонализованих карата за чак 20%. 
Просечан приход од продатих карата и допуна на месечном нивоу у периоду 2012. до 2019. године износио је 
685 милиона динара. 
Крајем 2020. године расписан је јавни тендер за избор будућег оператора, са којим ће у првом кварталу 2021. 
бити потписан уговор о јавно-приватном партнерству за експлоатацију и одржавање система за наплату карата 
и управљање возилима у јавном линијском транспорту путника на територији града Београда. Нови уговорни 
односи садрже и измене обавеза у погледу заштите прихода у систему, а пре свега у погледу броја директних 
извршилаца – контролора. Ова активност се може сматрати првим кораком у реализацији ове мере. 
Активности које треба спровести у оквиру ове мере за повећање прихода су: 

− Увођење обавезе валидације свих врста карата; 

− Промена технологије контроле путника (ефикаснија контрола, увођење додатних контролора у случају 
потребе за појачаном контролом) 

− Повећање нивоа овлашћења контролора – разматрање увођења ФТО лиценци;  

− Увођење обавезе да контролу валидације карата у приградском и локалном транспорту, на минибус 
експрес линијама и на ноћним линијама врши возач (и евентуално контролор у ноћном транспорту); 

− Промена права коришћења превоза за категорије корисника који су 100% субвенционисани (осим ученика 
основних школа)  – бесплатан превоз дозволити само у ванвршним периодима; 

− Унапредити квалитет транспортне услуге нарочито у вршним периодима – на приход и задовољство 
корисника утиче, поред тарифне политике, и квалитет који се огледа кроз комфор и удобност, чистоћу, 
тачност, редовност, изглед и љубазност особља. 

− Усмерене кампање са темама (обавеза плаћања транспортне услуге, повољност куповине месечних 
претплатних карата итд). 
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Слика. Укупан годишњи приход система од продаје свих вртса карата у периоду 2012.-2019. године 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У првом кварталу 2021. године oчекује се потписивање уговора о јавно-приватном партнерству са будућим 
оператором, који ће између осталог бити задужен и за контролу и заштиту прихода у систему. Ово је активност 
из мере М30 – Унапређење система за наплату карата и управљање возилима, које преставља основу за 
провођење ове мере. У наредне три године треба спроводити остале активности и мерити кључне индикаторе 
како би се сагледали ефекти примене мере. Највећи ефекти се могу постићи синхронизованом применом са 
мерама М33 – Измена тарифне политике: преиспитивање категорија са правом на бесплатан и повлашћен 
превоз и ревидирање броја категорија са овим правима и М34 – Измена начина финансирања 
субвенционисаних категорија путника (обезбедити надокнаду за повлашћене категорије од стране надлежних 
институција). 

РИЗИЦИ 

Ризик прихода; ризик високих капиталних трошкова; ризик оперативних трошкова; ризик неадекватне поделе 
бенефиција и ризика; ризик неизвршења уговорних обавеза; ризик кашњења са почетком рада; регулаторно-
политички ризик 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Укупни приходи у систему; 

− Степен покривања трошкова производње транспортне услуге приходом од основне делатности; 

− Економска ефикасност система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Спровођење мере је у ингеренцији Секретаријата за јавни превоз и као таква не продукује додатне 
инвестиције, осим ангажовања одговарајућег кадра. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Пре свега кадровски. 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 19 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

13 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 9 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 6 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 20 
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КСЦ 5 
Смањење времена путовања и варијације времена путовања – повећање експлоатационих брзина по 
подсистемима 

7 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 14 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 30 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 5 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 10 

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

6 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 14 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 13 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 17 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 16 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 26 

УКУПНО 206 
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M33. ИЗМЕНА ТАРИФНЕ ПОЛИТИКЕ: ПРЕИСПИТИВАЊЕ КАТЕГОРИЈА СА ПРАВОМ НА 
БЕСПЛАТАН И ПОВЛАШЋЕН ПРЕВОЗ И РЕВИДИРАЊЕ БРОЈА КАТЕГОРИЈА СА 
ОВИМ ПРАВИМА  

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  
Секретаријат за социјалну заштиту 

