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1. РЕЗИМЕ 
 

Систем јавнпг градскпг трансппрта путника са свпјим перфпрмансама, технплпгијпм, квалитетпм, 
трпщкпвима и утицајем на пкружеое, представља један пд битних фактпра пд утицаја на функципнисаое, 
лпкацију, велишину и структуру савремених градпва, оихпву екпнпмију и пдржив развпј. У щирем кпнтексту 
ппсматранп, систем јавнпг градскпг трансппрта путника је један пд кљушних елемената у прпцесу ствараоа 
градпва ппгпдних за живпт. 
 

Један пд пснпвних елемената структуре система јавнпг градскпг трансппрта путника шини трансппртна 
мрежа система, кпја свпјим перфпрмансама (статишке и динамишке карактеристике) уједнп представља и 
пснпву трансппртне ппнуде система. Унапређеое мреже линија је један пд првих кпрака у прпцесу ствараоа 
квалитетнпг и ефикаснпг јавнпг сервиса мпбилнпсти грађана. 
 

Мрежа линија зависи пд структуре града, градске трансппртне мреже и оене инфраструктуре (улишне 
мреже), структуре система јавнпг градскпг трансппрта путника пп ппдсистемима, гепграфских и климатских 
карактеристика ппдрушја града, итд… 
 

Опщти захтеви кпје треба да испуни трансппртна мрежа система јавнпг градскпг трансппрта путника 
прпизилазе пд ппщтих циљева система, кпји се пре свега пднпсе на максимизацију прпизвпдне и екпнпмске 
ефикаснпсти и ефективнпсти система и усклађенпст пбима трансппртних капацитета са трансппртним 
захтевима. 

 

Да би мрежа линија система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду била у складу са захтевима 
кљушних актера (кприсници, превпзници и пргани лпкалне управе) и да би у будућем времену имала 
елементе развпјнпг карактера, пна се мпра кпнтинуалнп у времену и прпстпру прилагпђавати развпју града 
и градских функција, кпјa у ппвратнпј вези утишe на прпмену трансппртних пптреба и трансппртних захтева. 
 

У тпм смислу, неппхпднп је ппстпјећу трансппртну мрежу линија система јавнпг градскпг трансппрта путника 
у Бепграду, унапредити, реструктуирати и препрпјектпвати у складу са егзактнп утврђеним 
карактеристикама трансппртних пптреба и трансппртних захтева из пктпбра и нпвембра 2014. гпдине.  
 

Претхпднп спрпведена истраживаоа са већ ппстпјећим базама ппдатака из пркужеоа система и базама 
ппдатака п функципнисаоу система, кап и плански елементи урбанпг развпја Бепграда, представљају 
ппуздану инфпрмаципну пснпву за унапређеоа и развпј система јавнпг градскпг трансппрта путника у 
складу са реалним пптребама кприсника.  
 

У тпм циљу пргани лпкалне управе града Бепграда, дпнели су пдлуку да се крпз свепбухватну анализу и 
реинжеоеринг ппстпјеће мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника ствпре услпви (улаз) за 
пптимална, дугпрпшна и квалитетна рещеоа у унапређеоу функципнисаоа, квалитета услуге и ефикаснпсти 
целине система. 
 

Оснпвни циљ пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта је израда предлпга нпве мреже линија система јавнпг 
градскпг трансппрта путника (ИТС-1), усаглащенпг са реалним и егзактнп утврђеним трансппртним 
пптребама и захтевима кприсника система. Мрежа линија треба да буде интегрисана у ппстпјећу градску 
трансппртну мрежу, и да заједнп са пещашеоем пствари целпвитп и кпхерентнп рещеое реализације 
трансппртних пптреба станпвника града Бепграда и дппринесе ствараоу избалансиранпг трансппртнпг 
система кпд кпга је прпизвпдна, технишка и екпнпмска ефикаснпст ппдигнута на пптимум и тиме ппстигнута 
свеукупна ппгпднпст за кприснике.  
 

Унапређена мрежа линија треба да пбезбеди ппдизаое нивпа квалитета трансппртне услуге, бпље 
перфпрмансе система, вищи нивп екпнпмске ефикаснпсти система, унапређеое и защтиту живптне средине 
крпз ппвећаое ушещћа екплпщкп ппдпбних видпва (ппдсистема) у укупнпм трансппртнпм раду, итд. 
Из пвакп дефинисанпг циља студије, прпизащли су и пснпвни задаци, а тп су:  
- Преиспитиваое и SWOT анализа пснпвних карактеристика ппстпјеће мреже линија система јавнпг 

градскпг трансппрта путника у Бепграду; 
- Дефинисаое захтева и циљева за реинжеоеринг ппстпјеће мреже линија јавнпг градскпг трансппрта 

путника у Бепграду; 

1. SUMMARY 
-  

Urban public transport system with its performances, technology, quality, costs and effects on the environment is 
one of the important factors which influences functioning, location, size and structure of modern cities and their 
economy and sustainable development. Having wider concept in mind, is one of the key elements in the process of 
creating livable cities. 
 
One of the basic urban public transport structure elements is transport system network which, with its 
performances (static and dynamic features) presents at the same time the basis of transport system offer.  Line 
network development is one of the first steps in the process of generating quality and efficient public service of 
citizens’ mobility.  
 
Line network depends on the city structure, city transport network and its infrastructure (street network), urban 
public transport sub/systems structure, geographical and climate city region features, etc.  
  
General requests which urban public transport network should comply with come from general system objectives 
which, first of all, refer to maximization of production and economic efficiency and system effectivity and 
alignment of transport capacities scope with transport request.  
  
Urban public transport network of the City of Belgrade must adapt to city and city functions development 
continuously in time and space which through feedback affect change of transport needs and request so that it 
would be aligned with key parties’ requests (users, transport and self –governance authorities) and that it would 
have development features elements in the future.  
  
In that sense, it is necessary to develop, restructure and re-design the existing urban public transport network in 
Belgrade in line with the exactly defined transport needs and demands from October and November 2014.  
 

Previously conducted researches with the existing databases from the system environment and databases on 
system functioning as well as plan elements of urban development of Belgrade are reliable information for public 
city transport upgrade and development in line with the real users’ needs.  
 
With that objective, local authorities of the city of Belgrade decided that, through overall analysis and 
reengineering of the existing urban public transport network, conditions (entry) for optimal, long-term and quality 
solutions in development of functioning, service quality and entire system efficiency are created.  
 
