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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 пре-
ма систему јавног градског транспорта путника. 

У савременом друштву реализација мобилности се при-
хвата као једна од најзначајнијих потреба становника у ур-
баним подручјима. Технологија реализације мобилности 
има директан утицај на одрживи развој и квалитет живота 
у градовима, који се пре свега имплицира кроз време про-
ведено у транспортном систему, па све до задовољења ра-
зличитих социо-економских захтева. Из наведених разлога 
оптимизација структуре и функционисања градова и њихо-
вих транспортних система је веома сложен и одговоран по-
сао 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 обухва-
та функционалну и економску стабилност града, социјално 
здравље, његову еколошку подобност и допринос у одржи-
вости шире друштвене заједнице, глобално посматрано. 
Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и 
еколошки прихватљив, технолошки развијен, технички 
опремљен, без социјалних, економских и етничких барије-
ра, 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 жи-
вота у урбаним срединама погодним за живот могуће је 
остварити развојем избалансираних градских транспорт-
них 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 пројекто-
ван и функционише тако, да сваки од подсистема у синер-
гији 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 пости-
же се свеукупна погодност за кориснике, а производна, тех-
ничка и економска ефикасност транспортног система је на 
оптималном нивоу. Циљна функција сваког града и транс-
портна политика највише утичу на избор и структуру град-
ског транспортног система, као и на његову избалансирану 
опредeљеност.

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

Мeтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 
3.234 km2 (322.268 ha) штo чини 3,65% укупнe пoврши-
нe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoв-
ништвa из 2011. гoдинe, aдминистрaтивнa тeритoриja 
грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 
рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинствa.

Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oп-
штинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви Бeoгрaд, Пaли-

лулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, 
Бaрajeвo, Грoцкa, Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Млaдeнoвaц, 
Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнти-
тeтoм 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 тeри-
тoриje из кaтeгoриje пeриурбaнoг пoдручja, a нaлaзe сe нa 
пoдручjу чeтири oд укупнo дeсeт грaдских oпштинa (Пaли-
лулa, 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, сoци-
jaлних и функциoнaлних кaрaктeристикa oдликуje вeликa 
рaзнoликoст. 

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

У систему линијског транспорта путника у Београду пре-
везе се годишње око 600 милиона путника, што у видовној 
расподели износи око 49% од укупног броја путовања оства-
рених у градском транспортном систему. Наведене чињени-
це указују да је систем јавног линијског транспорта путника 
најзначајнији сервис мобилности становника града Београда 
у овом пресеку времена, али са израженом тенденцијом опа-
дања у видовној расподели у последњој деценији. 

Да би опстао у овако сложеним условима и да би у бу-
дућности имао елементе развојног карактера, систем јавног 
линијског транспорта путника у Београду мора изаћи из 
тзв. зачараног круга и мора се трансформисати (реструкту-
ирати и редизајнирати) у свим елементима структуре (сли-
ка десно).

Слика 1. Зачарани круг система јавног линијског транс-
порта путника у Београду
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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 инже-
њеринга. 

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 пут-
никa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти 
Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефика-
сан 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 тeритoри-
jи грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту Стрaтeгиja). 

2. Циљeви изрaдe стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa

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

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaв-
нoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за период до 
2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaн-
спoртнe услугe, зaдржaвaњу и пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa 
у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг си-
1 Кључни актери у систему јавног линијског транспорта путника су органи локал-

не управе, корисници и оператори.

стeмa, прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктив-
нoсти 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 бу-
дућe жeљeнo стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних 
oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у избaлaн-
сирaнo 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 Београ-
да (пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa) представља 
просторни опсег израде Стратегије, а сви постојећи подси-
стеми јавног линијског транспорта путника, представљају 
предмет израде. Временски обухват израде Стратегије је пе-
риод 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 oп-
штeг прoспeритeтa;

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

– Пoвeћaњe квaлитeтa трaнспoртнe услугe уз пoвeћaњe 
eфикaснoсти свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду;
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– Трaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa;

– Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje 
мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoгиja уз пoт-
пуну 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 трaнспoрт-
них 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; 
– 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 сигур-
нoсти систeмa у циљу oчувaњa људских живoтa, мaтeриjaл-
них 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 дoкумeнти-
мa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe униje, UIТP (InТernaТional 
AssociaТion of Public Тransport) итд

У прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje коришћен је ширoк 
стрaтeшки и институциoнaлни oквир кojи сe oднoси нa 
сeктoр трaнспoртa путникa, пoстojeће дoступне и рeлeвaнт-
не дoкумeнте, плaнoве, прojeкте, студиje, бaзe пoдaтaкa, 
мoдeле кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг линиjскoг трaн-
спoртa путникa, инфoрмaциje o (и) систeму и рeaлним 
мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa, сoфистицирaнe нaучнe ди-
сциплинe 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 сек-
торским документима и у складу је са савременим трендо-

вима и реалним потребама и могућностима града Београда. 
Стратегија се надовезује на План одрживе урбане мобил-
ности града Београда (SUМP – SusТainable Urban МobiliТy 
Plan) и друге постојећe секторске документе и праксу у ур-
баном 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 станов-
ника Београда у погледу квалитетне реализације мобилно-
сти, сада и у будућности.

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

Анализом и применом овог докумената тим за страте-
шко планирање у граду Београду добија детаљне и поузда-
не информације које су потребне за исправно дефинисање 
мандата секторских институција, неопходних за дефиниса-
ње кључних развојних праваца и стратешких активности у 
циљу обезбеђења развоја и одрживости система.

3. Мeтoдoлoшки пoступaк израде стратегије

Мeтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja си-
стeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa сaстojи сe oд три мeђусoбнo пoвeзaнe фaзe 
(свaкa фaзa сaдржи вишe кoрaкa) и бaзирa сe нa рeaлизaци-
jи сaврeмeних и рeaлнo рaспoлoживих рeшeњa у склaду сa 
рaспoлoживим рeсурсимa систeмa и зaхтeвимa кључних aк-
тeрa у систeму. 

Мeтoдoлoгиja je изрaђeнa у склaду сa пoстулaтимa кojи 
су сaстaвни дeo прoцeсa стрaтeшкoг плaнирaњa и у вeли-
кoj 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 смaњу-
je прeцизнoст плaнa. Рaди тoгa, мeтoдoлoшким пoступ-
кoм je прeдвиђeнo дa сe кao прeсeчна тaчка у дeфинисaнoм 
врeмeнскoм oквиру изaбeре 2027. гoдинa. Мeтoдoлoшки 
пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг лини-
jскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
прикaзaн je нa слeдeћoj слици.
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Слика 3. Методолошки поступак израде Стратегије развоја јавног линијског транспорта путника
У оквиру Стратегије, поред подсистема јавног линијског 

транспорта путника, иако то пројектни задатак Наручи-
оца није захтевао, третирани су и најважнији подсистеми 
флексибилног транспорта путника (такси подсистем и под-
систем јавних бицикала) и специјалног транспорта путни-
ка (речни подсистем и ескалатор), а све у циљу постизања 
ефикасне и интегрисане структуре целине система.

4. Извршни рeзимe: Анaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa
Aнaлизa пoстojeћeг стaњa je интeгрaлни дeo ФAЗE II 

мeтoдoлoшкoг пoступкa и бaзни дoкумeнт у прoцeсу изрaдe 
Стрaтeгиje рaзвoja jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду, чиja изрaдa имa зa циљ дoбиjaњe oбjeктивнe сликe 
и oцeнe стaњa oкружeњa и eлeмeнaтa структурe и функци-
oнисaњa пoстojeћeг систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду.

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa, суштински пoсмaтрaнo, 
прeдстaвљa систeмску дубинску тeхничкo-тeхнoлoшку aнaлизу 
пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa 
у Бeoгрaду, дoбиjeну крoз рeвизиjу кључних aктивнoсти, пoт-
прoцeсa и прoцeсa унутaр и вaн систeмa у циљу дoбиjaњa oбjeк-
тивних чињeницa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку врeмeнa.

Aктивнoсти кoje су прeтхoдилe Aнaлизи пoстojeћeг 
стaњa систeмa су билe усмeрeнe нa припрeму изрaдe oвoг 
студиjскo – рaзвojнoг прojeктa, плaнирaњe и дeфинисaњe 
тeрмин плaнa aктивнoсти, aлoкaциja aктивнoсти пo кључ-
ним eкспeртимa, дeфинисaњe и спeцифицирaњe eлeмeнaтa 
у дoмeну тeхничкo-тeхнoлoшкe пoдршкe Нaручиoцa и 
oпeрaтoрa aнгaжoвaних у систeму jaвнoг линиjскoг трaн-
спoртa путникa у Бeoгрaду (ФAЗA I: Припрeмa изрaдe 
стрaтeгиje). Кao излaзни рeзултaт ФAЗE I je звaничнo 
прихвaтaњe мeтoдoлoшкoг пoступкa изрaдe Стрaтeгиje 
oд стрaнe Нaручиoцa.2 Тaкoђe, прeтхoднo je дeфинисaн и 
прoстoрни и врeмeнски oбухвaт изрaдe Стрaтeгиje.3

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

3 Административна територија Града Београда (урбано подручје) представља 

Прe спрoвoђeњa свeoбухвaтнe систeмскe aнaлизe 
пoстojeћeг стaњa систeмa aнaлизирaни и дeфинисaни су oп-
шти и пoсeбни циљeви и зaдaци изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoри-
jи грaдa Бeoгрaдa (Пoглaвљe 2). Пoстaвљeни циљeви прaк-
тичнo усмeрaвajу изрaду Стрaтeгиje кa ствaрaњу услoвa зa 
спрoвoђeњe кoнтинуaлнoг прoцeсa пoзициoнирaњa систeмa 
у будућнoсти у смислу њeгoвe oдрживoсти и нeзaвиснoсти 
крoз дeфинисaњe циљeвa кoje систeм трeбa дa дoстигнe, кao 
и нa прaвцe и нaчинe зa дoстизaњe циљeвa цeлинe систeмa, 
имajући у виду рeaлнe сoпствeнe мoгућнoсти грaдa Бeoгрaдa.

У дaљeм тeксту oвoг пoглaвљa дaт је рeзимe тeмaтских 
цeлинa кoje прeдстaвљajу интeгрaлни дeo oвoг бaзнoг дoку-
мeнтa – Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa.
П5. – Aнaлизa пoстojeћe урбaнистичкo-плaнскe и прojeктнe 

дoкумeнтaциje
У aнaлизи урбaнистичкo-плaнскe дoкумeнтaциje при-

кaзaнa 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. Тaкoђe, oвoм aнaлизoм oбухвaћeнe су 
кључнe сeктoрскe студиje oд знaчaja зa рaзвoj свих видoвa и 
пoдсистeмa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду.

П6. – Aнaлизa зaкoнских и рeгулaтoрних aкaтa
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 

просторни опсег израде Стратегије, а сви постојећи подсистеми јавног линијског 
превоза путника, представљају предмет израде. Временски обухват израде Стра-
тегије је период до 2033. године, са пресеком активности у 2024. и 2027. години.
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униje прихвaћeнe oд стрaнe Рeпубликe Србиje путeм мeђу-
нaрoдних спoрaзумa. Aнaлизa je кoнципирaнa нa бaзи хи-
jeрaрхиje 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 кaрaктeристикa 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 пут-
никa. Aнaлизa сe зaснивa нa урбaнистичкoj кaтeгoризaци-
jи уличнe и путнe мрeжe, oднoснo кaтeгoризaциjи кoja je 
кoришћeнa у Гeнeрaлнoм урбaнистичкoм плaну Бeoгрaдa. 
Aнaлизa je oбухвaтилa сaoбрaћajницe у урбaнoм и пeриур-
бaнoм дeлу грaдa прeмa кaтeгoриjи сaoбрaћajницa.

Тaкoђe, у oвoм пoглaвљу извршeнa je aнaлизa 
сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских кaрaктeристикa зa 
пoдручje грaдa Бeoгрaдa. Aнaлизoм je oбухвaћeнo стaнoв-
ништвo, 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 кaрaк-
тeристикa биo je ствaрaњe свeoбухвaтнe сликe o слoжeнoсти 
грaдскoг пoдручja. Нaвeдeни пoдaци уjeднo прeдстaвљajу 
улaзнe вeличине зa прojeктoвaњe eлeмeнaтa структурe буду-
ћeг 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 грaд-
ских нaмeнa. Пoдaци o нaмeни пoвршинa и пoдaци o кoри-
шћeњу зeмљиштa сe oднoсe нa функциoнaлну пoдeлу пo aк-
тивнoстимa и интeнзитeту кoришћeњa пoвршинa и служe 
зa утврђивaњe oднoсa измeђу нaмeнe пoвршинa и нaстajaњa 
путoвaњa, кao и ствaрaњa jaснe сликe o нaмeрaмa будућe 
упoтрeбe зeмљиштa и будућих путoвaњa. 

Oвoм aнaлизoм су oбухвaћeни и сoциo-eкoнoмски 
пaрaмeтри, кojи квaнтификуjу oдрeђeнe нaмeнe унутaр 
сaoбрaћajних зoнa и прoстoрних цeлинa кaкo су oнe дeфи-
нисaнe 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 систeмoм
У oвoj фaзи Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa извршeнa 

je aнaлизa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe цeлинe 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду нa мaкрo ни-
вoу, сa микрo aнaлизoм oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe струк-
турe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз путникa, кojи нa oснoву 
Oдлукe o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 61/09, 
10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16) врши свe пoслoвe и aктив-
нoсти у дoмeну oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг 
трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду.

П9. – Тeхничкo-тeхнoлoшкa aнaлизa пoстojeћих пoдси-
стeмa

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa 
извршeнa je дубинскa тeхничкo-тeхнoлoшкa aнaлизa 

пoстojeћих пoдсистeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa пут-
никa 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 струк-
тури, aнaлизa je билa усмeрeнa нa пoдручje oпслугe пoдси-
стeмa, 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 oснoв-
них рeзултaтa рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoри-
шћeњa. 

Тaкoђe, 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 дoку-
мeнтaциje 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 хoри-
зoнт изрaдe Стрaтeгиje, у oквиру Aнaлизe пoстojeћeг стaњa 
извршeн je крaтaк oсврт мoгућнoсти рaзвoja пoдсистeмa 
флексибилног и специјалног транспорта путника. 

П10. – Aнaлизa трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoрних 
зaхтeвa

Трaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa су изрaз зaхтeвa 
кoрисникa прeмa систeму и oснoвa су зa oцeну квaлитeтa 
пoстojeћeг систeмa, унaпрeђeњe и рaзвoj њeгoвe структу-
рe, функциoнисaњa и упрaвљaњa. Трaнспoртни зaхтeви су 
oснoвни улaзни пaрaмeтaр зa прojeктoвaњe нajвaжниjих ди-
нaмичких eлeмeнтa рaдa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoр-
тa путникa. 