Неопходне претходне 
активности 

Дубинска социо-економска анализа корисника система 

Временски период 
имплементације 

2021–2024. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Према тренутној тарифној политици града Београда, у систему постоји 14 категорија корисника који имају 
право на транспортну услугу са попустом и још укупно 15 категорија корисника са правом на коришћење 
система без накнаде (100% субвенционисан превоз), као и три категорије са правом коришћења услуге без 
накнаде са неограниченим временом трајања без возне исправе – карте. Одређени број категорија има право 
коришћења услуге са неограниченим временом трајања, а за остале категорије постоји временско 
ограничење.  
Оваква социјална тарифна политика града Београда има значајан утицај на приходе у систему, јер је тренутно 
активних преко 250.000 картица за категорије лица старија од 65 година (која у овом тренутку плаћају 
годишњу карту у износу од око 22% вредности месечне карте за повлашћене категорије за све четири тарифне 
зоне) и преко 8.000 картица за категорију корисника са правом на превоз без накнаде. У оквиру ове мере 
потребно је: 
 

− Приспитати постојеће категорије корисника са правом коришћења транспортне услуге са попустом или без 
накнаде; 

− Преиспитати могућност промена права коришћења транспортне услуге за категорије корисника који су 
100% субвенционисани (осим ученика основних школа) – бесплатан превоз дозволити само у ванвршним 
периодима, чиме се постиже оптимизација искоришћења капацитета (смањење оптерећења у вршним 
часовима и боље искоришћење капацитета у ванвршним периодима). 

 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У наредне три године треба спроводити активности и мерити кључне индикаторе како би се сагледали ефекти 
примене мере. Највећи ефекти се могу постићи синхронизованом применом са мерама М35 – Мере за 
повећање прихода и М34 – Измена начина финансирања субвенционисаних категорија путника (обезбедити 
надокнаду за повлашћене категорије од стране надлежних институција). 

РИЗИЦИ 

Ризик избегавања плаћања услуге од стране корисника; ризик прихода; регулаторно-политички ризик. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Укупни приходи у систему; 

− Број продатих карата свих типова; 

− Искоришћење капацитета у вршним и ванвршним периодима. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Спровођење мере је у ингеренцији Секретаријата за јавни превоз и као таква не продукује додатне 
инвестиције, осим ангажовања одговарајућег кадра. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Пре свега кадровски. 
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Public Transport Consult d.o.o. 
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Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године 

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 95 од 101 

 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 25 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

9 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 6 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 5 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 14 

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

5 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 17 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 28 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 9 

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

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

6 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 12 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 11 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 12 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 16 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 23 

УКУПНО 182 
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Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресеком 2027. године 

СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 96 од 101 

 

M34. ИЗМЕНА НАЧИНА ФИНАНСИРАЊА СУБВЕНЦИОНИСАНИХ КАТЕГОРИЈА ПУТНИКА 
(ОБЕЗБЕДИТИ НАДОКНАДУ ЗА ПОВЛАШЋЕНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОД СТРАНЕ 
НАДЛЕЖНИХ ИНСТИТУЦИЈА)  

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз 
Секретаријат за социјалну заштиту 
Секретаријат за финансије 
Секретаријат за управу 

Неопходне претходне 
активности 

Доношење одлуке на нивоу града Београда 

Временски период 
имплементације 

2024. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ: 

Према тренутној тарифној политици града Београда, у систему постоји 14 категорија корисника који имају 
право на транспортну услугу са попустом и још укупно 15 категорија корисника са правом на коришћење 
система без накнаде (100% субвенционисан превоз), као и три категорије са правом коришћења услуге без 
накнаде са неограниченим временом трајања без возне исправе – карте. Одређени број категорија има право 
коришћења услуге са неограниченим временом трајања, а за остале категорије постоји временско 
ограничење. Оваква социјална тарифна политика града Београда има значајан утицај на приходе у систему 
јавног транспорта путника.  
 
Jeдан од основних проблема постојеће тарифне политике града Београда јесте извор финансирања из кога се 
поменуте категорије субвенционишу. 
 
У оквиру ове мере потребно је јасно и прецизно дефинисати изворе финансирања субвенција које се дају за 
све категорије корисника са правом коришћења система са попустом или без накнаде. У моделу финансирања 
треба да учествују све релевантне институције града Београда надлежне за одређене категорије корисника 
(Секретаријат за социјалну заштиту, Секретаријат за образовање и дечју заштиту, Секретаријат за спорт и 
омладину итд.) као и остале институције, сразмерно броју корисника из одређене категорије. Примена ове 
мере имаће значајан утицај на одрживост система јавног линијског транспорта путника. 
 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У наредне три године треба спроводити активности и мерити кључне индикаторе како би се сагледали ефекти 
примене мере. Највећи ефекти се могу постићи синхронизованом применом са мерама М32 – Мере за 
повећање прихода и М33 - Измена тарифне политике: преиспитивање категорија са правом на бесплатан и 
повлашћен превоз и ревидирање броја категорија са овим правима. 