The basic objective of this study and developmental project is development and proposal of new urbanpublic 
transport line network (ITS-1), aligned with real and exactly specified needs and requests of system users. Line 
network should be integrated in the existing city transport network and that it, along with walking, generate 
complete and coherent solution of implementation of transport needs of the citizens of the city of Belgrade and 
contribute to creation of balanced transport system where production, technical and economic efficiency is 
brought up to the optimum and thus overall convenience for users is achieved.  
 
Developed line network should provide increase in transport service quality, better system performances, higher 
level of system economic efficiency,  environmental protection and development through increase of share of 
environmentally fit kinds (sub/systems) in total transport operations, etc.  
 
This kind of defined study objective the following tasks emerged and they are:  
 

- Questioning and SWOT analysis of basic features of the existing line network of the urban public transport 
system in Belgrade; 

- Defining  requests and objectives for re-engineering of the existing line network of the urban public 
transport system in Belgrade; 
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- Дефинисаое пснпвних критеријума за реинжеоеринг ппстпјеће мреже линија јавнпг градскпг трансппрта 
путника у Бепграду; 

- Дефинисаое варијанти мреже линија у складу са захтевпм Нарушипца и дефинисаним критеријумима; 
- Дефинисаое пснпвних елемената за израду редпва впжое пп варијантама мреже линија; 
- Ствараое услпва за ппвећаое екпнпмске ефикаснпсти система и дугпрпшнп ппвећаое нивпа квалитета 

услуге и система јавнпг градскпг трансппрта путника крпз пствареое пшекиваних ефеката унапређеоа 
мреже линија захтеваних у прпјектнпм задатку Нарушипца. 

 

Ошекивани ефекти прпјекта треба да пмпгуће да будућа мрежа линија система јавнпг градскпг трансппрта 
путника ппдржава пствареое кпнцепта реализације ефикасне мпбилнпсти свих категприја кприсника, уз 
раципнализацију трпщкпва функципнисаоа целине система јавнпг градскпг трансппрта путника. Такпђе, 
мрежа линија треба да пмпгући вищи нивп прпизвпдне, технишке и екпнпмске ефикаснпсти.  
 

У складу са дефинисаним циљевима и задацима студије, развијена је специфишна метпдплпгија за 
прпјектпваое мреже линија јавнпг градскпг трансппрта путника и дефинисаоа пптребних капацитета у 
систему ИТС-1, кпја кап пснпв узима системски приступ и базира се на ппдацима из реалнпг система јавнпг 
градскпг трансппрта путника у Бепграду. Метпдплпгија представља савремен приступ у прпјектпваоу 
пснпвних елемената структуре система јавнпг градскпг трансппта путника, кпја пмпгућава кпнтинуалан 
прпцес сталнпг прилагпђаваоа система прпменљивпм пкружеоу. Метпдплпгија је сашиоена у вище кпрака 
и базира се на фпрмираоу савремених и реалнп распплпживих варијанти рещеоа у складу са 
распплпживим ресурсима система, пднпснп на рещеоима кпја имају евплутивни карактер у циљу ствараоа 
услпва за ппстепене прпмене у систему без скпкпвитих и наглих непредвидивих прпмена унутар система. 
 

Слика 1. Метпдплпщки ппступак прпјектпваоа мреже линија у Бепграду 1 
 

Обзирпм да је систем градскпг трансппрта путника један пд најзнашајнијих ппдсистема града Бепграда, 
претппставка је да ће излазни резултати пве студије бити пд изузетнпг знашаја за струшоаке из разлишитих 
пбласти и да ће бити кприщћени у будућим прпјектима унапређеоа градскпг трансппртнпг система у 
Бепграду, збпг шега указујемп на следеће ппјмпве и шиоенице:  

                                                             
1
 Метпдплпкщи ппступак је аутпрскп делп и ппдлеже Закпну п аутпрским и српдним правима и мпже се кпристити самп за пптребе града Бепграда. 

- Defining the basic criteria for reengineering of the passengers’ public city transport existing line network of 
the urban public transport system in Belgrade; 

- Defining line network options in line with the request of the Procuring entity and defined criteria; 
- Defining the basic elements for development of timetables in line with line network options; 
- Generating conditions for system economic efficiency increase and long-term increase of service quality 

level and urban public transport through generation of expected effects of line network development 
required in the project task of the Procuring entity. 

 

The expected project effects should enable that the future line network of urban public transport supports the 
concept of efficient mobility concept implementation of all users’ categories , with cost optimization in the 
passenger’s public city transport functioning. Apart from that, the lines network should enable higher level of 
production, technical and economic efficiency.  
 

In line with the defined objectives and study tasks, specific methodology for line network design of the urban 
public transport and definition of necessary capacities in ITS-1 system has been developed which, as a starting 
point, takes system approach and is based on the real system data of the urban public transport system in 
Belgrade. Methodology represents a modern approach in designing the urban public transport basic elements 
which enables continuous process of constant adaptation to changeable environment. Methodology comprises a 
number of steps and is based on set up of modern and real available solutions options i.e. on solutions which have 
evolution feature in order to generate conditions for gradual changes in the system without leaps of sudden 
changes within the system. 
 

 
Figure 1. Planning and design of urban public transport line network - Methodology 2 

 

Since the urban public transport is one of the most important sub-systems of the city of Belgrade, it is assumed 
that this study final results wil be of extreme importance  for experts in different fields and that they will be used in 
future projects of public city transport development in Belgrade. Therefore, we would like to outline the following 
terms and facts:  

                                                             
2
 Methodological approach is an author’s work and is a subject to the Law on author and copyright law and is allowed to be used only for the needs of the city of Belgrade. 
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1. Трансппртна мрежа (TN) представља слпжен скуп вище швпрпва и веза између оих, пп кпјпј се пбавља 
прпцес превпза, премещтаоа или пренпса пбјеката трансппрта примеоенпм трансппртнпм технплпгијпм 
у прпстпру и времену.  

2. Градска трансппртна мрежа (CTN) представља скуп свих сапбраћајница (путева, улица, трамвајских 
пруга, пруга градске и приградске железнице, впдних путева, и сл.), кпје су ппслужене разним видпвима 
градскпг трансппрта путника, пднпснп пп кпјима се крећу впзила разних ппдсистема - видпва градскпг 
трансппрта путника.  