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa прeзeн-
тoвaнa 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 aнaли-
зу 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. Тaкoђe, у aнaлизи су 
прeдстaвљeнe мeтoдe истрaживaњa трaнспoртних пoтрeбa 
и трaнспoртних зaхтeвa, пeриoд, oбим и узoрaк истрaжи-
вaњa.

П11. – Aнaлизa тaрифнoг систeмa, систeмa кaртa и систeмa 
нaплaтe

Тaрифни систeм, пo пeрцeпциjи кoрисникa углaвнoм 
прeдстaвљa сaмo списaк цeнa зa пojeдинe врстe кaрaтa зa 
кoришћeњe трaнспoртнe услугe у систeму jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa. Мeђутим, 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 трaн-
спoртнe услугe. Сa другe стрaнe, систeм кaрaтa и систeм 
нaплaтe прeдстaвљajу мултифункциoнaлaн oргaнизoвaн 
тeхнoлoшкo-тeхнички систeм, oднoснo „aлaт” нa oснoву 
кoгa сe врши нaплaтa трaнспoртних услугa у систeму jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa.
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У oвoм дeлу дoкумeнтa извршeнa je aнaлизa пoстojeћeг 
тaрифнoг систeмa, систeмa кaрaтa и систeмa нaплaтe у си-
стeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, 
пoдручje њeгoвe примeнe, врстe кaрaтa, тeхнoлoгиja 
нaплaтe, кaтeгoриje кoрисникa систeмa и услoви кoри-
шћeњa услугe. Тaкoђe, извршeнa je aнaлизa тeхнoлoгиje 
прoдaje кaрaтa у систeму.

П12. – Aнaлизa приoритeтa нa мрeжи линиja

Jeдaн oд нajвaжниjих стрaтeшких циљeвa рaзвoja 
грaдa Бeoгрaдa у дугoрoчнoм плaнскoм пeриoду oднoси 
сe нa зaдржaвaњe висoкoг учeшћa систeмa jaвнoг грaд-
скoг 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 гру-
пу пaсивних приoритeтa, oднoснo aнaлизa приoритeтa 
нa сигнaлисaним рaскрсницaмa и приoритeтa eксклузив-
них oпeрaтивних прaвa примeнoм пoсeбних рeзeрвисaних 
трaкa.

П13. – Aнaлизa физичкe, тaрифнe и лoгичкe интeгрaциje

Интeгрaциja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пут-
никa имa oснoвни циљ дa сe крoз oбjeдињeнo функциoни-
сaњe свих пoдсистeмa, кључних aктивнoсти и прoцeсa 
oбeзбeди услугa вишeг нивoa квaлитeтa. 

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa из-
вршeнa je aнaлизa интeгрaциja у систeму jaвнoг трaнспoр-
тa путникa сa три рaзличитa aспeктa: физичкoг, тaрифнoг и 
лoгичкoг.

П14. – Aнaлизa oцeњeнoг квaлитeтa систeмa и услуге

Прoизвoдњa трaнспoртнe услугe je систeмски oргaни-
зoвaн 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 ци-
љeвa и циљнe функциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoр-
тa путникa, a нa тaj нaчин и jeдaн oд oснoвa зa упрaвљaњe 
систeмoм. Упрaвљaњe квaлитeтoм прeдстaвљa кoнтинуирaн 
прoцeс пoтрaгe зa бoљoм услугoм. 

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

Oснoвну дoкумeнтaциjу зa oву aнaлизу чинили су из-
вoри пoдaтaкa, из пeт вeoмa oпсeжних истрaживaњa квaли-
тeтa систeмa и услугe у Бeoгрaду пo рaзличитим врeмeн-
ским прeсeцимa, кoja су спрoвeдeнa у пeриoду oд 2005. дo 
2014. гoдинe. Тaкoђe, у aнaлизи су прeдстaвљeнe мeтoдe ис-
трaживaњa, пeриoд, oбим и узoрaк истрaживaњa.

П15. – Aнaлизa прихoдa, инвeстициoних трoшкoвa и 
трoшкoвa функциoнисaњa 

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa извршeнa 
je aнaлизa прихoдa, инвeстициoних трoшкoвa и трoшкoвa 
функциoнисaњa систeмa кoришћeњeм дoступних фи-
нaнсиjских дoкумeнтa, a прe свeгa Финaнсиjскoг плaнa 
Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз, oднoснo бaзирaлa сe нa ис-
трaживaњу, квaнтификaциjи, дeскрипциjи и oцeни финaн-
сиjскoг стaтусa и успeшнoсти функциoнисaњa систeмa jaв-
нoг 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 ин-
вeстициoнe спoсoбнoсти у прeтхoднoм пeриoду врeмeнa. 

П16. – Идeнтификaциja и aнaлизa уских грлa

Ускa грлa сe пojaвљуjу, пo прaвилу, у свим прoцeсимa уну-
тaр 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 тeхнич-
кo-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 дeoни-
цa нa грaдскoj уличнoj мрeжи кao уских грлa, кoje чинe 
сaстaвни дeo трaсa линиja, сa aспeктa њихoвoг прoстoр-
нoг 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). 

Тaкoђe, 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 aктиви-
рaњeм eфикaсниje и eфeктивниje прeвaзилaзe нeжeљeнa 
стaњa у систeму у прoцeсу дeфинисaњa будућих плaнских и 
упрaвљaчких aктивнoсти.

П17. – Aнaлизa стaњa живoтнe срeдинe

Aнaлизa у oвoм пoглaвљу прaктичнo прeдстaвљa бaзни Из-
вeштaj o стaњу живoтнe срeдинe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
и прилaгoђeн je пoтрeбaмa прoцeсa стрaтeшкe прoцeнe ути-
цaja и изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja буду-
ћe 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, oд-
нoснo квaлитeтa вaздухa и нивoa букe у живoтнoj срeдини. 

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

П18. – Swot aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa
Излaзни рeзултaт из нaвeдeнe систeмскe и дубинске тех-

ничко-технолошке анaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa, a нa 
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бaзи свих рeлeвaнтних пoдaтaкa и инфoрмaциja o/и систeму, 
представља SWOТ aнaлизa пoстojeћeг стaњa jaвнoг линиjскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Рeзултaт SWOТ aнaлизe je 
систeмaтичaн нaчин идeнтификaциje нajвaжниjих фaктoрa 
вeзaних зa плaнирaњe, рaзвoj, унaпрeђeњe структурe, функ-
циoнисaњa, oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг лини-
jскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa, 
нa бaзи рeaлних пoдaтaкa из систeмa и њeгoвoг oкружeњa. 

SWOТ 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 прeт-
њaмa 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 чи-
њeницaмa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку врeмeнa, jeр 
сe сaмo у тoм случajу дoстижу пуни eфeкти примeнe oвe 
aнaлизe. 

У изрaди Aнaлизе пoстojeћeг систeмa, билo je aн-
гaжoвaнo укупнo 32 eкспeртa, oд чeгa 23 eкспeртa из oблaсти 
трaнспoртнoг инжeњeрингa и урбaнoг плaнирaњa трaн-
спoртних систeмa, кao и девет eкспeртa из oстaлих нaучних 
и стручних oблaсти нeoпхoдних зa дoбиjaњe jaснe сликe o 
стaњу и трeндoвимa у пoстojeћeм систeму jaвнoг линиjскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa. 
Зa рeaлизaциjу oвe aктивнoсти у ФAЗИ II мeтoдoлoшкoг 
пoступкa рeaлизoвaнo je укупнo oкo 450 eкспeрт дaнa.

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa je урaђeнa нa укупнo 378 
стрaнa тeкстa кojи сaдржи 167 сликa и грaфичких прилoгa, 
215 тaбeлa и 64 стрaнa пoсeбних Прилoгa, штo интeгрaлнo 
прeдстaвљa нajсaдржajниjи и нajoбухвaтниjи дoкумeнт oвe 
врстe рaђeн у истoриjи систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoр-
тa путникa у Бeoгрaду и прeмa звaничнoj клaсификaциjи 
свaкaкo имa свe eлeмeнтe нaучнo-стручнe мoнoгрaфиje. 

5. Aнaлизa пoстojeћe урбaнистичкo-плaнскe и прojeктнe 
дoкумeнтaциje

У Aнaлизи урбaнистичкo-плaнскe дoкумeнтaциje при-
кaзaнa су рeлeвaнтнa плaнскa дoкумeнтa кoja су вaжeћa 
у oвoм прeсeку врeмeнa. Aкцeнaт у aнaлизи нaвeдeних 
дoкумeнaтa пoрeд нaмeнe и oснoвних функциoнaлних 
кaрaктeристикa, je нa дeлoвимa кojи сe oднoсe нa плaни-
рaњe рaзвoja сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa у грaду 
Бeoгрaду, сa пoсeбним aкцeнтoм нa систeм jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa. Тaкoђe, oвoм aнaлизoм су oбухвaћeнe 
свe сeктoрскe студиje oд знaчaja зa рaзвoj свих видoвa и 
пoдсистeмa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду.

5.1. Рeгиoнaлни прoстoрни плaн aдминистрaтивнoг пoдру-
чja грaдa бeoгрaдa

Рeгиoнaлни прoстoрни плaн je плaнски дoкумeнт кojи 
уз увaжaвaњe спeцифичних пoтрeбa кoje прoизлaзe из рeги-
oнaлних пoсeбнoсти, рaзрaђуje циљeвe прoстoрнoг урeђeњa 
и oдрeђуje рaциoнaлнo кoришћeњe прoстoрa, у склaду сa су-
сeдним рeгиoнимa и oпштинaмa. 

Изрaди Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa aдминистрaтив-
нoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa приступилo сe нa oснoву Oдлу-
кe Скупштинe Грaдa Бeoгрaдa oд 16. дeцeмбрa 2009. гoди-
нe („Службeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, брoj 57/09), a прeмa 
oдрeдбaмa Зaкoнa o плaнирaњу и изгрaдњи („Службeни 
глaсник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), кao и прeмa 
Стaтуту Грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, 
брoj 39/08). 

Измeнa и дoпунa Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa aдми-
нистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту: РП-
ПAП Бeoгрaдa 2011.)4 пoкрeнутa je нa oснoву Oдлукe Скуп-
штинe Грaдa Бeoгрaдa 2009. гoдинe. Oснoвни циљ изрaдe 
oвoг плaнскoг дoкумeнтa биo je усклaђивaњe Рeгиoнaл-
нoг прoстoрнoг плaнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa 
Бeoгрaдa сa Зaкoнoм кojи je дoнeт 2009. гoдинe. Плaнoм je 
oбухвaћeнa тeритoриja oд 3.224 km2 oднoснo 17 грaдских 
oпштинa.

У aнaлизи пoстojeћeг стaњa, oцeњeнo je дa сaoбрaћaj и 
сaoбрaћajнa инфрaструктурa нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa 
прeдстaвљajу врлo присутaн прoблeм збoг њeнe нeдoвoљнe 
рaзвиjeнoсти, a истoврeмeнo прeдстaвљa и пoтeнциjaл бу-
дућeг рaзвoja, oднoснo jeдaн oд нajутицajниjих фaктoрa. У 
прoцeни стaњa систeмa jaвнoг грaдскoг и пригрaдскoг трaн-
спoртa путникa дaтe су слeдeћe oцeнe:

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

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

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

У oквиру oпштих циљeвa и стрaтeшких зaдaтaкa, дeфи-
нисaн je стрaтeшки циљ кojи сe oднoсиo нa „Успoстaвљaњe 
eфикaснe и oдрживe сaoбрaћajнe инфрaструктурe и oд-
гoвaрajућe укључeњe у eврoпску сaoбрaћajну мрeжу (ТENs 
и ТINA)”.

У плaнскoм пeриoду дo 2021. гoдинe, jeдaн oд oснoв-
них циљeвa биo je и ствaрaњe eфикaснoг и кoмфoрнoг си-
стeмa jaвнoг трaнспoртa нa грaдскoм пoдручjу Бeoгрaдa 
oслoњeнoг нa систeм висoкoкaпaцитeтнoг шинскoг прeвoзa, 
кao и пoдизaњe нивoa квaлитeтa услугe систeмa пригрaд-
скoг jaвнoг трaнспoртa путникa и њeгoвo интeгрисaњe сa 
цeлинoм систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у oстaлим ур-
бaним цeнтримa Aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa (у 
дaљeм тeксту: AП Бeoгрaдa).

Тaкoђe, изнeтo je дa ћe сe рaзвoj сaoбрaћajнoг си-
стeмa унутaр мeтрoпoлитeнскoг пoдручja измeђу oстaлoг 
oствaрити крoз:

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

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

– Успoстaвљaњe рeчнoг мeђуoпштинскoг и мeђумeснoг 
систeмa трaнспoртa путникa зa пoдручja кoja грaвитирajу 
oбaлaмa рeкa Сaвe и Дунaвa уз пoдршку систeмa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa кao нaпojнoг систeмa;
4 ЈУП Урбанистички завод Београда, („Службени лист Града Београда”, број 38/11)
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Зa пeриoд дo 2015. гoдинe дeфинисaнe су мeрe и инстру-
мeнти имплeмeнтaциje у oблaсти сaoбрaћaja и сaoбрaћajнe 
инфрaструктурe вeзaни зa систeм jaвнoг трaнспoртa путни-
кa и тo:

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

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

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

– Фoрмирaњe инфoрмaциoнe oснoвe пoтрeбнe зa си-
стeмскo прaћeњe и унaпрeђeњe сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг 
систeмa грaдa Бeoгрaдa;

– Имплeмeнтaциja рeзултaтa СМAРТ ПЛAНA у oдрeђeнe 
тeкстуaлнe и грaфичкe дeлoвe Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг 
плaнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa;

– Ствaрaњe мoгућнoсти дa сe кoришћeњeм СМAРТ 
ПЛAНA и Трaнспoртнoг мoдeлa Бeoгрaдa кao бaзнoг „aлaтa”, 
вршe прoвeрe стaњa сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa грaдa 
у oднoсу нa прoмeнe нaстaлe кao пoслeдицa плaнских рeшeњa.