РИЗИЦИ 

Ризик избегавања плаћања услуге од стране корисника; ризик прихода; ризик кашњења у уплати од стране 
одговорних институција; регулаторно-политички ризик (одсуство доношења правних аката о одговорности за 
финансирање од стране институција); ризик смањења број путника у систему. 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

- Укупни приходи у систему; 
- Број продатих карата свих типова; 
- Искоришћење капацитета у вршним и ванвршним периодима. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

Спровођење мере је у ингеренцији стручних служби града Београда и као таква не продукује додатне 
инвестиције, осим ангажовања одговарајућег кадра. 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Пре свега кадровски. 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  

 

Public Transport Consult d.o.o. 

 

 

Пројекат број:  6/19 | Наш број: 514 
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СФ & PTC  
Фебруар 2021 

Страна 97 од 101 

 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 36 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

8 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 5 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 5 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 7 

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

4 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 9 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 25 

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

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 6 

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

5 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 7 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 6 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 10 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 11 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 19 

УКУПНО 135 
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M35. ПОВЕЋАЊЕ ПРИХОДА КРОЗ НОВЕ ИЗВОРЕ ФИНАНСИРАЊА СИСТЕМА 

 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда 
Секретаријат за финансије 

Неопходне претходне 
активности 

Истраживања, секторске студије и пројекти за везани за поједине елементе могућих 
механизама финансирања. 

Временски период 
имплементације 

2021-2024. и континуално до 2033. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Приход система јавног линијског транспорта путника остварује се као приход од основне делатности (продаје 
свих врста карата у систему); приход од субвенција и приход из осталих извора финансирања. Према тренутној 
тарифној политици града Београда, у систему постоји 14 категорија корисника који имају право коришћења 
система са попустом, и још укупно 15 категорија корисника са правом коришћења система без накнаде (100% 
субвенционисан превоз), као и три категорије са правом услуге превоза без накнаде са неограниченим 
временом трајања без возне исправе – карте. Оваква социјална тарифна политика града Београда има значајан 
утицај на приходе у систему. Ако се томе дода и опште присутан тренд избегавања плаћања транспортне услуге 
од стране корисника, не чуди чињеница да је у периоду од 2012. до 2019. године присутан тренд смањења 
укупног прихода од продаје карата и то по просечној стопи од 3,1% годишње.  
 
Ниска економска ефикасност система, изражена кроз проценат укупних трошкова производње транспортне 
услуге који се покрива од прихода од продаје свих врста карата у систему, једна је од главних слабости 
постојећег система који директно утиче на његову одрживост. На основу Извештаја о извршењу Финансијског 
плана Секретаријата за јавни превоз града Београда за период јануар – децембар 2018. године, свим 
превозницима у Београду је укупно исплаћено 23,59 милијарди динара, укључујући и субвенције намењене ЈКП 
ГСП „БЕОГРАД“. Овај износ вишеструко превазилази приходе од основне делатности, односно приходе од свих 
врста продатих карата и допуна у систему, који су за тај период износили 7,73 милијарди динара. Разлику до 
укупног нивоа средстава потребних за производњу транспортне услуге субвенционише град из сопственог 
буџета. Међутим, у оваквом извору финансирања не постоји јасна веза између извора прихода (то су обично 
разни индивидуални порези или порези које плаћају привредна лица) и места на којима се средства троше. 
 
Циљ ове мере је подизање нивоа прихода у систему кроз додатне изворе финансирања који би били 
искључиво намењени систему јавног транспорта путника. Овакви неконвенционални порези односе се на 
широк број локалних пореза, чији се део или сав приход директно усмерава за финансирање јавног транспорта 
путника. У оквиру ове мере треба спровести следеће активности: 
 

− Спровести анализу светских искустава са алтернативним изворима прихода; 
 

− Анализирати могуће категорије додатних прихода и могућност њихове реалне примене у систему у 
Београду (приходи од наплате паркирања и казни за непрописно паркирање; приходи од наплате за 
коришћење саобраћајница – наплата уласка у/проласка кроз центар града или одређене зоне; акцизе на 
куповину погонске енергије; таксе на регистрацију путничких аутомобила; унакрсно финансирање 
комуналних услуга; таксе за послодавце/запослене у зони утицаја система јавног транспорта путника; 
порези на имовину због повећања атрактивности локације због утицаја система јавног транспорта путника; 
еколошке таксе; приходи од комерцијалног рекламирања на стајалиштима и возилима). 