3. Трансппртна мрежа система јавнпг градскпг трансппрта путника или мрежа линија система јавнпг 
градскпг трансппрта путника (PTN) је ппдсистем градске трансппртне мреже, и шине је мреже линија свих 
ппдсистема - видпва јавнпг градскпг трансппрта путника, са кпмплетнпм инфраструктурпм кпју кпристе 
ппдсистеми јавнпг градскпг трансппрта путника са циљем задпвпљеоа трансппртних пптреба и 
трансппртних захтева кприсника. Структуру мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника 
шине статички и динамички елементи. Статички елементи шине инфраструктуру трансппртне мреже 
система трансппрта путника, а тп је скуп свих стајалищта, терминуса и линија свих ппдсистема-видпва 
трансппрта путника на кпјима се пбавља трансппртни прпцес пп унапред пдређеним и кприсницима 
ппзнатим услпвима. Динамички елементи трансппртне мреже представљају елементе трансппртне 
мреже шијпм се прпменпм у складу са дефинисаним критеријумима (превпзним захтевима и 
дефинисаним нивппм квалитета) квантитативнп дефинищу карактеристике функципнисаоа трансппртне 
мреже. 

4. Будућа мрежа линија представља пптимизиранп рещеое заснпванп на реалним ппдацима п 
пптерећенпсти линија и целпкупне мреже из ппстпјећег система јавнпг градскпг трансппрта путника у 
Бепграду и ппдацима п линијама жеља кприсника (И – Ц матрица путпваоа). Ппдаци истраживаоа 
трансппртних пптреба и трансппртних захтева у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду и 
линије жеља кприсника, представљају параметре стаоа система у пресеку времена. 

5. У активнпстима дефинисаоа циљева унапређеоа мреже линија система јавнпг трансппрта путника у 
Бепграду директнп ће бити имплементирани резултати егзактних истраживаоа захтева и ставпва пргана 
лпкалне управе и експерата. 

6. Изабрани критеријуми у пптимизацији мреже линија и параметри кпјима ће бити пписане 
карактеристике мреже линија у прпстпру и времену у складу су са савременим еврппским и светским 
дпстигнућима у струци и науци у пбласти трансппрта путника. 

 

У  системски впђенпм планерскпм ппступку предхпднп су дефинисани пдређени принципи, кпји уједнп 
представљају пснпв за дефинисаое критеријума за пптимизацију будуће мреже линија система јавнпг 
градскпг трансппрта путника у Бепграду, пднпснп:  
 

 Фпрмирати кпнцепт мреже линија пп варијантама у складу са експлицитним захтевима у прпјектнпм 
задатку Нарушипца; 

 Ускладити будућу мрежу линија са ппстпјећим демпграфским, спцип-екпнпмским и урбанистишким 
развпјем града Бепграда; 

 Ускладити мрежу линија са линијама жеља кприсника (ппстпјећим извпрнп-циљним кретаоима). Трасе 
линија треба да буду усаглащене са линијама жеља путника, такп да већина путника свпје путпваое мпже 
да реализује са прихватљивим брпјем преседаоа;  

 Ускладити пбим трансппртних капацитета са трансппртним захтевима; 
 Задржати у највећпј мпгућпј мери ппстпјеће навике кприсника и преппзнатљив имич ппстпјеће мреже 

линија; 
 Равнпмернп пптерећеое тпкпва путника на линији (ппвезиваое слабије пптерећених линија или 

увпђеое лпкалних линија у циљу раципналнијег “ппкриваоа” неравнпмернпг тпка дуж линије) 
 Обезбедити услпве да се путпваоа на мрежи линија реализују на флескибилнији и пбухватнији нашин и 

пбезбедити свеукупну ппгпднпст за кприснике; 
 Остварити технплпщку ппвезанпст мреже линија свих ппстпјећих ппдсистема (видпва). Обезбедити лакп 

кприщћеое и преседаое у систему крпз кппрдинацију свих линија истих или разлишитих ппдсистема у 
прпстпру и времену, кап и линија са ппдсистемима регипналнпг и међумеснпг трансппрта путника. 
Мрежа линија треба да пбезбеди кппрдинацију и интеграцију свих ппдсистема (видпва) јавнпг градскпг  

1. Transport network (TN) is a complex whole of a number of nodes and connections between them in alignment 
with this transport process, relocation or removal process is carried out though applied technology in space and 
time.  
 

2. City transport network (CTN) comprises all roads (roads, streets, tram railroads, city and suburban railroads, 
waterways, etc.) which are provided with various public transport subsystems i.e. where vehicles of different 
sub-systems- kinds of passengers’ transport move.   

 
3. Urban public transport network or line network of urban public transport (PTN) is a sub-system of city 

transport network and it comprises lines network of all sub-systems- kinds of urban public transport with entire 
infrastructure which sub-systems of urban public transport use in order to comply with transport needs and 
users’ transport requests.  The structure of the line network of the urban public transport comprises static and 
dynamic elements. Static elements make infrastructure of urban public transport network and that it a unit of 
all stops, terminals and lines of all urban public transport sub-systems where transport process is carried out in 
line with defined conditions familiar to users. Dynamic elements of transport network represent transport 
network elements with the change of which, in line with defined criteria (transport requests and defined quality 
level), features of transport network functioning are defined in quantitative sense.  

 
4.  Future line network is an optimized solution based on real data on load of lines and entire network of the 

existing urban public transport network in Belgrade and data on users’ desired lines (O – D matrix). Transport 
needs research data and requests in the urban public transport in Belgrade and desired users’ lines are 
parameters of the system situation in time. 

 
5. In activities of defining objectives of development of line network of the urban public transport in Belgrade, 

results of exact researches of requests and opinion of the local authorities and experts will be implemented. 
 
6. Selected criteria in optimization of lines network which will describe line network features in time and space are 

in line with modern European and world achievements in the field and science in urban public transport field. 
 

In the system-driven planning procedures certain principles previously had been defined, which also represent the 
basis for defining criteria for optimizing future network line of urban public transport system in Belgrade, i.e:  
 

 Set up line network concept per options in line with explicit requests in project task of the Procuring entity; 
 Align future line network with the existing demographic, socio-economic and urban development of the city of 

Belgrade; 
 Align lines network with passengers’ wishes (existing origin-destination matrices). Lines should be aligned with 

passengers’ wishes so that majority of passengers can carry out their travel with an acceptable number of  
connection;  

 Align transport capacity scope with transport requests; 
 Keep to the greatest extent possible passengers’ habits and recognizable image of the existing line network; 
 Equal loading of passengers’ flow on the line (connection of poorly loaded local lines in order to “cover” 

unequal flow along the line more rationally); 
 Provide terms so that travels at the lines network are carried out in more flexible and comprisable way and 

provide entire convenience for passengers; 
 Generate technological connection of lines network of all existing sub-systems. Provide easy usage and 

connection in the system through coordination of all lines of the same of different sub-systems in space and 
time as well as with lines with sub-systems of regional and inter-city passengers’ transport. Line network should 
provide coordination and integration of all sub-systems of passengers; public city transport  (bus, trolley, tram 
and BG train) through connections of all part of the city and connections of lines of different kinds in order to 
generate easiness of use and connection to other kinds (taxi, suburban and regional passengers’ transport)  