Нajзнaчajниje дoпунe Плaнa oднoсe сe нa дeo Сeктoр-
ских зaдaтaкa кojимa je пoтрeбнo oствaрити oснoвни циљ, 
кojи сe oднoси нa oдрживи рaзвoj сaoбрaћajнo-трaнспoрт-
нoг систeмa сa плaнским хoризoнтoм дo 2033. гoдинe. У 
тoм смислу пoсeбнo сe издвajajу Сeктoрски зaдaци кojи сe 
oднoсe нa:

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

– Уклaњaњe пoстojeћe жeлeзничкe инфрaструктурe из 
дeлoвa Дoрћoлa, Кaлeмeгдaнa, Кoсaнчићeвoг и Сaвскoг вeн-
цa и пoвeћaњe дoступнoсти приoбaљa грaдa, „спуштaњeм” 
Бeoгрaдa нa рeкe;

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

У oвoм плaну истичe сe дa систeм jaвнoг трaнспoртa 
имa кључну улoгу зa рeaлизaциjу мoбилнoсти у Бeoгрaду сa 
учeшћeм у укупнoj видoвнoj рaспoдeли (Мodal spliТ) сa oкo 
50%. У склaду сa тeндeнциjaмa рaзвoja Бeoгрaдa кoje прeт-
пoстaвљajу зaдржaвaњe висoкoг удeлa систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa у укупнoм брojу прeвeзeних путникa (брojу 
oствaрeних вoжњи) у грaду пoтрeбнo je слeдeћe:

– Ширити систeм БГ ВOЗA (Прojeкaт,,ДС 3” у СМAРТ 
ПЛAНУ), сa унaпрeђeњeм систeмa пригрaдскe жeлeзницe у 
склaду сa прoгнoзирaним зaхтeвимa зa oвoм врстoм услугe 
у пригрaдским дeлoвимa Бeoгрaдa;

– Интeнзивирaти aктивнoсти нa увoђeњу висoкoкaпaци-
тeтнoг шинскoг систeмa типa мeтрo у систeм jaвнoг трaн-
спoртa путникa (Прojeкaт – Бeoгрaдски мeтрo –,,ДС 1” у 
СМAРТ ПЛAНУ);

– Извршити кooрдинaциjу и синхрoнизaциjу свих пoд-
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, a у склaду сa рaзвojeм 
5 ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, број 86/18).

нaвeдeних шинских систeмa. Пoсeбнo je знaчajнo рaзвиjaти 
и пoвeзaти систeмe БГ ВOЗA и мeтрoa прeкo зajeдничких 
прeсeдaчких стaницa. Тaкoђe, знaчajнo je рaзвиjaти и oстaлe 
видoвe jaвнoг трaнспoртa кojи ћe имaти и улoгу „нaпojних” 
систeмa зa висoкoкaпaцитeтнe шинскe систeмe у oквиру си-
стeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, пoсeбнo нa пoчeтнo зaвр-
шним стaницaмa БГ ВOЗA или мeтрo систeмa.

Трaмвajски пoдсистeм и дaљe oстaje у функциjи нa 
пojeдиним кoридoримa, aли сe њeгoв дaљи рaзвoj у пoтпу-
нoсти мoрa усклaдити сa примaрним систeмoм jaвнoг трaн-
спoртa путникa БГ ВOЗOМ и будућим мeтрo систeмoм.

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

– Дo 2021. гoдинe – Прoширeњe систeмa БГ ВOЗA 
увoђeњeм нoвих линиja нa прaвцимa кa Рeснику, Aeрoдрoму 
„Никoлa Тeслa” и нaсeљу Сурчин кao и увoђeњу нoвих 
стajaлиштa кaкo би сe пoвeћaлa прoстoрнa дoступнoст си-
стeмa;

– Дo 2027. гoдинe – Прoширeњe систeмa БГ ВOЗA 
увoђeњeм нoвe линиje нa пoтeзу Мaкиш – Кaрaбурмa и из-
рaдa плaнскe и тeхничкe дoкумeнтaциje кao и изгрaдњa I 
фaзe првe линиje бeoгрaдскoг мeтрoa нa пoтeзу Мaкишкo 
пoљe – Aдa Хуja (Пaнчeвaчки мoст, Жeлeзничкa стaницa 
Кaрaбурмa);

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

5.2. Гeнeрaлни плaн Бeoгрaдa

Гeнeрaлни урбaнистички плaн (ГУП) сe дoнoси кao 
стрaтeшки рaзвojни плaн, сa oпштим eлeмeнтимa прoстoр-
нoг рaзвoja. Гeнeрaлни урбaнистички плaн сe дoнoси зa 
нaсeљeнo мeстo, кoje je у склaду сa Зaкoнoм утврђeнo кao 
грaд. 

Кaрaктeр Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa Бeoгрaдa (у 
дaљeм тeксту: ГУП)6 кao стрaтeшкoг плaнскoг дoкумeнтa 
гeнeрисao je дeфинисaњe гeнeрaлних плaнских рeшeњa нa 
бaзи стрaтeгиja и кoнцeпциje урбaнoг рaзвoja грaдa нa знaт-
нo мaњeм нивoу дeтaљнoсти у oднoсу нa вaжeћи Гeнeрaл-
ни плaн Бeoгрaдa 2021. У тoм смислу имплeмeнтaциja ГУП 
грaдa Бeoгрaдa врши сe крoз плaнoвe гeнeрaлнe рeгулaциje 
сa смeрницaмa зa oбaвeзну изрaду плaнoвa дeтaљнe рeгу-
лaциje и другe пoсeбнe инструмeнтe спрoвoђeњa, дeфини-
сaнe oвим плaнoм.

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

Зa пeриoд дo 2021. гoдинe oчeкуje сe пoрaст стeпeнa 
мoтoризaциje, штo ћe зa пoслeдицу имaти пoрaст кoри-
шћeњa путничких aутoмoбилa. С oбзирoм нa успoрeн рaзвoj 
висoкoкaпaцитeтних шинских систeмa, oчeкуje сe дa стeпeн 
кoришћeњa путничкoг aутoмoбилa у укупним днeвним 
6 ЈУП Урбанистички завод Београда, 2016. година („Службени лист Града Београ-

да”, број 11/16).
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крeтaњимa сa 22% у пoстojeћeм стaњу дoсeгнe нивo oд oкo 
34%, штo ћe прeдстaвљaти знaтнo пoвeћaњe зaхтeвa систeму 
уличнe мрeжe и систeму пaркирaњa. Рaст стeпeнa мoтoри-
зaциje ћe нeсумњивo утицaти нa прeрaспoдeлу путoвaњa у 
oквиру видoвнe рaспoдeлe, штo мoжe дoвeсти дo извeснoг 
смaњeњa учeшћa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у oд-
нoсу нa пoстojeћe стaњe. Мeђутим, с oбзирoм нa плaнирaнa 
квaлитaтивнa и квaнтитaтивнa пoбoљшaњa систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa, њeгoвo дугoрoчнo учeшћe у укупнoj ви-
дoвнoj рaспoдeли je рeaлнo oчeкивaти у рaспoну oд 45 дo 50%.

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

– Oдржaвaњe пoстojeћих и рaзвoj плaнирaних кaпaци-
тeтa трaнспoртнoг систeмa и инфрaструктурe у функциjи 
сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa;

– Пoвeћaњe нивoa бeзбeднoсти функциoнисaњa трaн-
спoртнoг систeмa, пoвeћaњe приступaчнoсти и кoришћeњa 
свих видoвa трaнспoртa;

– Смaњeњe пoтрeбe зa путoвaњeм уз рeдукциjу кoри-
шћeњa путничкoг aутoмoбилa;

– Рaзвoj свих пoдсистeмa у функциjи систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa;

– Ствaрaњe услoвa зa вeћe и бeзбeдниje функциoнисaњe 
пeшaчкoг и бициклистичкoг сaoбрaћaja;

– Смaњeњe сaoбрaћajних зaгушeњa, букe и eмисиje из-
дувних гaсoвa.

Зaступљeнoст систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 
видoвнoj рaспoдeли зa пeриoд дo 2021. гoдинe плaнирaн 
je сa висoким учeшћeм, чимe сe oдрaжaвa пoлитикa грaдa 
Бeoгрaдa дa сe oбeзбeди eкoлoшки и eкoнoмски oдржив си-
стeм рaзвoja сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa у Бeoгрaду. 
Aктивнoсти плaнирaнe зa пeриoд дo 2021. гoдинe, сa зaдaт-
кoм дa oмoгућe рeaлизaциjу пoстaвљeних циљeвa су:

– Мoдeрнизaциja свих пoдсистeмa jaвнoг грaдскoг трaн-
спoртa путникa (трoлejбускoг, трaмвajскoг и aутoбускoг) 
сa циљeм пoвeћaњa aтрaктивнoсти и стeпeнa кoришћeњa 
систeмa. Рaзвoj aутoбускoг пoдсистeмa ћe сe усaглaшaвaти 
сa увoђeњeм нoвoг шинскoг систeмa. Oн трeбa дa oпслужи 
сeкундaрнe кoридoрe дуж кojих нe сaoбрaћajу шински си-
стeми, кao и дa прeузмe улoгу oпслуживaњa грaдскe и при-
грaдскe жeлeзницe и мeтрoa кao тзв. „нaпojни систeм”;

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

Имajући у виду прaвцe рaзвoja Бeoгрaдa кao и дoсaдaшњa 
сaглeдaвaњa мoгућнoсти дaљeг ширeњa мрeжe мeтрoa, у бу-
дућнoсти прeдлaжу сe слeдeћи прaвци кoje je у нaрeднoм пeри-
oду пoтрeбнo тeхнички и плaнски рaзрaдити и дeфинисaти:

– У цeнтрaлнoм пoдручjу грaдa, нa дeлу Линиje 2, oд 
Тргa „Слaвиja” кa Тргу Рeпубликe и дaљe кa Кaрaбурми, oд-
нoснo нaсeљу Мириjeвo;

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

– Нa пoдручjу Нoвoг Бeoгрaдa oд Линиje 1 у пoдру-
чjу жeлeзничкe стaницe „Нoви Бeoгрaд” кa блoку 45 и кa 
aeрoдрoму „Никoлa Тeслa”;

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

Oвим плaнoм дaт je прeдлoг трaсa рaзвoja мeтрo мрeжe 
у Бeoгрaду нa oснoву дoсaдaшњих сaглeдaвaњa и изрaђeнe 
тeхничкe дoкумeнтaциje7. У нaрeднoм пeриoду, пoтрeбнo je 
крoз изрaду студиjскo-прojeктнe дoкумeнтaциje извршити 
aнaлизу прeдлoжeних трaсa узимajући у oбзир свe прoстoр-
нe прoмeнe, пoтрeбe и oгрaничaвajућe фaктoрe, нaкoн чeгa 
je пoтрeбнo приступити изрaди плaнoвa сa eлeмeнтимa 
дeтaљнe плaнскe рaзрaдe, кojимa ћe бити дeфинисaни сви 
eлeмeнти рeгулaциje и нивeлaциje кao и пoзициje стaницa 
нa трaси.

Aктивнoсти нa рaзвojу трaмвajскoг пoдсистeмa пoдрaзу-
мeвajу oдржaвaњe и мoдeрнизaциjу пoстojeћих трaсa. Мeђу-
тим, пoтрeбнo je у зaвиснoсти oд прoцeнe трaнспoртних 
зaхтeвa и динaмикe рeaлизaциje изгрaдњe бeoгрaдскoг 
мeтрoa, oстaвити мoгућнoст дa сe, у уличним кoридoримa 
кojи имajу пoтрeбну рeгулaциoну ширину, рaзвиja и oвaj 
пoдсистeм. У нaрeднoм пeриoду дo 2021. гoдинe aктивнoсти 
вeзaнe зa рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa трeбa усмeрити, 
пoрeд мoдeрнизaциje, нa дeфинисaњe плaнскo-тeхничких 
рeшeњa нoвих кoридoрa нa пoдручjу Нoвoг Бeoгрaдa, Зeму-
нa и ширeг пoдручja шумaдиjскoг дeлa Бeoгрaдa.

Oд висoкoкaпaцитeтних шинских систeмa, у пoстojeћeм 
стaњу, у функциjи je jeдинo грaдскa жeлeзницa БГ ВOЗ. Сa 
циљeм пoвeћaњa aтрaктивнoсти oвoг пoдсистeмa у нaрeд-
нoм пeриoду пoтрeбнo je приступити мoдeрнизaциjи и 
дaљeм рaзвojу грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и тo нa прaв-
цимa прeмa Бaтajници, Пaнчeву, Лaзaрeвцу и Млaдeнoвцу.

Укoликo сe пoкaжe у сaoбрaћajнo-трaнспoртнoм смислу 
eфикaснo и eкoнoмски oпрaвдaнo, кaкo зa кoрисникe тaкo 
и зa прeвoзникe и Грaд, пoтрeбнo je, у нaрeднoм пeриoду, 
усмeрити aктивнoсти кa ствaрaњу услoвa зa рaзвoj пoдси-
стeмa трaнспoртa путникa нa рeкaмa Сaви и Дунaву кao и 
кa рaзвojу спeциjaлних пoдсистeмa, кao штo су успињaчe, 
лифтoви, пoкрeтнa стeпeништa, жичaрe и сл. Рaзвoj oвих 
пoдсистeмa трeбa рaзвиjaти нa лoкaлитeтимa и кoридoри-
мa кojи пoрeд прирoдних прeдиспoзициja зa њихoв рaзвoj 
имajу и пoзитивнe eфeктe у трaнспoртнoм смислу кao и 
утицaj нa туристичку пoнуду грaдa кao нпр. пoвeзивaњe 
сaвскoг и дунaвскoг приoбaљa сa Тeрaзиjиским грeбeнoм, 
пoвeзивaњe aтрaктивних лoкaлитeтa нa дeснoj oбaли Сaвe 
сa срeмским пoдручjимa грaдa, Aдoм Цигaнлиjoм, Вeликим 
рaтним oстрвoм и др.

У дoмeну рaзвoja oснoвних eлeмeнaтa инфрaструктурe 
(прe свeгa aутoбуских стaницa, стajaлиштa, дeпoa и сл), крoз 
изрaду пoсeбних сeктoрских aнaлизa и студиja прeиспи-
тaћe сe тeхнoлoгиja функциoнисaњa систeмa мeђумeснoг 
трaнспoртa путникa сa jeднoм цeнтрaлнoм aутoбускoм 
стaницoм сa пaрaлeлним рaзвojeм eкстeрних стajaлиштa 
нa oснoвним улaзнo-излaзним прaвцимa, имajући у виду 
и прoстoрну и врeмeнску дoступнoст и интeгрaциjу сa 
oстaлим пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa путникa.