 

Приликом избора евентуалних извора финансирања јесте да модели финансирања морају бити што 
једноставнији. Комплексност тежи повећању трошкова и смањењу транспарентности. Такође, препоручљиво је 
да се увођење нових извора финансирања спроведе фазно, што ће омогућити флексибилност за фино 
подешавање и модификовање механизама финансирања током времена. 
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Ова мера је компатибилна са мерама М35 – Мере за повећање прихода и М34 – Измена начина финансирања 
субвенционисаних категорија путника, и прави ефекти на ниво прихода остварили би се у синергији све три 
мере. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

У прве три године, до 2024. године, треба спровести активност са циљем утврђивања могућих категорија 
додатних прихода намењених искључиво за систем јавног транспорта путника и могућност њихове реалне 
примене у систему у Београду. Потом континуално примењивати мере за које се утврди да су реалном 
спроводљиве и одрживе. 

РИЗИЦИ 

Ризик прихода; ризик високих капиталних трошкова; ризик оперативних трошкова; ризик неадекватне поделе 
бенефиција и ризика; регулаторно-политички ризик 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Укупни приходи у систему; 

− Степен покривања трошкова производње транспортне услуге приходом од основне делатности; 

− Економска ефикасност система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Анализа и дефинисање нових извора финансирања јавног транспорта путника 50.000 

УКУПНО 50.000 
 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Кадровски и финансијски. 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 32 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

17 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле унутар система јавног градског транспорта путника 6 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 9 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 9 

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

5 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 10 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 29 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 9 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 11 

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

12 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 9 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 9 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 9 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 15 

УКУПНО 168 
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M36. АЛОКАЦИЈА ТРОШКОВА У СИСТЕМУ ПО МЕСТУ НАСТАНКА И АКТИВНОСТИМА 
 

Кључни актери Град Београд 

Предлог координатора  
за спровођење 

Секретаријат за јавни превоз града Београда  

Неопходне претходне 
активности 

Прецизно дефинисане обавезе између кључних актера у систему 

Временски период 
имплементације 

2021–2027. 

ОПИС МЕРЕ И АКТИВНОСТИ 

Ниска економска ефикасност система, изражена кроз проценат укупних трошкова производње транспортне 
услуге који се покрива од прихода од продаје свих врста карата у систему, једна је од главних слабости 
постојећег система који директно утиче на његову одрживост. На основу Извештаја о извршењу Финансијског 
плана Секретаријата за јавни превоз града Београда за период јануар – децембар 2018. године, свим 
превозницима у Београду је укупно исплаћено 23,59 милијарди динара, укључујући и субвенције намењене 
ЈКП ГСП „БЕОГРАД“. Овај износ вишеструко превазилази приходе од основне делатности, односно приходе од 
свих врста продатих карата и допуна у систему, који су за тај период износили 7,73 милијарди динара. Слична 
ситуација је била током читавог посматраног периода од 2012. до 2019. године, 
 

Повећање економске ефикасности може се постићи мерама са приходовне стране (М32 – Мере за повећање 
прихода, М33 – Измена тарифне политике: преиспитивање категорија са правом на бесплатан и повлашћен 
превоз и ревидирање броја категорија са овим правима и М34 – Измена начина финансирања 
субвенционисаних категорија путника (обезбедити надокнаду за повлашћене категорије од стране надлежних 
институција)), али и мерама које за циљ имају оптимизацију трошкова. 
 

Кaкo би сe ствoрилa oснoвa зa упрaвљaњe и рaспoдeлу трoшкoвa, нeoпхoднo je првo извршити њихoву 
клaсификaциjу. Посматрано на нивоу оператора, фиксни трoшкoви нису у дирeктнoj вeзи сa oбимoм 
eксплoaтaциje вoзилa, кao штo су трoшкoви пoсeдoвaњa вoзилa (aмoртизaциja, oсигурaњe), трошкови 
одржавања и управљања инфраструктуром, трoшкoви нoвцa, aдминистрaтивни трoшкoви, зaрaдe зaпoслeних, 
остали трoшкoви (eлeктрична eнeргиjа, грejaњa, дoзвoлe, тaксe итд). Прoмeнљиви трoшкoви дирeктнo зaвисe 
oд интeнзитeтa eксплoaтaциje вoзилa. Tу спaдajу трoшкoви пoгoнскe eнeргиje, aутo-гумa, oдржaвaњa итд. Јасна 
алокација трошкова неопходна је ради прорачуна јединичних цена производње транспортног рада, као улаз у 
прорачун укупне накнаде за производњу транспортне услуге, тј. извршење уговорених обавеза. 
 