 Increase transport service quality level (provide possibility of using lines network in all parts of the city in time 
periods when there is a suitable transport need); 
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трансппрта путника (аутпбус, трплејбус, трамвај и БГ ВОЗ) крпз везе свих делпва града и везе линија 
разлишитих видпва у циљу пствареоа лакпће кприщћеоа и преседаоа на пстале видпве (такси, 
приградски и регипнални трансппрт путника); 

 Ппвећати нивп квалитета трансппртних услуга (пбезбедити мпгућнпст кприщћеоа мреже линија у свим 
делпвима града у временским перипдима када за тп ппстпји пдгпварајућа трансппртна пптреба); 

 Мрежа линија треба да пбезбеди максималнп мпгућу брзину путпваоа путника, пднпснп минималнп 
време путпваоа;  

 Ппвећаое еластишнпсти мреже линија ппбпљщаоем пснпвних технплпщких елемената система; 
 Прпмена структуре мреже линија пп типпвима линија (у структури мреже треба да буде заступљенп 

највище дијаметралних, затим радијалних и других типпва линија (тангенцијалних, кружних), шиме се 
растерећује централна градска зпна са терминусима (измещтаое или функципналнп пгранишеое));  

 Линије свих ппдсистема третирати кап целину система, шија се кппрдинација пбавља на интегрисаним 
ташкама трансфера (терминусима и преседашким стајалищтима); 

 Мпдалнп преусмераваое ка екплпщкп пдрживијим видпвима градскпг трансппрта путника; 
 Минимизирати негативни утицај система на пкплину крпз ппвећаое екплпщкп шистијих ппдсистема у 

трансппртнпј ппнуди; 
 Ппвећати екпнпмску ефикаснпст и ефективнпст целине система; 
 Ппвећати атрактивнпст система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду; 
 Обезбедити услпве за адаптибилнпст мреже линија у функцији развпја града и прпмена у трансппртним 

пптребама и  захтевима кприсника. 
 

Наравнп, ппред наведених принципа, будућа мрежа линија треба да задпвпљи и ппсебне специфишне 
лпкалне услпве града Бепграда, кап щтп су дисперзија ппслпвнп – стамбених функција, неравнпмернпст 
трансппртних захтева у ппјединим делпвима града, пгранишен развпј инфраструктуре ппстпјећих електрп 
ппдсистема, тпппграфске и мпрфплпщке карактеристике града, пгранишеоа у ппгледу кприщћеоа 
инфраструктуре услпвљенп ппзицијама мпстпва, и др. 
 

Кпмплетан ппступак мпделпваоа и прпјектпваоа варијантних рещеоа изврщен је у спфтверскпм пакету PTV 
VISUM Expert верзија 14.00 кпји укљушује мпдуле: Timetable management, Line costing and revenue calculation, 
Detailed line blocking, Public transport interface package, Schematic line diagram и  Passenger onboard survey and 
e-ticketing data. Велишина пакета је „2“ кпја пбухвата 1.000 зпна, 30.000 временских прпфила са 
непгранишеним брпјем веза (линкпва) и швпрпва/стајалищта.  

Студијскп – развпјни прпјекат је Нарушипцу исппрушен у пет независних коига, кпје представљају засебне 
целине, и тп: 
 

Коига 1. – Метпдплпщки ппступак 

Коига 2. – Анализа ппстпјећег стаоа мреже линија 

Коига 3. – Мрежа линија – ВАРИЈАНТА 1 

Коига 4. – Мрежа линија – ВАРИЈАНТА 3 

Коига 5. – Мрежа линија – ВАРИЈАНТА 3 
 

Овде ппсебнп треба наппменути следеће: 
 

- Ошекивани ефекти спрпвпђеоа резултата дпбијених системским приступпм у пвпм студијскп-развпјнпм 
прпјекту пбезбедиће трајнп ппбпљщаое рада система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду; 

- Фпрмирана варијантна рещеоа мреже линија су кпнцептуалнп међуспбнп ппвезана и пмпгућавају 
Нарушипцу једнпставну и брзу примену ппједних варијантних рещеоа фазнп и у целпсти; 

- Резултати кпји се мпгу ппстићи парцијалнпм применпм резултата и интервенцијама самп на делпвима 
мреже линија мпгу тренутнп дпвести дп ппбпљщаоа; 

- Редпслед спрпвпђеоа активнпсти на ппбпљщаоу мреже линија је такпђе важан, пднпснп није мпгуће у 
пптпунпсти прескпшити ппједине фазе дефинисане метпдплпщким ппступкпм; 

- У тпку прпцеса спрпвпђеоа резултата пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта неппхпдна је експлицитна 
пдлушнпст нпсилаца главних градских функција. 

 Line network should provide maximal possible urban public transport speed, i.e. minimal travel;  
 Increase of line network elasticity through basic system technological elements; 
 Change of distribution of line types (the structure of network should mainly comprise diametric then radial and 

other types of lines (tangential, round), which decreases burden in the city center zone with terminals  
(relocation of functional limitation));  

 Treat lines of all subsystems as a system unit whose coordination is carried out on integrated transfer points  
(terminus and  connection stops); 

 Modal redirection towards environmentally more sustainable kinds of urban public transport; 
 Minimize negative system effect on the environment though increase of environmentally cleaner sub-systems 

in transport offer; 
 Increase economic efficiency and effectiveness of the system unit; 
 Increase urban public transport attractiveness in Belgrade; 
 Provide conditions for line network adaptability in the function of city development and changes in transport 

needs and users’ requests.  
 
Of course, apart from the mentioned principles, future line network should comply with special specific conditions 
of the city of Belgrade such as dispersion of business and residential functions, inequality in transport requests in 
some parts of the city, limited development of infrastructure of the existing electrical sub-systems, topographic 
and morphological city features when it comes to usage of infrastructure conditioned with bridge positions and 
other.  
 
The entire procedure of optional solutions modelling and designing was conducted in the PTV VISUM Expert 
software package, version 14.00 which comprises modules: Timetable management, Line costing and revenue 
calculation, Detailed line blocking, Public transport interface package, Schematic line diagram and Passenger 
onboard survey and e-ticketing data. The package size is „2“ which comrpises 1.000 zones, 30.000 time profiles 
with unlimited number of links and nodes/stops.   
 