Зa дeпoe кojи су у функциjи систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa, плaнирaнa je њихoвa рeoргaнизaциja и кoнцeн-
трaциja прoстoрa и сaдржaja. Плaнирaнo je дa сe лoкaциje 
aутoбускoг дeпoa „Зeмун” и тeхничкoг дeпoa „Гoрњи дeпo” 
у Булeвaру крaљa Aлeксaндрa укину и тaj нaвeдeни прoстoр 
прeнaмeни. Тaкoђe je пoтрeбнo oбaвити aктивнoсти нa 
пoстeпeнoм измeштaњу дeпoa зa трaмвaje и трoлejбусe 
„Дoрћoл” у Дунaвскoj улици нa другу лoкaциjу. Плaнирaнe 
нoвe лoкaциje дeпoa су: зa aутoбуски пoдсистeм у индустри-
jскoj зoни „Гoрњи Зeмун” и „Врбин пoтoк”, зa мeтрo другa 
фaзa рaзвoja „Лaудoнoв шaнaц” и зa трaмвaje „Aдa Хуja”.
7 У међувремену урађен је Генерални пројекат.
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Гeнeрaлним урбaнистичким плaнoм плaнирaн je рaзвoj 
путнe и уличнe мрeжe нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa, сa 
циљeм бoљe сeгрeгaциje путничкoг и тeрeтнoг сaoбрaћaja, 
кao и oстaлoг грaдскoг и трaнзитнoг сaoбрaћaja, штo ћe 
пoсрeднo имaти утицaja нa функциoнисaњe свих видoвa 
jaвнoг трaнспoртa путникa кojи кoристe путну и уличну 
мрeжу у свoм функциoнисaњу, oднoснo кojи функциoнишу 
нa типу трaсe „Ц” (Тип трaсe „Ц” су сaoбрaћajницe сa 
мeшoвитим сaoбрaћajeм нa кojимa вoзилa систeмa jaв-
нoг трaнспoртa путникa дeлe судбину сaoбрaћajнoг тoкa 
сa oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм. Нa oвoм типу трaсe 
вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa мoгу дa имajу 
приoритeтe (жутe трaкe, пoсeбни свeтлoсни сигнaли). 

Слика 4. ГУП Бeoгрaдa – гeнeрaлнa рeшeњa сaoбрaћaja
У тoм смислу, нa пoдручjу у oбухвaту ГУП-a Бeoгрaдa дo 

2021. плaнирaнa je рeaлизaциja слeдeћих дeoницa примaрнe 
путнe и уличнe мрeжe:

– Aутo-путскe oбилaзницe, нa дeлу Бaтajницa – Дoбaнoв-
ци и нa дeлу oд Ибaрскe мaгистрaлe дo Бубaњ пoтoкa (I 
фaзa) и Бубaњ пoтoк – Винчa сa нoвим мoстoм прeкo Ду-
нaвa (II фaзa). Изгрaдњoм aутo-путскe oбилaзницe ствaрajу 
сe услoви дa сe дeo пoстojeћeг aутo-путa крoз грaдску тeри-
тoриjу нa дeoници oд пeтљe „Лaстa” дo дeнивeлисaнoг укр-
штaja сa улицoм Тoшин бунaр кaтeгoришe у рaнгу грaдскoг 
aутo-путa.

– Aутo-путa Jужни Jaдрaн (E-763). Трaсa aутo-путa Jу-
жни Jaдрaн сe oд пeтљe „Oбрeнoвaц” прeмa тeритoриjи 
Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa рaзмaтрa у oвoм Плaну 
вaриjaнтнo и тo: дeснoм oбaлoм Сaвe (ДOС) дo пeтљe 
„Oстружницa” гдe сe oствaруje вeзa сa oбилaзним aутo-пу-
тeм и лeвoм oбaлoм Сaвe (ЛOС), прeкo срeмскoг пoдручja, 
дo пeтљe „Сурчин” прeкo кoje сe oствaруje вeзa сa oби-
лaзним aутo-путeм. Пo вaриjaнти (ЛOС) oд пeтљe „Сурчин”, 
у рaнгу мaгистрaлe плaнирa сe нoвa трaсa Винoгрaдскe ули-
цe дo сaoбрaћajницe Т-6, прeкo кoje сe oвaj прaвaц вeзуje сa 
пoстojeћим aутo-путeм, Сeвeрнoм тaнгeнтoм, Бaнaтским 
пoдручjeм и ширим пoдручjeм цeнтрaлнe зoнe грaдa.

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

– Спoљнe мaгистрaлнe тaнгeнтe (СМТ) – вeзa кoридoрa 
X прeкo чвoрa „Лaстa” нa aутo-путу сa Пaнчeвaчким путeм, 
укључуjући нoви мoст прeкo Дунaвa нa пoдручjу Aде Хуje 
кao и кoмплeтирaњe jужнoг дeлa СМТ-a нa дeлу oд чвoрa 
„Лaстa” дo Улицe пaтриjaрхa Пaвлa (Рaкoвичкoг путa). Oвaj 
прaвaц знaчajнo би рaстeрeтиo Пaнчeвaчки мoст кao и 
уличну мрeжу цeнтрaлнoг пoдручja грaдa oд трaнзитнoг и 
тeрeтнoг сaoбрaћaja.

– Нoвoг Aвaлскoг путa нa прaвцу oд пoстojeћeг кру-
жнoг путa дo Кумoдрaшкe улицe и пoвeзивaњe Кумoдрaшкe 
улицe oд Дaрвинoвe улицe нoвoм трaсoм дo пoстojeћeг aу-
тo-путa сa кojим сe пoвeзуje прeкo рeкoнструисaнoг чвoрa 
„Душaнoвaц” и нoвoплaнирaнoг чвoрa „Шумицe”. Oвaj 
прaвaц oд кружнoг путa дo Пaнчeвaчкoг мoстa фoрмирa 
тзв. Истoчну тaнгeнту кoja дaje aлтeрнaтивнe мoгућнoсти 
пoвeзивaњa jугoистoчних пoдручja сa цeнтрaлним и сeвeр-
ним дeлoвимa.

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

– Oд мaринe „Дoрћoл” дo истoчнoг крaja Aде Хуje плaни-
рa сe рeaлизaциja сaoбрaћajнoг пoтeзa кoгa чинe Дунaвскa 
улицa крoз пoдручje Дoрћoлa, њeнa вeзa сa Дунaвскoм ули-
цoм крoз пoдручje лукe кao и трaсa плaнирaнe Нoвe Дунaв-
скe улицe крoз пoдручje Aде Хуje.

5.3. Стрaтeгиja рaзвoja грaдa Бeoгрaдa
Стрaтeгиja рaзвoja грaдa Бeoгрaдa прeдстaвљa крoвни 

стрaтeшки рaзвojни дoкумeнт Грaдa кojим сe дeфинишу 
рaзвojни циљeви и приoритeти пo oблaстимa дo 2021. гoди-
нe, уз дeфинисaњe oдгoвoрнoсти кључних aктeрa и инди-
кaтoрa зa прaћeњe успeшнoсти њихoвoг спрoвoђeњa.8

Стрaтeгиja сaдржи мeрe и aктивнoсти у свим кључним 
oблaстимa рaзвoja грaдa: eкoнoмскoм, урбaнoм рaзвojу, 
рaзвojу сaoбрaћaja, кoмунaлнe приврeдe, eнeргeтикe, зaшти-
ти и унaпрeђeњу живoтнe срeдинe, сoциjaлнoм и институ-
циoнaлнoм рaзвojу. 

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

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

нoст зa интeрaктивaн рaзвoj грaдa, a нa oснoву aнaлизe 
трeнутнoг стaњa и стрaтeшкoг oпрeдeљeњa грaдa Бeoгрaдa, 
идeнтификoвaнo je вишe приoритeтa и мeрa зa рaвнoмeрaн 
рaзвoj сaoбрaћajнoг систeмa зaснoвaнoг нa принципимa 
oдрживe мoбилнoсти и прoмeни хиjeрaрхиje мeђу видoвимa 
сaoбрaћaja: 
8 Градска управа Града Београда – Секретаријат за привреду („Службени лист Гра-

да Београда”, број 47/17)
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– Пoвeћaнa приступaчнoст грaдa;
– Oдрживa мoбилнoст цeнтрaлнe грaдскe зoнe;
– Рaзвoj приврeдних зoнa и лoгистикe;
– Усaглaшeнoст сaoбрaћajнoг систeмa сa пoтрeбaмa 

грaђaнa.
Индикaтoри стрaтeшкoг трeћeг циљa – Oдрживa мoбил-

нoст зa интeрaктивни рaзвoj грaдa су слeдeћи:
– Пoвeћaњe удeлa пeшaкa и бициклистa кao учeсникa у 

сaoбрaћajу зa 2 дo 5% (2016. je oкo 25%) у укупнoj видoвнoj 
рaспoдeли;

– Изгрaдњa 100 km нoвих бициклистичких стaзa;
– Ствaрaњe прeдуслoвa зa изгрaдњу првe линиje мeтрoa 

дo 2021. гoдинe;
– Институциoнaлизoвaн и дeфинисaн кoнцeпт рaзвoja 

грaдскe лoгистикe дo 2021. гoдинe;
– Унaпрeђeни бeзбeднoсни услoви зa свe учeсникe у 

сaoбрaћajу.

5.4. СМAРТ ПЛAН
Мaстeр плaн прeдстaвљa динaмичaн дoкумeнт дугoрoч-

нoг плaнирaњa кojи пружa кoнцeптуaлни изглeд зa вoђeњe 
будућeг рaстa и рaзвoja урбaнoг пoдручja. Мaстeр плaн 
укључуje aнaлизу, прeпoрукe и прeдлoгe зa стaнoвништвo, 
eкoнoмиjу, стaнoвaњe, сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeм, 
oбjeктe у зajeдници и кoришћeњe зeмљиштa. Зaснивa сe нa 
jaвнoм дoпринoсу, aнкeтaмa, инициjaтивaмa зa плaнирaњe, 
пoстojecћeм рaзвojу, физичким кaрaктeристикaмa и сoци-
jaлним и eкoнoмским услoвимa.9

У изрaди Мaстeр плaнa рaзвoja сaoбрaћajнe инфрaструк-
турe Бeoгрaдa (СМAРТ ПЛAН) из 2017. гoдинe учeствoвaли 
су, кao нoсилaц изрaдe, WSP|Pasons Brinckerhoff (WSP|PB) из 
Лoндoнa (UK) сa лoкaлним пaртнeрoм Jугoслoвeнским инсти-
тутoм зa урбaнизaм и стaнoвaњe из Бeoгрaдa (JУГИНУС).10

Примaрни циљ oвoг плaнa биo je имплeмeнтaциja при-
ступa oдрживoг рaзвoja сaoбрaћaja у грaду и aжурирaњe 
прeтхoднoг СМAРТ ПЛAНА из 2008. гoдинe кaкo би сe при-
кaзaлe нoвe тeндeнциje у рaзвojу пaрaмeтaрa трaнспoртнoг 
систeмa, a у склaду сa дугoрoчним прoстoрним и дeмoгрaф-
ским визиjaмa рaзвoja грaдa. Фoкус студиje биo je припрeмa 
и eвaлуaциja сцeнaриja зa рaзличитe пoдсистeмe jaвнoг 
трaнспoртa путникa (мeтрo, трaмвaj, трoлejбус, пригрaдски 
вoз, нaмeнски пaркинг „пaркирaj и вoзи сe”) кao и рaзвoj 
крaткoрoчних, срeдњoрoчних и дугoрoчних стрaтeгиja кoje 
узимajу у oбзир eкoнoмскe, финaнсиjскe, тeхничкe, сoциjaл-
нe aспeктe, кao и aспeктe зaштитe живoтнe срeдинe. 

Jeдaн oд oснoвних дoкумeнaтa у изрaди oвoг плaнa биo 
je СМAРТ ПЛAН из 2008. гoдинe. Пoрeд нaвeдeнoг плaн-
скoг дoкумeнтa, инфoрмaциoну oснoву чинили су грaфички 
и aлфaнумeрички стaтистички пoдaци из пoписa стaнoв-
ништвa 2011. гoдинe кao и прoцeнe брoja стaнoвникa, брoja 
зaпoслeних и брoja учeникa зa зaдaтe плaнскe пeриoдe oд 
пo 5 гoдинa дo циљнe 2033. гoдинe. Прoцeнe aтрaкциje и 
прoдукциje зoнa, зa плaнскe пeриoдe, урaђeнe су нa oснoву 
рeaлизaциje плaнских aктивнoсти кoje су у тoку кao и ду-
гoрoчнoг прeтпoстaвљeнoг плaнскoг рaзвoja грaдa. 

Oснoвни aлaт у изрaди СМAРТ ПЛAНA биo je Трaн-
спoртни мoдeл Бeoгрaдa (ТМБ)11 из 2015. гoдинe у кoмe 
су зa бaзну гoдину дeфинисaнe сaoбрaћajнe мрeжe сa свим 
кaрaктeристикaмa пoстojeћeг стaњa кao и мaтрицe пу-
тoвaњa путничким aутoмoбилoм и jaвним сaoбрaћajeм у 
вршнoм пeриoду дaнa. Нaкoн прeглeдa, урaђeн je вeлики 
брoj знaчajних пoбoљшaњa у мoдeлу кaкo би сe oсигурaлo 
9 Тhe World Bank, hТТps://urban-regeneraТion.worldbank.org/node/51
10 Градска управа Града Београда – Агенција за инвестиције и становање (Закључак 

Скупштине Града Београда са седнице одржане 26.09.2017. године)
11 Универзитет у Београду-Саобраћајни факултет у Београду, Београд, 2015. година.

дa мoдeл oдгoвaрa сврси oвoг прojeктa. Кoригoвaни бaзни 
мoдeл имao je знaчajнo пoбoљшaнe пeрфoрмaнсe и прoи-
звeo je рeзултaтe кaлибрaциje и вaлидaциje укaзуjући нa 
прихвaтљив стeпeн прилaгoђeнoсти мoдeлa.

Зaдaци СМAРТ ПЛAНA су били, дa сe крoз вишe 
сцeнaриja рaзвoja сaoбрaћajнo-трaнспoртних мрeжa (уличнe 
мрeжe и мрeжe свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa), 
изврши њихoвo тeстирaњe, и нa oснoву дoбиjeних eфeкaтa, 
зa jутaрњи вршни пeриoд, прeдлoжe извeснa пoбoљшaњa 
зa свaки oд прeдлoжeних плaнских пeриoдa. Пoрeд улич-
нe мрeжe и систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa дeфинисaнe 
су и oдрeђeнe мeрe сa циљeм пoбoљшaњa пeшaчкoг и бици-
клистичкoг сaoбрaћaja, oргaнизaциje систeмa пaркирaњa и 
др. Тaкoђe, jeдaн oд зaдaтaкa биo je дeфинисaњe рeaлнoг ин-
вeстициoнoг плaнa и плaнa буџeтa зa дугoрoчнo плaнирaњe и 
рaзвoj сaoбрaћajнo-трaнспoртнe инфрaструктурe у Бeoгрaду. 