Посматрано на нивоу система, односно Секретаријата за јавни превоз, трошкови се морају алоцирати на 
подсистеме, односно на линију и на свако ангажовано возило.  
 

У оквиру ове мере треба спровести следеће активности: 

− Израда стратешког плана трошкова са дефинисаним технолошким резервама, односно областима где је 
могуће умањити трошкове у систему; 

− Дефинисати моделе за прорачун трошкова и цене коштања производње транспортне услуге за све 
подсистеме/линије, као и моделе за промену јединичних цена у зависности од утицајних фактора; 

− Ускладити цену транспортне услуге трамвајског и тролејбуског подсистема са трошковима, узимајући у 
обзир послове одржавања трамвајске и тролејбуске инфраструктуре, односно одредити реалну цену бруто 
транспортног рада за електро-подсистеме; 

− Увести билансирање трошкова на нивоу линија, одредити цену коштања по бруто и нето транспортном 
раду, класификовати линије на рентабилне и нерентабилне. 

ФАЗЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Израдити стратешки план трошкова са дефинисаним технолошким резервама, односно областима где је 
могуће умањити трошкове у систему до 2024. године. Паралелено се врши и активност израде софтвера за 
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прорачун трошкова по подсистемима и линијама. До 2027. године спровести активности везане за дефинисање 
кључних елемената уговорних односа за сваки део тржишта линијског транспорта (градски, приградски и 
локални, ноћни, градска и приградска железница, метро итд.) и флексибилног транспорта путника, као и за 
спровођење одговарајућих процедура доделе тржишта услуге (предлози пројеката јавно-приватног 
партнерства, предлози пројеката концесија, исл.), чији саставни део мора бити и прорачун јединичних 
трошкова производње транспортног рада у софтверу. 

РИЗИЦИ 

Ризик високих капиталних трошкова; ризик оперативних трошкова; ризик неадекватне поделе бенефиција и 
ризика; ризик неизвршења уговорних обавеза; регулаторно-политички ризик 

KPIs ИНДИКАТОРИ 

− Укупни трошкови у систему; 

− Трошкови по подсистемима/линијама/возилима; 

− Степен покривања трошкова производње транспортне услуге приходом од основне делатности; 

− Економска ефикасност система. 

ПРОЦЕНА И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈЕ 

АКТИВНОСТ 
Процењени укупни трошкови  

[EUR] 

Израда стратешког плана трошкова са дефинисаним технолошким резервама 50.000 

Израда софтвера за прорачун трошкова по подсистемима и линијама 300.000 

УКУПНО 350.000 
 

ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ 

Кадровски и финансијски. 

УТИЦАЈ НА КЉУЧНЕ СТРАТЕШКЕ ЦИЉЕВЕ 

РАНГ МЕРЕ 33 
 

КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ЦИЉ 
СТЕПЕН 

УТИЦАЈА 

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

14 

КСЦ 2 Промена видовне расподеле система јавног градског транспорта путника 7 

КСЦ 3 Повећање енергетске ефикасности возила у систему 11 

КСЦ 4 Потпуна интеграција система 12 

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

5 

КСЦ 6 Повећање квалитета система и услуге применом концепта „корисник у фокусу“ 10 

КСЦ 7 Постизање прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и субвенција 26 

КСЦ 8 Усклађивање развоја система са демографским променама и урбанистичким развојем града 4 

КСЦ 9 Повећање нивоа поузданости функционисања система (тачности и редовности) 8 

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

4 

КСЦ 11 Заустављање пада учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 8 

КСЦ 12 Повећање учешћа система у видовној расподели у градском транспортном систему 8 

КСЦ 13 Развој београдског концепта „Mобилност као услуга“ (Mobility-as-a-Service) 9 

КСЦ 14 Повећање ефикасности мреже линија 16 

КСЦ 15 Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика 24 

УКУПНО 166 
 

 