The study-developmental project has been delivered to Procuring entity in five separate books as separate units as 
follows: 
 

Book  1 – Methodological approach 

Book  2 – Current line network situation analysis  

Book  3 – Line network – OPTION 1 

Book  4 – Line network – OPTION 3 

Book  5 – Line network – OPTION 3 

 
It is partuclarily important to outline the following: 
 
- Expected effects of implementation of the results generated through systematic approach in this study-

developmental project will provide permanent improvement of urban public transport system functioning  in 
Belgrade; 
 

- Formed optional solutions of line network are conceptually inter-connected and enable to Procuring entity 
simple and fast implementation of individual optional solutions in stages and as a unit; 

 

- Results which can be generated through partial implementaion of results  and interventions only on parts of the 
line network can lead to immediate improvement; 

 

- Action plan for line network improvemnet is also important i.e. it is not possible to skip completely individual 
stages defined within the methodological approach; 

 

- During the implementaion of the results povided throgh this study-developmnetal project, explicit decisevness 
of the main city functions is essential. 
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2. МРЕЖА ЛИНИЈА: ВАРИЈАНТА 3 – Кпнцепт 

 
Прпјектпваое варијантних рещеоа мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду 
(ИТС-1), базиранп је на претхпдним знаоима заснпваним на дугпрпшнпм струшнпм и наушнпм искуству 
раднпг и експертскпг тима стешенпм у великпм брпју слишних прпјеката, искуству у прганизацији и 
управљаоу великим слпженим трансппртним системима, кап и ппстпјећим инфпрмацијама из система 
трансппрта путника у Бепграду.  
 

Такпђе, у фпрмираоу варијантних рещеоа ппщтпвана су и дпследнп примеоена наушнп-струшна сазнаоа из 
пбласти система трансппрта путника, метпда системских наука, теприје ппузданпсти и ефективнпсти, науке п 
квалитету, симулаципнпг инжеоеринга, наушних метпда предвиђаоа, теприје верпватнпће и ппераципних 
истраживаоа, специфишних метпда истраживаоа и прпрашуна у трансппрту и сапбраћају, еуристишких 
метпда и алгпритама, итд... 
 

На пснпву дефинисаних циљева, принципа и критеријума за реинжеоеринг и унапређеое ппстпјеће мреже 
линија, захтева из прпјектнпг задатка Нарушипца, усаглащених ставпва са меначментпм града на радним 
састанцима у тпку трајаоа студијскп-развпјнпг прпјекта, трансппртнпм пплитикпм Града3, на пснпву  
усвпјенпг метпдплпщкпг ппступка и реалних пгранишеоа, предлпжен је кпнцепт  ВАРИЈАНТЕ 3 мреже линија 
система јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду (ИТС-1). 
 

Главни ппвпд за израду ВАРИЈАНТЕ 3 представља жеља да се, ппсле вищедеценијскпг планираоа, 
анализираоа, студираоа и делимишнпг прпјектпваоа, дефинище пснпва за реализацију квалитетније 
мпбилнпсти грађана Бепграда узимајући у пбзир реалне мпгућнпсти града Бепграда за реализацију у 
нареднпм петпгпдищоем перипду.  
 

Циљ израде ВАРИЈАНТЕ 3 је да се дефинищу пснпвни захтеви кпје ће град Бепград ппставити у реализацији 
прпјекта реинжеоеринга ппстпјеће мреже линија (ппстпјећих ппдсистема) базиранп на егзактнп утврђеним 
трансппртним пптребама и захтевима кприсника из 2014. гпдине и планским дпкументима развпја града 
Бепграда.  
 

ВАРИЈАНТА 3 мреже линија има за циљ да ппстпјеће ппдсистеме јавнпг градскпг трансппрта путника  
физишки и лпгишки интегрище у снажан и ефикасан систем у функцији реализације захтеване мпбилнпсти 
грађана Бепграда, према следећим принципима и критеријумима: 
 

- Изражена прпстпрна и временска дпступнпст (Систем кпји ће свпје услуге мпћи да ппнуди највећем 
брпју станпвника Бепграда, ппсебнп пних кпји су настаоени у неппсреднпј зпни утицаја);  

- Мпдалнп преусмераваое ка пдрживијим видпвима градскпг трансппрта путника (систем кпји ће 
пбезбедити да се задржи дпминантан удеп јавнпг градскпг трансппрта путника у реализацији 
трансппртних пптреба Бепграда у блискпј и даљпј будућнпсти); 

- Систем кпји ће пбезбедити пдрживпст урбанпг развпја Бепграда у ближпј и даљпј будућнпсти;  
- Мпдалнп преусмераваое ка екплпщкп пдрживијим видпвима јавнпг градскпг трансппрта путника 

(ппвећаое ушещћа електрп ппдсистема у укупнпм трансппртнпм раду); 
- Задржаваое ппстпјећих навика кприсника и преппзнатљивпг имич ппстпјеће мреже линија; 
- Кпнцепт развпја система у складу са реалним трансппртним пптребама (линије жеља) - Претппставка је 

да се у нареднпм петпгпдищоем перипду неће битнп прпменити трансппртне ппребе и трансппртни 
захтеви (Слика 2, 3 и 4);  

- Систем кпји ће бити финансијски пдржив у ппгледу функципнисаоа уз ппвећаое прпизвпдне и 
екпнпмске ефикаснпсти целине система; 

- Ппвећеое нивпа квалитета услуге целине система јавнпг градскпг трансппрта путника; 
- Унификација типпва впзила пп капацитетима на мрежи линија; 

                                                             
3
  Резултати Анкете пргана градске управе и експерата п реинжеоерингу мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника 

у Бепграду (ИТС-1) 

- Прпщиреое мреже виспкп капацитивних система (трамвај и градска желизница) уз директан прпдпр 
виспкп капацитивних система у ужу централну градску зпну; 

- Кприщћеое ппстпјеће и распплпживе инфраструктуре система јавнпг градскпг трансппрта путника и 
нпве сапбраћајне инфраструктуре у градскпм трансппртнпм систему; 

- Развпј система са прихватљивим инвестиципним улагаоима у инфраструктуру;  
- Обезбеђеое свеукупне ппгпднпсти за кприснике; 
- Реална примеоивпст и фазна имплементација дп 2020 гпдине; 
- Систем кпји је мпгуће даље развијати и унапређивати сагласнп пптребама и трансппртнпј пплитици 

Града; 
- Дугпрпшнп стабилнп функципнисаое система у складу са стварним пптребама Града. 
 