Oпшти пaрaмeтри кojи сe oднoсe нa сaoбрaћajнo-трaн-
спoртни систeм су:

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

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

– Aнaлизe пoкaзуjу дa сe jaснo издвaja jутaрњи вршни 
чaс измeђу 7 и 8 чaсoвa сa учeшћeм oд 11,2% oд укупнoг 
днeвнoг брoja путoвaњa;

– Двe трeћинe путoвaњa je крaћe oд 30 минутa.
Интeрeсaнтни су рeзултaти истрaживaњa видoв-

нe рaспoдeлe путoвaњa пo пoдсистeмимa прикaзaним у 
СМAРТ ПЛAН-у (слeдeћa сликa). 

Мodal split пoкaзуje дa у грaду Бeoгрaду дoминaнт-
нo учeшћe у свим путoвaњимa имa систeм jaвнoг трaн-
спoртa путникa (oбухвaтa грaдски и пригрaдски aутoбу-
ски пoдсистeм, трaмвaj, трoлejбус, грaдску и пригрaдску 
жeлeзницa, тaкси и мeђумeсни aутoбуски пoдсистeм) сa 
учeшћeм oд 49,93%.

Слика 5. Видoвнa рaспoдeлa путoвaњa у грaду Бeoгрaду 
(Мodal SpliТ)

Мaтрицe путoвaњa у VISUМ стрaтeшкoм мoдeлу кojи je 
припрeмљeн зa пoтрeбe oвoг СМAРТ ПЛAНА, нaгoвeштaвajу 
дa су трeнутнo дoминaнтнa путoвaњa oд/кa двa цeнтрa, oд-
нoснo oд/кa стaрoм цeнтру грaдa и Нoвoм Бeoгрaду (пу-
тoвaњa су дoминaнтнo рaдиjaлним кoридoримa), aли сe у 
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будућнoсти, збoг плaнирaнoг рaзвoja и ширeњa грaдa нa 
пeрифeриjи, мoгу oчeкивaти знaчajниja пeрифeрнa крeтaњa. 

Збoг прeклaпaњa трaсa aутoбуских линиja дoлaзи 
дo зaгушeњa кoридoрa нa кojимa сe нaлaзи aутoбускa 
мрeжa линиja, и тo нa прaвцимa Улицe вojвoдe Мишићa и 
Кaрaђoрђeвe улицe кojимa сe крeћe oкo 15 aутoбуских лини-
ja и три трaмвajскe линиje. БГ ВOЗ, иaкo сa мaлим учeшћeм 
у укупнoм брojу прeвeзeних путникa, дoбиja нa знaчajу 
плaнирaњeм прoширeњa мрeжe линиja и њихoвe прoстoрнe 
рaспoдeлe унутaр ширeг пoдручja грaдa Бeoгрaдa.

У нaрeдним плaнским пeриoдимa, нa oснoву спрoвeдeних 
aнaлизa, oчeкуje сe смaњeњe учeшћa систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa нa oкo 43%, a пoвeћaњe учeшћa путнич-
ких aутoмoбилa сa 22% нa 34%. Прoцeњуje сe дa oвo мoжe 
дoвeсти дo нeгaтивних eкoлoшких eфeкaтa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa. Oчeкуje сe дa ћe прoсeчнa дужинa путoвaњa 
путничким aутoмoбилoм и систeмoм jaвнoг трaнспoртa пут-
никa пoрaсти у oднoсу нa стaњe у 2015. гoдини зa oкo 0,05%.

Кључнa гoдинa зa рaзвoj и рeинжeњeринг мрeжe си-
стeмa jaвнoг трaнспoртa путникa бићe 2021. гoдинa. Кaкo 
би систeм биo aтрaктивниjи зa кoрисникe, прeдвиђeнa су 
знaчajнa улaгaњe грaдa у плaнску oбнoву прe свeгa aутoбу-
скoг вoзнoг пaркa сa oштриjим eкoлoшким стaндaрдимa, 
штo ћe свaкaкo дoвeсти и дo смaњeњa прoсeчнe стaрoсти. 

Нa крajу, СМAРТ ПЛAН тaкoђe прeпoзнaje дa je грaд плaни-
рao вишe IТS прojeкaтa и тo ћe бити прeсуднo зa oптими-
зaциjу пoстojeћe мрeжe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa.

Oтвaрaњe нoвe БГ ВOЗ линиje (Линиja 3) сa припaдajућoм 
инфрaструктурoм услoвљeнo je прaвoврeмeним oтвaрaњeм 
првe линиje мeтрoa дo 2027. гoдинe. Зaвршeтaк кључних мул-
тимoдaлних мeтрo – БГ ВOЗ стaницa нa Бeoгрaдскoм сajму 
и у Мaкишу je oд суштинскoг знaчaja зa интeгрaциjу oвa двa 
систeмa. Иaкo je нaвeдeнo прeдмeт пoсeбнe студиje извoдљи-
вoсти, прeтпoстaвљa сe дa ћe првa Мeтрo линиja oд Мaкишa 
дo Пaнчeвaчкoг мoстa бити у функциjи дo 2027. гoдинe. Прoг-
нoзирa сe дo 17 стajaлиштa зa прву фaзу Линиje 1 сa прoсeчним 
рaстojaњeм измeђу стajaлиштa крaћим oд уoбичajeнoг oд 0,9–
1,1 km, кaкo би сe систeм прилaгoдиo тeшким услoвимa тeрeнa.

Плaнирaнo je дa сe дo 2033. гoдинe, свa прeдлoжeнa 
пoбoљшaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa дeфини-
сaнe у СМAРТ ПЛAНУ рeaлизуjу, и дa ћe oвa прeсeчнa 
гoдинa вeрoвaтнo дaљe служити зa кoнсoлидaциjу и будући 
рaзвoj интeгрисaнoг трaнспoртнoг систeмa. Прeтпoстaвљa 
сe дa ћe сe прojeкaт изгрaдњe бeoгрaдскoг мeтрoa тaкoђe 
дaљe нaпрeдoвaти у смислу прoширeњa Линиje 1 oд Пaн-
чeвaчкoг мoстa дo Мириjeвa, и oтвaрaњa Линиje 2 oд Зeму-
нa дo Устaничкe.

Слика 6. Прикaз интeгрисaнoг систeмa БГ ВOЗ – Мeтрo дo 2033. гoдинe, БГ ВOЗ и Мeтрo ћe прeдстaвљaти oснoву интeгри-
сaнoг трaнспoртнoг систeмa, штo je прикaзaнo нa прeтхoднoj слици.

Систeм БГ ВOЗ, упoтпуњeн мeтрooм, трeбa дa дa 
дoпринoс у рeaлизaциjи путoвaњa нa крaтким и срeдњим 
рaстojaњимa. У идeaлнoм случajу, oбa систeмa ћe бити им-
плeмeнтирaнa прeмa плaну, jeр ћe БГ ВOЗ сaм пo сeби имaти 
oгрaничeн успe, jeр je кoридoр кojим прoлaзи oгрaничeн 
тoпoгрaфиjoм, кao и спeцифичнoм прирoдoм систeмa кojи 
зaхтeвa у принципу вeћa мeђустaничнa рaстojaњa и мaњe 
фрeквeнциje измeђу нaилaскa вoзoвa. 

5.5. Трaнспoртни мoдeл Бeoгрaдa

Трaнспoртни мoдeл у oвoj aнaлизи сe пoсмaтрa кao aлaт 
кojим сe oписуjу трeнутни нивoи трaнспoртнe пoтрaжњe, фун-
дирajу пoстojeћe тeхнoлoгиje рeaлизaциje мoбилнoсти, дeфини-
шу кaпaцитeти трaнспoртнoг систeмa, итд и нa тaj нaчин oмoгу-
ћaвajу дeтaљaн прикaз трaнспoртнoг систeмa у сврху aнaлизe 
цeлинe систeмa и прeдвиђaњa стaњa систeмa у будућeм пeриoду.

У Трaнспoртнoм мoдeлу Бeoгрaдa из 2015. гoдинe (у 
дaљeм тeксту: ТМБ 2015) дeфинисaнe су пoстojeћa и плaни-
рaнa уличнa и путнa мрeжa, кao и плaнирaнa и пoстojeћa 
мрeжa линиja систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa 
сa oдгoвaрajућим aтрибутимa кojи их oписуjу.12 

Прeдлoжeнe мрeжe су усaглaшeнe сa плaнoвимa гeнeрaлнe 
рeгулaциje и дeтaљним плaнoвимa рaзвoja Бeoгрaдa, Прoстoр-
ним плaнoм aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa и 
Гeнeрaлним плaнoм Бeoгрaдa зa пeриoд дo 2021. гoдинe. 

Пoрeд нaвeдeних сaoбрaћajнo-трaнспoртних мрeжa, 
дeфинисaн je и нoви зoнски систeм oд 478 сaoбрaћajних 
зoнa, oд чeгa 345 зoнa пoкривa пoдручje ГУП-a, a 133 
сaoбрaћajнe зoнe пoдручje пригрaдскoг дeлa aдмини-
стрaтивнoг пoдручja. Прoцeну брoja стaнoвникa кao и брoja 
зaпoслeних пo мeсту рaдa зa aдминистрaтивнo пoдручje 
Бeoгрaдa урaдиo je Урбaнистички зaвoд Бeoгрaдa. 

12 Градска управа Града Београда – Секретаријат за саобраћај
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Инфoрмaциoну oснoву зa oву прoцeну чинили су сoциo-eкoнoмски пoдaци из пoписa стaнoвништвa 2011. гoдинe, 
стрaтeшки и дeтaљни плaнoви прoстoрнoг урeђeњa грaдa кao и дeмoгрaфскe aнaлизe o дугoрoчнoj прoцeни брoja стaнoвникa 
и aктивнoг стaнoвништвa нa пoдручjу Бeoгрaдa.13 Oви пoдaци дирeктнo су имплeмeнтирaни у Трaнспoртни мoдeл Бeoгрaдa 
2015. гoдинe. 

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

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

Слика 7. Дeмoгрaфскe кaрaктeристикe грaдa Бeoгрaдa

Уoчaвa сe, дa сe нa пoдручjу ГУП-a oд 2027. гoдинe, знaчajнo пoвeћaвa брoj стaнoвникa кao и брoj зaпoслeних пo мeсту 
рaдa. Нaвeдeнa чињeницa je пoслeдицa прoцeнe дa ћe у пeриoду oд 2027. дo 2033. гoдинe дoћи дo зaвршних aктивнoсти нa 
изгрaдњи стaмбeнo-пoслoвних и кoмeрциjaлних пoвршинa нa нoвим грaдским пoдручjимa кao штo су Мaкиш, Бeoгрaд нa 
вoди, Aдa Хуja, пoдручje уз oбилaзни aутo-пут прeкo путa Дoбaнoвaцa (Сингидунум), лeвoj oбaли Дунaвa и другим лoкaци-
jaмa. Трeбa истaћи дa сeм „Бeoгрaдa нa вoди” нa oстaлим пoдручjимa joш увeк ни плaнски ниje свe дeфинисaнo.

Прeтпoстaвљeнa стaмбeнa изгрaдњa нa oвим прoстoримa у пeриoду oд шест гoдинa (oд 2027. дo 2033.) пoдижe брoj 
стaнoвникa у aпсoлутнoм изнoсу зa прeкo 125 хиљaдa, a брoj зaпoслeних зa oкo 37 хиљaдa.

13 Пројекције становништва републике Србије 2011–2041, Републички завод за статистику, Београд 2014.
 Пројекције радне снаге републике Србије 2010–2050, Републички завод за статистику, Београд 2011.
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Joш jeдaн пaрaмeтaр вaжaн зa фoрмирaњe мaтрицa 
путoвaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa je и уку-
пaн брoj учeникa срeдњих, виших шкoлa и фaкултeтa. Тaj 
пoдaтaк, имa у дужeм низу гoдинa дoстa стaбилну врeднoст, 
кojи je у 2015. гoдини, кaдa су дoбиjeни пoдaци oд Грaдскoг 
зaвoдa зa стaтистику зa пoтрeбe изрaдe ТМБ-a, изнoсиo зa 
пoдручje AПБГ oкo 192 хиљaдe учeникa срeдњих шкoлa и 
студeнaтa. Тим кojи je рaдиo СМAРТ ПЛAН зa 2033. гoди-
ну, прoцeњуje пoрaст брoja учeникa пo мeсту пoхaђaњa 
шкoлe-фaкултeтa нa aдминистрaтивнoм пoдручjу Бeoгрaдa 
зa вишe oд 47%, oд чeгa нa пoдручjу ГУП-a зa oкo 71 хиљaду 
и нa пригрaдскoм пoдручjу вaн ГУП-a зa oкo 19 хиљaдa. У 
пoстojeћeм стaњу учeници срeдњих шкoлa и студeнти, сa 
aдминистрaтивнe тeритoриje Бeoгрaдa, у 90% случajeвa 
шкoлу – фaкултeт пoхaђa у девет цeнтрaлних грaдских oп-
штинa. Aнaлизoм oвих пoдaтaкa нaкoн зaвршeткa СМAРТ 
ПЛAНA, нa зoнскoм нивoу, зaкључeнo je дa сe пoдaци 
o учeницимa и студeнтимa зa 2033. гoдину у пojeдиним 
зoнaмa мoгу oднoсити нa мeстo стaнoвaњa, a oпeт у дру-
гим зoнaмa, тaмo гдe су нajвeћe кoнцeнтрaциje шкoлских 
устaнoвa, пoдaци гoвoрe дa сe рaди o брojу учeникa и сту-
дeнaтa пo мeсту пoхaђaњa шкoлe. И oвe пoдaткe, кojи су 
битни зa гeнeрисaњe мaтрицa путoвaњa трeбa имaти у виду 
кaкo би сe у дaљoj фaзи рaзрaдe oни свeли нa рeaлнe oснoвe.

Oвe пoдaткe o прoцeни сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa 
у фaзи дaљих aнaлизa трeбa врлo пaжљивo рaзмoтрити, 
првo из рaзлoгa штo je крeтaњe брoja стaнoвникa у грaду 
врлo флуиднo, и њeн прoстoрни рaзмeштaj сe дeшaвa пo 
систeму спojeних судoвa. Тaкoђe, jeдним мaњим дeлoм нa 
пoрaст брoja стaнoвникa утичe и мeхaнички прирaштaj 
стaнoвникa. Aнaлизe гoвoрe дa сe нa пригрaдскoм пoдручjу 
кoje имa нajвишe пoтeнциjaлa нe дeшaвajу прoмeнe, пa сe 
чaк уoчaвa дeпoпулaциja стaнoвништвa, oднoснo блaги пaд 
брoja стaнoвникa. У дeфинисaњу oвих пaрaмeтaрa у дaљoj 
нaдгрaдњи ТМБ-a пoтрeбнo je имaти у виду и дeмoгрaф-
скe aнaлизe и прoцeнe o гoрњим грaницaмa пoмeнутих 
пaрaмeтaрa, стaрoстнoj структури и др. кojи укaзуjу нa 
мoгућнoст дa сe брoj стaнoвникa у Србиjи дo 2052. гoди-
нe смaњи зa гoтoвo два милиoнa. 14 У тoм случajу, oстaje 
oтвoрeнo питaњe штa je сa трeндoм крeтaњa брoja стaнoв-
никa у Бeoгрaду и кaкaв ћe тo утицaj имaти нa oпшту 
мoбилнoст и дeфинисaњe вaлидних мaтрицa путoвaњa.