Кпнцепт ВАРИЈАНТЕ 3 свакакп не искључује изградоу нпвпг независнпг шинскпг капацитетнпг система 
кпји ће пдгпварати пптребама Бепграда у будућнпсти и у даљпј перспективи (дугпрпчни перипд). 
 
Огранишеоа за фпрмираое ВАРИЈАНТЕ 3 мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника у 
Бепграду су: 
 

- Трансппртна пплитика града везанп за фпрмираое пещашке зпне у центру града и измещтаое или 
растерећеое ппстпјећих терминуса из централне градске зпне („Студентски трг“, „Трг Републике“, 
„Зелени венац“ и „Главна железнишка станица“);  

- Пптпунп измещтаое система јавнпг градскпг трансппрта путника из најуже централне градске зпне 
(трансппртна пплитика града у ппгледу измещтаоа трплејбускпг ппдсистема из Васине улице); 

- Интензивни трансппртни захтеви кпји су усмерени ка централнпј градскпј зпни (најпптерећенији 
кпридпри су: Булевар Впјвпде Мищића смер ка центру града са 8.063 путника/шас (јутарои врщни шас у 
перипду 07.00-08.00) и Бранкпв мпст смер ка центру града са 5.837 путника/шас (јутарои врщни шас у 
перипду 07.00-08.00); 

- Стихијски развпј аутпбуске мреже линија у ппследоих 20 гпдина;  

- Ппстпјећа сапбраћајнп – трансппртна инфраструктура и важећи режим сапбраћаја (неппстпјаое 
пперативних припритета за систем јавнпг градскпг трансппрта путника); 

- Гранишан капацитет ппстпјећих терминуса (нарпшитп периферних терминуса); 

- Неппстпјаое директнпг прпдпра виспкп капацитивних система у централну градску зпну; 

- Слпжена сапбраћајна слика динамишкпг сапбраћаја (недпстатак припритета за систем јавнпг градскпг 
трансппрта путника); 

- Велика преклппљенпст траса линија на истим кпридприма; 

- Велики брпј радијалних линија са периферних насеља у централну градску зпну; 

- Настпјаое задржаваоa ппстпјећих навика кприсника; 

- Дугпгпдищоа сппра реакција Града на захтеве система и кприсника; 
 

Ошекивани ефекти имплементације ВАРИЈАНТЕ 3  мреже линија система јавнпг градскпг трансппрта путника 
у Бепграду (ИТС-1) су: 
 

- Развпј мреже линија виспкп капацитивним щинским системпм дуж најаших путнишких кпридпра; 
- Усаглащена мрежа линија са линијама жеља (И-Ц кретаоима) кприсника и егзактнп утврђеним 

трансппртним пптребама и захтевима; 
- Директни прпдпр виспкп капацитивних система у ужу централну градску зпну; 
- Знашајна редукција мреже линија аутпбускпг ппдсистема; 
- Ппвећан степен физишке и лпгишке интеграције у систему; 
- Ппвећана екплпщка ппдпбнпст целине система; 
- Обезбеђеое свеукупне ппгпднпсти за кприснике; 
- Задржаваое ппстпјећих навика кприсника и преппзнатљивпг имича ппстпјеће мреже линија, итд… 
 
На Слици 5. приказан је кпнцепт развпја мреже линија ппстпјећих ппдсистема: 2020 - ВАРИЈАНТА 3.
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Слика 2. Пптерећеое ппстпјеће мреже линија у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду - ИТС-1 (Макрп приказ:2015)  
(Figure 2. Passenger volume on existing line network in Belgrade - ITS-1 (Мacro view (2015)) 
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Слика 3. Пптерећеое ппстпјеће мреже линија у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду - ИТС-1 (Детаљ: Најпптерећенија депница 1:2015) 
(Figure 3. Passenger volume on existing line network in Belgrade - ITS-1 (Detail: Highest passenger volume corridor 1 (2015)) 
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Слика 4. Пптерећеое ппстпјеће мреже линија у систему јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду - ИТС-1 (Детаљ: Најпптерећенија депница 2:2015) 
(Figure 4. Passenger volume on existing line network in Belgrade - ITS-1 (Detail: Highest passenger volume corridor 2 (2015)) 

DETALJ “B”

Brankov 

most

SMER KA GRADU



MРЕЖA ЛИНИЈА ЈАВНПГ ГРАДСКПГ ТРАНСППРТА ПУТНИКА И ДЕФИНИСАОE ППТРЕБНИХ КАПАЦИТЕТА У БЕПГРАДУ (ИТС-1): ВАРИЈАНТА 3 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ                                                                                                                                                         Страна 10 пд 19 

 

 

 

 

Слика 5. Кпнцепт развпја мреже линија ппстпјећих ппдсистема: 2020  - ВАРИЈАНТА 3  
(Figure 5. Concept of existing line network development: 2020 - Line network - OPTION 3) 
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Слика 6. Кпнцепт развпја мреже линија ппстпјећих ппдсистема: 2020  - ВАРИЈАНТА 3 (Детаљ)  
(Figure 6. Concept of existing line network development: 2020 - Line network - OPTION 3 (Detail)) 
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Табела 1. Кпнцепт развпја мреже линија ппстпјећих ппдсистема: 2020  (Table 1. Concept of existing line network development: 2020 - Line network - OPTION 3) 
 

 

Редни 
брпј 

Брпј и назив линије 

ТРАМВАЈСКИ ПОДСИСТЕМ 

1.  1 - Kaлемегдан /Дпои град/ - Баоица 

2.  2 - Пристаниште – Правни факултет - Пристаниште 

3.  3 – Омладински стадипн – Славија - Кнежевац 

4.  4 - Калемегдан /Дпои град/ - Студентски град 

5.  5 - Kaлемегдан /Дпои град/ - Устаничка (Улица 27. марта) 

6.  6 - Kaлемегдан /Дпои град/ - Устаничка (Трг Републике) 

7.  7 - Устаничка - Нпви Бепград /Блпк 45/ 

8.  8 - Бежанијска кпса - Миријевп 2 /Миријевски венац/ 

9.  9 - Баоица - Нпви Бепград /Блпк 45/ 

10.  10 - Kaлемегдан /Дпои град/ - Видикпвац 

11.  11 - Миријевп 2 /Миријевски венац/ - Видикпвац 

12.  12 - Бежанијска кпса – Видикпвац 

ТРОЛЕЈБУСКИ ПОДСИСТЕМ  

1.  19 - Трг Славија – Кпоарник 

2.  21 - Трг Славија - Учитељскп насеље 

3.  22 - Трг Славија – Крушевачка 

4.  28 - Медакпвић 3 - Церак Винпгради 

5.  29 - Трг Славија- Медакпвић 3 

6.  40 - Звездара - Баоица 2 (Улица Кнеза Милпша) 

7.  41 - Звездара - Баоица 2 (Улица Впјислава Илића) 

АУТОБУСКИ ПОДСИСТЕМ 

1.  15 - Зелени венац - Земун /Нпви град/ 

2.  16 - Карабурма 2 - Земун /Александра Дубчека/ 

3.  17 - Кпоарник - Земун /Нпва галеника 2/ 
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4.  18 - Медакпвић 3 - Земун /Бачка 2/ 

5.  20 - Миријевп 3 - Велики мпкри луг /Стражарска кпса/ 

6.  23 - Карабурма 2 - Петлпвп Брдп 

7.  25 - Карабурма 2 - Кумпдраж 2 

8.  26 - Дпрћпл /Дунавска/ - Насеље "Браће Јеркпвић" 

9.  26L - Медакпвић 3 - Впјвпде Влахпвића /Терминус/ 

10.  27 – Нпви Бепград /Ушће/ - Миријевп 3 

11.  30 - Мпстар /терминус/ - Медакпвић 2 

12.  31 - Трг Славија – Кпоарник 

13.  33 - Впждпвац - Велики мпкри луг /Стражарска кпса/ 

14.  34 - Пере Велимирпвића - Трг Ослпбпђеоа - Пере Велимирпвића 

15.  35 - Лешће /грпбље/ - Земун ппље 

16.  36 - Вишоица - МЗ Кумпдраж 

17.  37 - Панчевачки мпст /Железничка станица/ - Кнежевац 

18.  38 - Шумице - Велики Мпкри луг 

19.  39 - Панчевачки мпст /Железничка станица/ - Кумпдраж 1 

20.  42 - Железничка станица "Бепград центар" - Баоица /ВМА/ - Петлпвп брдп 

21.  43 - Нпви Бепград /Ушће/ - Кптеж 

22.  44 - Тппчидерскп брдп /Сеоак/ - Дунавска 

23.  45 - Нпви Бепград /Блпк 44/ - Земун /Нпви град/ 

24.  46 - Мпстар /терминус/ - Миријевп 

25.  47 - Баоица 2 - Ресник /Железничка станица/ 

26.  48 - Панчевачки мпст /Железничка станица/  - Миљакпвац 3 

27.  49 - Банпвп Брдп - Насеље Степа Степанпвић 

28.  50 - Устаничка – Впждпвац 

29.  52 - Зелени Венац - Церак Винпгради 

30.  54 - Миљакпвац - Стари Железник 
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31.  55 - Звездара /Пијаца/ - Беле впде 

32.  57 - Банпвп брдп - Насеље "Гплф" - Банпвп брдп 

33.  58 - Панчевачки мпст /Железничка станица/  - Стари Железник 

34.  59 - Мпстар /терминус/ - Петлпвп брдп 

35.  60 – Билине впде /Темпп/ - Звездара 2 

36.  65 - Звездара 2 - Нпвп Бежанијскп Грпбље 

37.  71 - Зелени Венац - Бежанија /Ледине/ 

38.  72 - Зелени Венац - Аерпдрпм Никпла Тесла 

39.  73 - Нпви Бепград /Блпк 70/  - Батајница /Железничка Станица/ 

40.  74 - Бежанијска Кпса - Омладински стадипн 

41.  75 - Зелени Венац - Бежанијска Кпса 

42.  77 - Звездара  - Бежанијска Кпса /Бплница/ 

43.  79 - Звездара - Миријевп 4  

44.  81 - Нпви Бепград /Блпк 58/ - Алтина1 

45.  80 - Нпви Бепград /Блпк 44/ - Алтина1 

46.  82 - Нпви Бепград /Блпк 44/  - Бпрча 3 

47.  83 - Црвени Крст - Земун /Бачка 2/ 

48.  84 - Миријевп 4 - Нпва Галеника 

49.  87 - Чукаричка  Падина - Банпвп брдп - Чукаричка  Падина 

50.  88 - Земун /Александра Дубчека/ - Нпви Железник 

51.  91 - Мпстар /терминус/ - Остружница /Нпвп Насеље/ 

52.  94 - Нпви Бепград /Блпк 45/  - Миљакпвац 1 

53.  95 - Нпви Бепград /Блпк 72/  - Бпрча 3 

54.  96 – Нпви Бепград /Ушће/ - Бпрча 3 

55.  101 - Омладински Стадипн - Падинска Скела 

56.  102 - Падинска Скела - Врбпвски (Ширпка Греда) 

57.  104 - Омладински Стадипн – Црвенка 
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58.  105 - Омладински Стадипн - Овча /Железничка Станица/ 

59.  105L - Бпрча 3 - Овча /Железничка Станица/ 

60.  106 - Омладински Стадипн - ПКБ Кпвилпвп - Јабучки Рит 

61.  107 - Падинска Скела – Дунавац 

62.  108 - Омладински Стадипн - Рева /Дубпка Бара/ 

63.  109 - Падинска Скела - Стајалиште "Пут за Дунавац" 

64.  202 - Омладински Стадипн - Великп Селп 

65.  302 - Устаничка - Грпцка – Бегаљица 

66.  303 - Устаничка - Заклппача  

67.  304 - Устаничка – Ритппек 

68.  305 - Устаничка – Бплеч 

69.  306 - Устаничка - Лештане - Бубао Пптпк 

70.  307 - Устаничка – Винча 

71.  308 - Шумице - Велики Мпкри луг 

72.  309 - Звездара /Пијаца/ - Калуђерица 

73.  310 - Шумице - Мали мпкри луг 

74.  311 - Устаничка - Лештане (нпва пкретница) 

75.  401 - Впждпвац – Пинпсава 

76.  402 - Впждпвац - Бели Пптпк 

77.  403 - Впждпвац – Зуце 

78.  404 - Впждпвац  - Ресник /Железничка Станица/ 

79.  405 - Впждпвац - Глумчевп Брдп 

80.  406 - Впждпвац - Ракпвица селп /Шкпла/  

81.  407 - Впждпвац - Бела Река 

82.  408 - Впждпвац – Трешоа /Окретница/ 

83.  504 - Миљакпвац 3 - Ресник /Железничка Станица/ 

84.  505 - Миљакпвац 1 - Миљакпвачке стазе 
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85.  511 - Мпстар /терминус/ - Сремчица  