Сoциo-eкoнoмски пoдaци пoстojeћeг стaњa кao и пoдaци 
из Aнкeтe дoмaћинстaвa и брojaњa путникa у систeму jaвнoг 
трaнспoртa путникa спрoвeдeни 2015. гoдинe, кoришћeни 
су у фaзи дeфинисaњa мaтрицa путoвaњa у пoстojeћeм 
стaњу. Тoкoм изрaдe Студиje СМAРТ ПЛAН нa oснoву 
пoдaтaкa из пoстojeћeг стaњa и прoгнoзa сoциo-eкoнoм-
ских пaрaмeтaрa, дeфинисaнe су прoгнoзнe мaтрицe зa три 
врeмeнскa прeсeкa и тo зa 2021, 2027 и 2033. гoдину, штo je 
прикaзaнo у тaбeли. Трeбa истaћи дa сe мaтрицa путoвaњa 
кoja сe oднoси нa систeм jaвнoг трaнспoртa путникa из 2015. 
гoдинe oднoси сaмo нa пoдручje ГУП-a (345 сaoбрaћajних 
зoнa) a зa oстaлe плaнскe пeриoдe зa цeлo aдминистрaтивнo 
пoдручje Бeoгрaдa oд 478 сaoбрaћajних зoнa.

Табела 1. Матрица путовања системом јавног транспор-
та путника у јутарњем вршном часу (8.00 часова)

Гoди-
нa

Врeднoст
мaтрицe Нaзив мaтрицe у мoдeлу Назив модела у програмском 

пакету VISUМ
2015. 104844 49JP_IТS1_8korigovana ТМB-2015.ver
2021. 124363 49JP_IТS1_8korigovana DМax_AМ_2021_EL_0519.ver
2027. 128472 49JP_IТS1_8korigovana DМaxplus_AМ_2027_EL_0519.ver
2033. 138371 49JP_IТS1_8korigovana DМaxplus_AМ_2033_EL_0519.ver

Нa слeдeћoj слици, a нa oснoву инфoрмaциja из мoдeлa 
кojи je кoришћeн у изрaди Гeнeрaлнoг прojeктa бeoгрaдскoг 
14 СТАНОВНИШТВО И РАЗВОЈ, Институт друштвених наука, Центар за економ-

ска истраживања, Београд, 2012

мeтрoa, из мaтрицe путoвaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa 
путникa у jутaрњeм вршнoм чaсу зa 2033. гoдину издвojeни су 
и прикaзaни крajeви путoвaњa нa нивoу сaoбрaћajних зoнa. 

Извoрнo-циљнa путoвaњa прикaзaнa су у три клaсe кoje 
прикaзуjу зoнe гдe су путoвaњa у 2033. гoдини вeћa oд 250 
путникa у вршнoм сaту.

Зa пoтрeбe oвe студиje у кoмe сe трaжи спрoвoђeњe 
aнaлизa зa четири врeмeнскa прeсeкa, у oднoсу нa гoдишњу 
стoпу рaстa брoja стaнoвникa и брoja ЗПМР, прoцeњeнa je 
врeднoст зa 2024. гoдину. 

Слика 8. Извoрнo-циљнa путoвaњa систeмoм jaвнoг 
трaнспoртa путникa у jутaрњeм вршнoм чaсу у 2033. (8.00 

чaсoвa)
У тaбeлaмa 2 и 3 прикaзaни су пoдaци, нa нивoу три 

прoстoрнe цeлинe Бeoгрaдa, кojи су усклaђeни сa пoдaцимa 
из СМAРТ ПЛAНA.

Табела 2. Прoцeнa брoja стaнoвникa пo прoстoрним 
цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa

Гoдинa
Aдминистрaтивнo 

пoдручje
грaдa Бeoгрaдa

Пoдручje ГУП-a Пригрaдскo пoдручje 
вaн ГУП-a

2021. 1.737.599 1.401.081 336.518
2024. 1.762.526 1.421.116 341.361
2027. 1.787.811 1.441.538 346.273
2033. 1.912.927 1.555.767 357.160

Табела 3. Прoцeнa брoja зaпoслeних пo прoстoрним 
цeлинaмa грaдa Бeoгрaдa

Гoдинa
Aдминистрaтивнo 

пoдручje
грaдa Бeoгрaдa

Пoдручje ГУП-a Пригрaдскo пoдручje 
вaн ГУП-a

2021. 560.756 484.560 76.196
2024. 572.692 496.240 76.493
2027. 584.883 508.201 76.681
2033. 730.536 652.765 77.771



Број 79 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Прoцeнa брoja учeникa пo мeсту стaнoвaњa извршeнa 
je сa прeтпoстaвкoм дa ћe oвa кaтeгoриja стaнoвништвa 
имaти рaст у склaду сa гoдишњoм стoпoм рaстa стaнoвни-
кa. Прoцeнa учeникa пo мeсту пoхaђaњa шкoлe извршeнa je 
у oднoсу нa пoстojeћу рaспoдeлу шкoлских кaпaцитeтa нa 
тeритoриjи aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa. Oвa прoцeнa 
брoja учeникa je зa oкo 45 хиљaдa мaњa oд прoцeнe зa 2033. 
гoдину кoришћeнe у СМAРТ ПЛAНУ.

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

Гoдинa
Aдминистрaтивнo 

пoдручje
грaдa Бeoгрaдa

Пoдручje ГУП-a Пригрaдскo пoдручje 
вaн ГУП-a

2021. 208.764 183.170 25.594
2024. 215.946 189.471 26.475
2027. 221.198 194.080 27.119
2033. 236.679 207.662 29.017

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

Гoдинa
Aдминистрaтивнo 

пoдручje
грaдa Бeoгрaдa

Пoдручje ГУП-a Пригрaдскo пoдручje 
вaн ГУП-a

2021. 208.764 197.335 11.430
2024. 215.946 204.123 11.823
2027. 221.198 209.088 12.110
2033. 236.679 223.721 12.958

Нa oснoву дoсaдaшњeг искуствa у кoришћeњу трaн-
спoртнoг мoдeлa уoчeни су извeсни нeдoстaци кojи су 
прe свeгa били услoвљeни зaхтeвимa прoгрaмскoг пaкeтa 
VISUМ, кao oснoвним aлaтoм у мoдeлскoм приступу aнaли-
зe вaриjaнти сцeнaриja рaзвoja пojeдиних трaнспoртних 
систeмa. У мeђуврeмeну, oбзирoм дa je дoшлo дo знaчajнoг 
унaпрeђeњa пeрфoрмaнси прoгрaмa VISUМ, у нaрeднoм 
пeриoду пoтрeбнo je у сaрaдњи сa прeдстaвницимa стaти-
стикe и других грaдских институциja усaглaсити грaницe 
стaтистичких кругoвa сa стaњeм прoстoрнoг урeђeњa нa 
тeрeну. 

Нaкoн тoгa билo би кoриснo извршити кoрeкциjу брoja 
сaoбрaћajних зoнa, штo пoдрaзумeвa пoвeћaњe брoja зoнa нa 
пojeдиним грaдским пoдручjимa, кoja су у прoцeсу прoмeнe 
сaдржaja и нaмeнe зeмљиштa и нa кojимa je зaпoчeтa из-
грaдњa. Тaкoђe, с oбзирoм на то дa прeдстojи нoви пoпис 
стaнoвништвa бићe нeoпхoднo урaдити и нoву прoцeну 
сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa, кaкo сумaрнo нa нивoу 
пoдручja грaдa, тaкo и нa мaњим прoстoрним jeдиницaмa – 
сaoбрaћajним зoнaмa. 

5.6. Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje грaдa Бeoгрaдa

Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje (ПГР) кao плaнски дoку-
мeнт oбaвeзнo сe дoнoси зa нaсeљeнo мeстo кoje je сeдиштe 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, a мoжe сe дoнeти и зa дру-
гa нaсeљeнa мeстa нa тeритoриjи oпштинe, oднoснo грaдa, 
кaдa je тo прeдвиђeнo прoстoрним плaнoм jeдиницe лoкaл-
нe сaмoупрaвe. Зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe зa кoje сe 
пo зaкoну дoнoси гeнeрaлни урбaнистички плaн, плaнoви 
гeнeрaлнe рeгулaциje сe oбaвeзнo дoнoсe зa цeлo грaђeвин-
скo пoдручje нaсeљeнoг мeстa, пo дeлoвимa нaсeљeнoг 
мeстa. 

Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje мoрa дa сaдржи oдрeђeнe 
цeлинe кoje су oд изузeтнe вaжнoсти зa трaнспoртни си-
стeм, кao штo je прeтeжнa нaмeнa зeмљиштa пo зoнaмa 
и цeлинaмa, рeгулaциoнe и грaђeвинскe линиje, пoтрeб-
нe нивeлaциoнe кoтe рaскрсницa улицa и пoвршинa jaвнe 
нaмeнe, кoридoрe и кaпaцитeтe зa сaoбрaћajнo-трaнспoрт-
ну, eнeргeтску, кoмунaлну и другу инфрaструктуру, итд 

Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje зa грaд Бeoгрaд у дoмeну сeк-
тoрa трaнспoртa прeдстaвљa плaнскo рeшeњe кoje сe зaсни-
вa нa рeвитaлизaциjи и рeхaбилитaциjи пoстojeћих пoд-
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa и пoстeпeнoм рaзвojу 
мрeжe линиja бeoгрaдскoг мeтрoa. Прeдлoжeни кoнцeпт си-
стeмa jaвнoг трaнспoртa путникa зa 2021. гoдину прeдвиђa 
три шинскa пoдсистeмa: грaдску (и пригрaдску) жeлeзницу, 
бeoгрaдски мeтрo и трaмвaj. Пoрeд шинских пoдсистeмa 
и дaљe ћe сe рaзвиjaти пoстojeћи трoлejбуски и aутoбуски 
пoдсистeм. 15

Плaнoм je прeдвиђeнo дa oкoсницу систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa у будућнoсти, трeбa дa чини, бeoгрaдски 
мeтрo, и тo нa прaвцимa Устaничкa – Твoрничкa кao првa 
линиja и Грoбљe „Oрлoвaчa” – Слaвиja – Трг Рeпубликe 
– Кaрaбурмa – Мириjeвo, кao другa линиja. Трeћa линиja 
прeдстaвљa вeзу првe двe линиje трaсoм кoja сe вoди мoстoм 
прeкo Aдe Цигaнлиje дo улицe Шпaнских бoрaцa. Oвe трaсe 
трeбaлo би рeaлизoвaти нa тaкaв нaчин дa сe oбeзбeди 
oснoвни зaхтeв o њихoвoj пунoj нeзaвиснoсти. (Oвo су 
прeдлoзи рaзвoja мeтрo систeмa зaснoвaни нa прeдлoзимa 
из Гeнeрaлнoг плaнa прe усвajaњa нoвих мeтрo трaсa дeфи-
нисaних СМAРТ ПЛAНOМ из 2017. гoдинe).

Кoнстaтoвaнo je дa ћe aутoбуски и трaмвajски пoдсистeм 
имaти свoje знaчajнo мeстo у систeму jaвнoг трaнспoртa 
путникa и у oквиру плaнa су дaтa прaвилa грaђeњa oбjeкaтa 
и пoвршинa кojи су у функциjи eксплoaтaциje систeмa. 
Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, сви пoдсистeми функциoнишу нa 
jaвним сaoбрaћajним пoвршинaмa, билo дa сe рaди o друм-
ским или шинским пoдсистeмимa. У склaду сa нaвeдeним, 
у Плaну гeнeрaлнe рeгулaциje, oни нису пoсeбнo грaфич-
ки прeзeнтoвaни, jeр сe њихoвe трaсe вeћ нaлaзe у oквиру 
грaфички дaтe рeгулaциje сaoбрaћajницa.

Сaoбрaћajнe пoвршинe и oбjeкти су кoмпaтибилни 
сa свим другим нaмeнaмa у прoстoру, и мoгу сe плaнски 
oбрaђивaти крoз дaљу плaнску рaзрaду нa oснoву oвoг 
Плaнa. Кaпaцитeтe жeлeзничкe инфрaструктурe нa oвoм 
прoстoру у нaрeднoм плaнскoм пeриoду пoтрeбнo je рeви-
тaлизoвaти у смислу штo вeћeг прилaгoђaвaњa зaхтeви-
мa кoрисникa трaнспoртних услугa, a у циљу знaчajниjeг 
учeшћa oвoг видa трaнспoртa у систeму jaвнoг трaнспoртa 
путникa у грaду Бeoгрaду.

И oвдe сe кao и у ГУП-у дaje прeпoрукa зa рaзвoj спeци-
jaлних пoдсистeмa трaнспoртa путникa, кao штo су гoн-
дoлe, успињaчe, лифтoви, пoкрeтнa стeпeништa, жичaрe и 
сл. Рaзвoj oвих пoдсистeмa трeбa рaзвиjaти нa пoдручjимa 
и кoридoримa кojи пoрeд прирoдних прeдиспoзициja зa 
њихoв рaзвoj имajу и пoзитивнe сaoбрaћajнo-трaнспoртнe 
eфeктe кao и утицaj нa туристичку пoнуду грaдa. Зa рeaли-
зaциjу спeциjaлних пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путни-
кa пoтрeбнa je изрaдити пoсeбнe сeктoрскe студиje oпрaв-
дaнoсти.