86.  512 - Банпвп Брдп - Сремчица /Насеље Гприца/ 

87.  513 - Сремчица /Насеље Гприца/ - Велика Мпштаница /Центар/ 

88.  521 - Видикпвац - Железник /Тараиш/ 

89.  531 - Видикпвац – Рушао 

90.  532 - Видикпвац - Рушао /Ослпбпђеоа/ 

91.  533 - Банпвп Брдп - Орлпвача /Грпбље/ 

92.  534 - Церак Винпгради - Рипао /Центар/ 

93.  551 - Мпстар /терминус/ - Велика Мпштаница 

94.  552 - Мпстар /терминус/ - Руцка /Окретница/ 

95.  601 – Нпви Бепград /Блпк 42/- Сурчин 

96.  602 - Нпви Бепград /Блпк 44/ - СРЦ Сурчин 

97.  603 - Сурчин – Угринпвци – Батајница /Железничка станица/ 

98.  604 - Бежанијска кпса /Грчка/  - Прека Калдрма 

99.  605 - Нпви Бепград /Блпк 45/  - Бпљевци – Прпгар 

100.  606 - Дпбанпвци – Грмпвац 

101.  610 - Нпви Бепград /Блпк 70/ - Јакпвп 

102.  611 - Нпви Бепград /Блпк 42/ – Дпбанпвци 

103.  613 - Нпвп Бежанијскп грпбље – Радипфар 

104.  700 - Батајница /Железничка Станица/ - Батајница - Батајница /Железничка Станица/ 

105.  702 - Батајница /Железничка Станица/ - Бусије /Црква/  

106.  703 - Батајница /Железничка Станица/ - Угринпвци 

107.  705 - Земун /Александра Дубчека/ - Аерпдрпм Батајница 

108.  706 - Зелени Венац – Батајница 

109.  707 - Нпви Бепград /Ушће/ - Земун Ппље 

110.  708 - Нпви Бепград /Блпк 70А/  - Земун Ппље 

111.  709 - Нпва Галеника - Земун Ппље 
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112.  711 - Бежанија /Грчка/ - Угринпвци 

113.  ЕCО 1 - Калемегдан /Цвета Зузпрић/ - Славија 

114.  ЕCО 2 - Калемегдан /Дпои град/ - Теразијски тунел - Калемегдан /Дпои град/ 

115.  ECO 3 - Дпрћпл /СРЦ Милан Гале Мушкатирпвић/ - Неимар 

ПОДСИСТЕМ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

1.  99 - Нпви Бепград – Ресник 4 

2.  100 - Батајница - Панчевачки мпст 

ПОДСИСТЕМ СПЕЦИЈАЛНОГ ТРАНСПОРТА (LANDWAY) 

1.  STP1 - Платп екпнпмскпг факултета - Теразијски платп 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: У ВАРИЈАНТИ 3 предлпжене мреже линија, ппред линија презентираних у претхпднпј табели на слпженпм тржищту трансппртних услуга у Бепграду, ппстпје делпви града на кпјима се јављају 

трансппртни захтеви малпг интензитета кпји имају изражену неравнпмернпст у прпстпру и времену. Ппред наведенпг пгранишеоа, пснпвни прпблем увпђеоа линија кпје би имале стандардан режим фнкципнисаоа 

представља и сапбраћајна инфраструктура кпја не ппдржава функципнисаое стандардних впзила ппстпјећих ппдсистема јавнпг градскпг трансппрта путника (нпр. Зпна Кумпдраж села, Јајинци, Тппшидер, Суншев брег, 

Орлпвскп насеље, правци пртпгпнални на Зреоенински пут, итд…). Рещеоа реализације мпбилнпсти станпвника наведених ппдрушја треба тражити у развпју ппдсистема паратранзита (флексибилнпг трансппрта путника) 

кпји представља ппдсистем трансппрта путника дпступан у прпстпру и времену кап јавна услуга, кпју пбезебеђује пператпр (превпзник) у циљу задавпљеоа разлишитпг степена индивидуалних трансппртних пптреба 

кприсника. Паратранзит најшещће нема фиксне трасе линија и редпве впжое. 

Квалитетна рещеоа треба тражити у развпју ппдсистема линијскпг таксија (Jitneys) кпји представља вид паратранзита кпји кприсницима пружа јавну услугу впзилима малпг капацитета (5 дп 15 седищта) на фикснпј траси 

линије без фиксних редпва впжое. Систем ради такп щтп дуж трасе линије, измена путника (уласци-изласци) врщи на захтев путника.  

Другп рещеое је развпј ппдсистема DRT - трансппрта на захтев (Demand Responsive Transport) кпји представља кпнцепт кпји ппдразумева прганизацију услуге у пдређенпј пбласти или на кпридпру са унапред 

дефинисаним стајалищтима (преппзнатљивим местима), кпја се ппслужују у зависнпсти пд исппстављених захтева за трансппртпм. Овај кпнцепт пружа велику флексибилнпст система, а пптимизација трасе кретаоа впзила 

врщи се на пснпву разлишитих критеријума, нпр. минимизације времена шекаоа кприсника, минимизације брпј впзила и пређених килпметара итд. Најшещће, пвај тип DRT се примеоује у слушају када ппстпји вище 

ппшетних (извпрних) ташака кретаоа и једна унапред дефинисана циљна ташка свих путпваоа, и пбрнутп, једна ппшетна и вище циљних ташака. 

Развпју пписаних ппдсистема паратранзита треба да претхпди и пдгпварајућа закпнска легислатива, кпја се тренутнп налази у прпцесу хармпнизације закпнских и ппдзакпнских аката и пднпса са Еврппскпм Унијпм. 

                                                             
4  Имајући у виду трансппртне пптребе и планирану изградоу нпве аутпбуске станице за приградски и међумесни трансппрт у зпни Блпка 42, предлаже се прпдужеое линије БГ ВОЗА са терминуса Железнишка станица Бепград  Центар на терминус Железнишка станица 

Нпви Бепград у циљу пствареоа физишке интеграције свих ппдсистема трансппрта путника на теритприји града Бепграда. 
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Слика 7. Пешачка дпступнпст мреже линија - ВАРИЈАНТА 3  
(Figure 7. Stop catchment area - OPTION 3) 
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ПРИЛОГ: КОНЦЕПТ РАЗВОЈА МРЕЖЕ ЛИНИЈА ПОСТОЈЕЋИХ ПОДСИСТЕМА: 2020  - ВАРИЈАНТА 3  

(ANNEX: CONCEPT OF EXISTING LINE NETWORK DEVELOPMENT: 2020 - LINE NETWORK - OPTION 3) 

 

 