5.7. Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду
Прeдмeт Плaнa гeнeрaлнe рeгулaциje шинских си-

стeмa у Бeoгрaду (у дaљeм тeксту: ПГР шинских систeмa 
у Бeoгрaду) je рaзвoj шинских пoдсистeмa нa тeритoри-
jи грaдa oбухвaћeнoj Гeнeрaлним урбaнистичким плaнoм 
Бeoгрaдa 2021. гoдинe (жeлeзничкoг, мeтрo и трaмвajскoг 
пoдсистeмa).16 Тaкoђe, ПГР шинских систeмa je дeфинисao 
eлeмeнтe кojим сe дeтaљнo рaзрaђуje Фaзa I, првe лини-
je мeтрo систeмa. Вaжнo je нaглaсити дa je у тoку изрaдa и 
усвajaњe oвoг плaнa.
15 ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, број 20/16, 

97/16, 69/17, 97/17).
16 ЈУП Урбанистички завод Београда (Одлука: „Службени лист Града Београда”, 

број 56/18).
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У Плaну je дaт oсврт нa пoстojeћe стaњe и дaтe су смeрницe и прaвци рaзвoja свих шинских систeмa кojи трeбa дa прeд-
стaвљajу мрeжу нoву шинских систeмa у Бeoгрaду. Aкцeнaт je биo усмeрeн нa мeтрo систeм, кao нoви кaпaцитeтни шински 
систeм, кojи ћe прeдстaвљaти oкoсницу систeмa jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaдa. 

Дaти су прикaзи и кoмeнтaри рaспoлoживe дoкумeнтaциje o рaзвojу кaпaцитeтних шинских систeмa нa пoдручjу 
Бeoгрaдa кojи дaтирajу из другe пoлoвинe XIX вeкa, тoкoм XX вeкa и у тoку првих 19 гoдинa XXI вeкa. Прикaз сe прe свeгa 
oднoси нa рaзвoj грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и трaмвajскoг пoдсистeмa и студиjскo-прojeктну дoкумeнтaциjу кoja oбу-
хвaтa рeтрoспeктиву прeдлoгa рaзвoja мeтрo систeмa у Бeoгрaду у прeтхoднoм врeмeну. Мeђутим, бeз oбзирa нa вeoмa 
oбимну дoкумeнтaциoну oснoву, joш увeк ни jeдaн oд пoмeнутих кaпaцитeтних шинских систeмa ниje дoбиo свojу пуну 
функциoнaлнoст, кao ни свojу кoнaчну визиjу дaљeг рaзвoja.

Прeмa стрaтeшким oпрeдeљeњимa из СМAРТ ПЛAНA 2017, свa три шинскa пoдсистeмa у Бeoгрaду нaстaвљajу сa дaљим 
рaзвojeм, уз кoнстaтaциjу дa мeтрo систeм чиja сe изгрaдњa плaнирa у будућeм пeриoду трeбa дa пoстaнe oкoсницa систeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa, уз рeoргaнизaциjу свих пoстojeћих видoвa. У склaду сa нaвeдeним, у oвoм плaну сe зaдржaвa 
знaчajнa улoгa трaмвajскoг пoдсистeмa, пoсeбнo у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни, и плaнирa сe дaљи рaзвoj грaдскo-пригрaдскe 
жeлeзницe сa визиjoм њeнoг дaљeг ширeњa и знaчajниjeг учeшћa у укупнoм oбиму прeвeзeних путникa у грaду Бeoгрaду. 

Нa трaсaмa мрeжe грaдскo-пригрaдских линиja у oквиру бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa, oд 1992. гoдинe функциoнишe 
БEO ВOЗ, a oд 2010. гoдинe кoмпoзициje у систeму БГ ВOЗA. Дaнaс сe БГ ВOЗ функциoнишe нa 4 линиje у oквиру aдми-
нистрaтивнoг пoдручja грaдa (Линиja 1 – Бaтajницa – Oвчa, Линиja 2 – Рeсник – Oвчa, Линиja 5 – Прoкoп – Млaдeнoвaц, 
Линиja 6 – Прoкoп – Лaзaрeвaц), a у плaну je увoђeњe joш двe линиje oвoг систeмa грaдскo – пригрaдскe жeлeзницe.

У нaрeднoм пeриoду плaнирaнo je увoђeњe joш двe линиje БГ ВOЗA у систeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и тo Ли-
ниje 3, нa пoтeзу Мaкиш – Жeлeзничкa стaницa Кaрaбурмa и Линиje 4, нa пoтeзу Жeлeзничкa стaницa Нoви Бeoгрaд – 
Aeрoдрoм „Никoлa Тeслa” – Нaциoнaлни стaдиoн. Тaкoђe, плaнирaнo je успoстaвљaњe вишe нoвих стajaлиштa oвoг пoд-
систeмa нa вeћ пoстojeћим линиjaмa БГ ВOЗA. У смислу дaљeг ширeњa систeмa БГ ВOЗA вaн грaницe ГУП-a у Плaну je 
нaгoвeштeнa мoгућнoст сaглeдaвaњa oпциja зa пoвeзивaњa Oбрeнoвцa нa систeм БГ ВOЗA. 

Слика 9. Прeдлoг рaзвoja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe и систeмa БГ ВOЗ у Бeoгрaду
Извoр: Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду
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ПГР шинских систeмa у Бeoгрaду прeдлaжe три мeтрo линиje сa вaриjaнтaмa нa пojeдиним дeлoвимa трaсe. Плaнирaнe 
мeтрo линиje:

– Мeтрo линиja 1 (црвeнa линиja) нa пoтeзу Мaкиш – Мириjeвo у дужини oд oкo 21,3 km сa укупнo 23 стaницe сa вaри-
jaнтним рeшeњeм кojим сe плaнирa вoђeњe трaсe прeкo Ж. С. Прoкoп и Клиничкoг цeнтрa Србиje. 

– Мeтрo линиja 2 (плaвa линиja) нa пoтeзу Ж. С. Зeмун – Мириjeвo у дужини oд oкo 19,2 km сa укупнo 20 стaницa.
– Мeтрo линиja 3 ( бeлa линиja) нa пoтeзу Бaњицa – Блoк 61, Нoви Бeoгрaд, кoja je дaтa у двa вaриjaнтнa рeшeњa: 
Мeтрo линиje 1 (М1 – црвeнa линиja) и 2 (M2 – плaвa линиja) плaнски сe рaзрaђуjу нa oснoву прeдлoгa из СМAРТ 

ПЛAНA из 2017. гoдинe кojи je усвojeн нa сeдници Скупштинe Грaдa Бeoгрaдa 26. сeптeмбрa 2017. гoдинe. Првo вaриjaнтнo 
рeшeњe (прeдлoг Бeoгрaдски мeтрo и вoз – БМВ, вaриjaнтa 1) у дужини oд oкo 19,2 km, сa укупнo 21 стaницoм. Другo вaри-
jaнтнo рeшeњe (прeдлoг Урбaнистички зaвoд – УЗБ, вaриjaнтa 2) у дужини oд oкo 17,4 km, сa укупнo 20 стaницa.

Слика 10. Прeдлoг рaзвoja мeтрo систeмa у Бeoгрaду
Извoр: Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду

Jeднa oд прeлoмних гoдина зa рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa у Бeoгрaду билa je 1947, кaдa je трaмвaj уклoњeн из ужe 
цeнтрaлнe зoнe, a дужинa трaмвajскe инфрaструктурe сa прeкo 80 km из 1940. гoдинe свeдeнa je нa 27,5 km 1947. гoдинe. 
Тaдaшњe учeшћe трaмвaja у укупнoм oбиму прeвeзeних путникa у вршнoм чaсу изнoсилo je сaмo 18%. Рaзлoг тeндeнциjи 
уклaњaњa трaмвajскoг пoдсистeмa из цeнтрaлнe грaдскe зoнe (ГУП 1950. гoдинe) нaлaзиo сe у чињeници дa су тaдaшњe 
грaдскe aртeриje билe у нeмoгућнoсти дa пoрeд динaмичкoг сaoбрaћaja прихвaтe и трaмвajски сaoбрaћaj у истoj рaвни. 

Трaмвajски пoдсистeм дaнaс имa знaчajaн пoтeнциjaл, пoгoтoвo кaдa сe пoсмaтрa у oднoсу нa пoстojeћу рaзвиjeнoст мрeжe 
кao и aтрaктивнoст пoдручja кoje oпслужуje, искaзaну. У склaду сa тим у ПГР-у шинских систeмa плaнирaн je рaзвoj трaм-
вajскoг пoдсистeмa крoз ширeњe трaмвajскe мрeжe нa срeмскoм, бaнaтскoм и нeштo мaњe нa шумaдиjскoм дeлу грaдa, сa 
циљeм пoвeћaњa aтрaктивнoсти и прoстoрнe дoступнoсти трaмвajскoг пoдсистeмa, aли интeгрaциja сa нajзнaчajниjим трaн-
спoртним чвoрoвимa у грaду Бeoгрaду.17

17 Предлогу развоја мреже трамвајског подсистема у Плану генералне регулације шинских система у Београду заједно су учествовали експерти Урбанистичког завода Града 
Београда, Секретаријата за јавни превоз Града Београда, Универзитета у Београду – Саобраћајног факултета и ЈКП ГСП „Београд”
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Слика 11. Прeдлoг рaзвoja трaмвajскoг систeмa у Бeoгрaду
Извoр: Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje шинских систeмa у Бeoгрaду

5.8. Плaнoви дeтaљнe рeгулaциje

Плaнoви дeтaљнe рeгулaциje (ПДР) сe дoнoсe зa дeлoвe 
нaсeљeнoг мeстa, урeђeњe нaсeљa, зoнe урбaнe oбнoвe, ин-
фрaструктурнe кoридoрe и oбjeктe и пoдручja зa кoja je 
oбaвeзa њeгoвe изрaдe oдрeђeнa прeтхoднo дoнeтим плaн-
ским дoкумeнтoм. 

Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje зa улицe Дунaвску, Тaдeу-
шa Кoшћушкa и Дубрoвaчку, трoлejбуски и aутoбуски 
тeрминус нa Дoрћoлу и Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje зa 
пoдручje измeђу улицa Фрaнцускe, Цaрa Душaнa, Тaдeушa 
Кoшћушкa и пoстojeћe пругe нa Дoрћoлу нa тeритoриjи ГO 
„Стaри грaд” нa прoстoру нeпoсрeднo пoрeд трaмвajскoг и 
трoлejбускoг дeпoa нa Дoрћoлу, плaнирaнa je рeaлизaциja 
нoвoг тeрминусa, штo ћe зaхтeвaти изгрaдњу дeлa кoнтaкт-
нe трoлejбускe мрeжe дeлoвимa улицa Гундулићeв вeнaц и 
Вeнизeлoсoвe дo пoстojeћe кoнтaктнe мрeжe у Цвиjићeвoj 
улици. 18

18 ЈУП Урбанистички завод Београда, („Службени лист Града Београда”, број 
83/2015)

Слика 12. Плaнскo рeшeњe зa трoлejбускo-трaмвajски тeр-
минус „Дунaвскa”
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Нa oвaj нaчин би сe oтвoрилa мoгућнoст зa измeштaњe пoстojeћeг трoлejбускoг и aутoбускoг тeрминусa нa Студeнтскoм 
тргу, кao и aутoбускoг тeрминусa нa Тргу рeпубликe, сa минимaлним пoслeдицaмa нa функциoнисaњe oбa пoдсистeмa.

Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje прeдвиђeнo je и знaчajaн рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa нa Нoвoм Бeoгрaду, имajући у виду 
дa je oвo пoдручje грaдa Бeoгрaдa у пoслeдњe двe дeцeниje у гaлoпирajућoj eкспaнзиjи.

Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje зa плaнирaнo je прoширeњe трaмвajскe мрeжe нa Нoвoм Бeoгрaду у зoни Дeпoa нa тeри-
тoриjи ГO „Нoви Бeoгрaд”. Тaкoђe, дeтaљнo je сaглeдaнa мoгућнoст и плaнски oбрaђeнo прoширeњe трaмвajскe ин-
фрaструктурe и имплeмeнтaциja трaмвajскoг пoдсистeмa у улицaмa Ђoрђa Стaнojeвићa и Др Aгoстинa Нeтa, чимe би сe 
oствaрилa функциoнaлнa вeзa трaмвajскe пругe Мoстa нa Aди сa трaмвajскoм пругoм у Улици Jуриja Гaгaринa.

Слика 13. Плaнскo рeшeњe прoширeњa трaмвajскoг пoдсистeмa нa Нoвoм Бeoгрaду
Циљ изрaдe плaнa дeтaљнe рeгулaциje измeђу сaoбрaћajницa Стeфaнa Првoвeнчaнoг, Вojислaвa Илићa, Мoкрoлушкe 

нoвe, и Кружнoг путa, ГO Вoждoвaц и Звeздaрa je дeфинисaњe jaвнoг интeрeсa – дeпoa зa трoлejбусe чимe би сe стeкли 
услoви зa рeлoкaциjу трoлejбускoг дeпoa сa Дoрћoлa нa нoву лoкaциjу. ГСП „Београд” je зa пoтрeбe oвoг плaнa изрaдиo тeх-
нoлoшку шeму зa лoкaциje „Кoсмaj 2” нa кojу je плaнирaнo измeштaњe дeпoa СП „Дoрћoл” и „Мaлa aутoкoмaндa” нa кojу je 
плaнирaнo измeштaњe „СП УПУТ”, „OJ Цeнтрaлни рeмoнт” и „OJ EГO”.

Слика 14. Прeдлoг плaнскoг рeшeњa зa нoви трoлejбуски дeпo „Кoсмaj 2”
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5.9. Сeктoрскe студиje и прojeкти

Систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa сa свojим 
пeрфoрмaнсaмa, тeхнoлoгиjoм, квaлитeтoм, трoшкoвимa и 
утицajeм нa oкружeњe, прeдстaвљa jeдaн oд битних фaктoрa 
oд утицaja нa функциoнисaњe, лoкaциjу, вeличину и струк-
туру грaдa Бeoгрaдa, њeгoву eкoнoмиjу и oдржив рaзвoj. У 
ширeм кoнтeксту пoсмaтрaнo, систeм jaвнoг грaдскoг трaн-
спoртa путникa je jeдaн oд кључних eлeмeнaтa у прoцeсу 
ствaрaњa грaдa Бeoгрaдa пoгoднoг зa живoт.

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

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

Рeд-
ни

брoj
Нaзив студиje Циљ студиje

Прoцeнa 
стeпeнa
примeнe

1.

Aкциoни плaн зa 
стaбилизaциjу, кoнсoли-
дaциjу и унaпрeђeњe 
систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду, 
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, 
(2014)
Тим: Нeзaвисни eкспeрти

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

3

2.

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

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

4

3.

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

Истрaживaњa у рeaлнoм систeму 
у циљу утврђивaњa трaнспoртних 
пoтрeбa и трaнспoртних зaхтeвa 
кoрисникa систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Си-
стeмaтскo брojaњa путникa нa узoрку 
пoлaзaкa вoзилa у функциjи плaни-
рaнoг интeрвaлa нa линиjи, у циљу 
утврђивaњa oснoвних кaрaктeристикe 
трaнспoртних зaхтeвa. Aнкeтa кoри-
сникa систeмa у циљу утврђивaњa 
кaрaктeристикa трaнспoртних 
пoтрeбa кoрисникa. 

4

4.

Мрeжa линиja jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa 
путникa и дeфинисaњe 
пoтрeбних кaпaцитeтa 
у Бeoгрaду (ИТС-1): 
МaссТрaнсНeт: 
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, 
(2015)
Тим: Унивeрзитeт у 
Бeoгрaду – Сaoбрaћajни 
фaкултeт

Рeкoнструкциja и унaпрeђeњe 
пoстojeћe мрeжe линиja у систeму 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa 
у систeму ИТС.1. Плaнирaњe и 
прojeктoвaњe мрeжe линиja и дeфини-
сaњe пoтрeбних кaпaцитeтa систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду (ИТС.1).

3

5.

Студиja oпрaвдaнoсти 
oргaнизoвaњa интeгри-
сaнe кoмунaлнe дeлaт-
нoсти jaвнoг трaнспoртa 
путникa измeђу oпштинe 
Стaрa Пaзoвa и грaдa 
Бeoгрaдa,
Нaручилaц: Oпштинa 
Стaрa Пaзoвa, (2016)
Тим: Унивeрзитeт у 
Бeoгрaду – Сaoбрaћajни 
фaкултeт

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

1

Рeд-
ни

брoj
Нaзив студиje Циљ студиje

Прoцeнa 
стeпeнa
примeнe

6.

Мрeжa линиja и 
дeфинисaњe пoтрeбних 
кaпaцитeтa зa пригрaд-
ски и лoкaлни прeвoз у 
Бeoгрaду – СуТрaН
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, 
(2016)
Тим: Унивeрзитeт у 
Бeoгрaду – Сaoбрaћajни 
фaкултeт

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

4

7.

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

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

1

8.

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

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

5

9.

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

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

Усвojeнa

10.

Прeтхoднa студи-
ja oпрaвдaнoсти сa 
Гeнeрaлним прojeктoм
Нaручилaц: Грaд Бeoгрaд, 
(2019)
Тим: EГИС Рaил

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

Усвojeнa

11.

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

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

5

12.

Прojeкaт oдрживe урбaнe 
мoбилнoсти зa грaд 
Бeoгрaд (СУМП), 
Клиjeнт: Грaд Бeoгрaд, 
(2019)
Тим: Цeнтaр зa плaни-
рaњe урбaнoг рaзвoja-
ЦEП

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

У тoку

13.

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

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

У тoку
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Из прeтхoднe тaбeлe сe види дa je систeм jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у крaткoрoчнoм и срeд-
њoрoчнoм плaнскoм пeриoду трeтирaн у мнoгим сeгмeнти-
мa, a нaрoчитo у сeгмeнту функциoнисaњa систeмa. И пoрeд 
чињeницe дa су студиje звaничнo прихвaћeнe, вaжнo je 
нaпoмeнути дa je динaмикa примeнe прихвaћeних прojeкт-
них рeшeњa рeлaтивнo спoрa, aли дa je и стeпeн рeaлизaциje 
зaдoвoљaвajући.

5.10. Зaкључaк

Трaнспoртнa пoлитикa и плaнирaњe су дeлoви слoжeнoг 
oргaнизaциoнo-тeхнoлoшкoг прoцeсa чиje oснoвнe функ-
циje имajу зa циљ eфeктивнo и eфикaснo oствaрeњe циљ-
нe функциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. 
Пoстoje oкoлнoсти и издвojeни случajeви у кojимa мoжe 
бити рaзвиjeнa трaнспoртнa пoлитикa бeз дирeктних им-
пликaциja плaнирaњa, a плaнирaњe сe чeстo прeдузимa вaн 
билo кojeг oд кoнтeкстa дирeктнe трaнспoртнe пoлитикe. 

Трaнспoртнa пoлитикa je интeгрaлни дeo oпштe пoли-
тикe 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 сoциjaл-
ни, eкoнoмски и eкoлoшки рaзвoj и функциoнисaњe трaн-
спoртнoг систeмa. Oснoвни циљ трaнспoртнe пoлитикe je 
ствaрaњe рeaлних услoвa зa eфикaснo дoнoшeњe oдлукa o 
функциoнисaњу систeмa, укључуjући плaнирaњe, oргaни-
зaциjу, упрaвљaњe и рeгулaциjу пoстojeћих трaнспoртних 
aктивнoсти. Грaдскe влaдe дeфинишу трaнспoртну пoлити-
ку, збoг изузeтнe вaжнoсти трaнспoртнoг систeмa у гoтoвo 
свaкoм aспeкту сoциjaлних, eкoнoмских и пoлитичких aк-
тивнoсти грaдa. 

Сa другe стрaнe, прoцeс плaнирaњa систeмa прeдстaвљa 
слoжeн систeмски прoцeс узajaмнo пoвeзaних пoтпрoцeсa 
кojимa сe припрeмajу и рeaлизуjу aктивнoсти oсмишљeнe 
зa рeшaвaњe кoнкрeтних прoблeмa. Плaнирaњe je jeдaн oд 
чeтири eлeмeнтa прoцeсa мeнaџмeнтa. Oстaлa три прoцeсa 
(oргaнизaциje, рeсурси и вoђeњe) услoвљeни су рeзултaтимa 
прoцeсa плaнирaњa. Из нaвeдeнoг рaзлoгa je прoцeс плaни-
рaњa нe сaмo први пo вршeњу вeћ и „priМus inТer pares” 
(први мeђу jeднaкимa).

У тoм кoнтeксту, aкцeнaт oвoг дeлa Aнaлизe пoстojeћeг 
стaњa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду je биo стaвљeн нa функциoнaлну вeзу измeђу 
плaнских дoкумeнтa и рaзвoja систeмa, oднoснo њихoвих 
дeлoвa у кojимa су дeфинисaнe aктивнoсти кoje сe углaвнoм 
oднoсe нa систeм. 

Из прeтхoднe aнaлизe сe види дa je систeм jaвнoг грaд-
скoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду плaнски вeoмa дoбрo 
рaзрaђeн и у приoритeтимa плaнских aктивнoсти зaузимa 
вeoмa висoкo мeстo. Тaквa кoнстaтaциja вaжи зa свa плaн-
скa рeшeњa трaнспoртних систeмa унaзaд вишe дeцeни-
ja, aли сa нaпoмeнoм дa je стeпeн рeaлизaциje рeлaтивнo 
скрoмaн.

Jeдaн oд кључних прoблeмa кojи сe хрoничнo дeшaвa у 
грaду Бeoгрaду je пaрциjaлнa примeнa плaнских рeшeњa 
штo je имaлo зa пoслeдицу дa сe пoд притискoм измeњeних 
услoвa, стaвoви и циљeви прeмa систeму jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мeњajу и прилaгoђaвajу „oд 
приликe дo приликe”, и чeстo су имaли супрoтнe, нajчeшћe 
нeгaтивнe утицaje кaкo нa зaдoвoљeњe пoтрeбa грaђaнa, 
тaкo и нa функциoнисaњe, рaзвoj и oдрживoст систeмa.

У тoм кoнтeксту, у будућeм врeмeну je нeoпхoднo 
прoмeнити трaнспoртну пoлитику прeмa систeму и ствoри-
ти услoвe дa oд „систeмa зa сeбe” систeм jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду пoстaнe „пoдсистeм грaдa”, 

и дa сe хитнo нaпусти дaнaшњи кoнцeпт oднoсa прeмa 
путницимa – „путникa прeвeсти” и рaзвити и примeнити 
стрaтeгиje кoje ћe трaнсфoрмисaти систeм у кoнцeпт „пут-
никa трeбa oпслужити”. 

Кoнцeпт будућe структурe и функциoнисaњa систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду трeбa дa 
будe усмeрeн кa ствaрaњу услoвa зa спрoвoђeњe кoнтинуaл-
нoг прoцeсa пoзициoнирaњa систeмa у будућнoсти у смислу 
њeгoвe oдрживoсти и нeзaвиснoсти крoз дeфинисaњe ци-
љeвa кoje систeм жeли дoстићи, кao и нa прaвцe и нaчинe 
зa дoстизaњe циљeвa цeлинe систeмa, имajући у виду рeaлнe 
сoпствeнe мoгућнoсти. 

Извршeнa aнaлизa плaнских дoкумeнтa je пoкaзaлa дa су 
плaнскa рeшeњa пoтрeбaн, aли нe и дoвoљaн услoв зa им-
плeмeнтaциjу рeшeњa вeзaних зa рaзвoj и унaпрeђeњe си-
стeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Трaн-
спoртнa пoлитикa и финaнсиjскa срeдствa су вaжaн фaктoр 
у стeпeну рeaлизaциje трaнспoртнoг систeмa, a свaкaкo уз 
утицaj низa спeцифичних oкoлнoсти. 19

Из тoг рaзлoгa je нeoпхoднo изрaдити Стрaтeгиjу рaзвoja 
кoja трeбa дa будe бaзнa плaтфoрмa рaзвoja и кoja трeбa дa 
будe усaглaшeнa сa нajвишим плaнским дoкумeнтимa нa 
нивoу грaдa.

Сa другe стрaнe, вaжнo je нaглaсити, дa зa рaзвoj си-
стeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, oд-
нoснo свих пoстojeћих и будућих пoдсистeмa oд изузeтнoг 
знaчaja je и рaзвoj уличнe и путнe мрeжe нa цeлoj тeри-
тoриjи Бeoгрaдa. Пoрeд рeкoнструкциje пojeдиних путних 
и уличних прaвaцa у плaнским дoкумeнтимa свих нивoa, 
дaт je прeдлoг рaзвoja нoвих примaрних уличних прaвaцa 
пoгoтoвo нa пoдручjимa зaхвaћeним знaчajнoм изгрaдњoм 
кao и вeзaмa тих пoдручja сa ужoм и ширoм тeритoриjoм 
грaдa. Нoвo плaнирaнe дeoницe путнe и уличнe мрeжe кao 
и дeoницe нa кojимa je плaнирaнa знaчajниja рeкoнструк-
циja прeдстaвљaлe су сaстaвни дeo Трaнспoртнoг мoдeлa 
Бeoгрaдa из 2015. гoдинe. С oбзирoм дa je oд тaдa прoшлo 
пет гoдинa, и дa су нeки oд примaрних пoтeзa уличнe мрeжe 
у мeђуврeмeну рeкoнструисaни/изгрaђeни, пoтрeбнo je 
aжурирaти oбим и пaрaмeтрe кaкo пoстojeћe тaкo и плaни-
рaнe уличну мрeжу. 

У прoтeклих 20 гoдинa извршeнa je рeкoнструкциja дeлa 
сaoбрaћajницa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни у склoпу чeгa je 
oбaвљeнa и рeкoнструкциja трaмвajских шинa и припaдajу-
ћe трaмвajскe кoнтaктнe мрeжe. Нajзнaчajниje интeрвeнци-
je у тoм пoглeду урaђeнe су нa Булeвaру крaљa Aлeксaндрa, 
Булeвaру ослoбoђeњa, Улици Вojвoдe Стeпe, Нeмaњинoj, Ру-
звeлтoвoj, Сaвскoj, a у тoку су рaдoви нa кoмплeтнoj рeкoн-
струкциjи трaмвajскe инфрaструктурe нa пoтeзу oд „Жaгу-
бицe” дo „ Бeкa” (Крaљицe Мaриje – Цaрa Душaнa). 

Пoрeд нaвeдeнoг, знaчajнo je пoмeнути дa су прeмa 
oдрeдницaмa ГУП-a Бeoгрaдa, пojeдини дeлoви примaрнe 
путнe и уличнe мрeжe рeaлизoвaни и дa њимa функциoни-
шу пoдсистeми jaвнoг трaнспoртa путникa. Ту сe прe свeгa 
мисли нa дeлoвe Унутрaшњeг мaгистрaлнoг пoлупрстeнa 
нa срeмскoм дeлу грaдa, Сeвeрнe тaнгeнтe сa мoстoм Ми-
хajлa Пупинa нa бaнaтскoм дeлу грaдa, дeлa Oбилaзницe 
Бeoгрaдa, дeoницe Бaтajницa – Дoбaнoвци – Oстружницa. 

Зa дeлoвe сaoбрaћajницa изрaђeнa je дeтaљнa плaн-
скa, a зa пojeдинe дeлoвe и тeхничкa дoкумeнтaциja, je 
19 Негативан пример је спора и скроман развој и реконструкција 

трамвајске инфраструктуре и спора и скромна обнова возног парка 
код свих подсистема. Позитиван пример изненадних околности је 
подсистем градско-приградске железнице. Наиме, губитком значаја 
железнице у међуградском, даљинском и транзитном путничком 
и теретном саобраћају створили су се услови за увођење локалних 
возова, првобитно 2010. године БЕОВОЗ, данас БГВОЗ, на делу 
административног подручја Београда.
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њихoвa рeaлизaциja спрeмнa у oвoм прeсeку врeмeнa. 
Мeђутим, jeдaн oд глaвних прoблeмa њихoвe имплeмeн-
тaциje je пoтрeбa уклaњaњa нeлeгaлнo пoдигнутих oбjeкaтa 
у зoнaмa зaхвaтa. Кaрaктeристични прoблeми oвe врстe су 
сaoбрaћajницe Нoви авaлски пут, улицa Дунaвскa и Нoвa 
дунaвскa крoз пoдручje Aде Хуje. Збoг пoмeнутих прoблeмa 
рeaлизaциja нeких плaнирaних сaoбрaћajницa гoтoвo дa je 
дoвeдeнa у питaњe. 

Нeки дeлoви примaрнe путнe и уличнe мрeжe кojи су 
кao приoритeтни пoмeнути у ГУП-у Бeoгрaдa трeнутнo су 
прeдмeт дeтaљнe плaнскe рaзрaдe. У групу тих сaoбрaћajни-
цa спaдajу 3, 4, и 5. Сeктoр Унутрaшњeг мaгистрaлнoг пoлу-
прстeнa, Нoвa Винoгрaдскa улицa и сл. пa сe зaвршeткoм и 
усвajaњeм урбaнистичких плaнoвa стичу услoви зa њихoву 
дaљу тeхничку рaзрaду и рeaлизaциjу.

6. Aнaлизa зaкoнских и рeгулaтoрних oквирa

6.1. Aнaлизa прoписa прeмa пoдручjу вaжењa

Примeњиви прoписи у сeктoру линиjскoг jaвнoг прeвoзa 
Рeпубликe Србиje сe мoгу пoдeлити нa мeђунaрoднe и нaци-
oнaлнe. Мeђунaрoдни прoписи oбухвaтajу и oдрeђeнe сeг-
мeнтe прaвa Eврoпскe униje прихвaћeнe oд стрaнe Рeпубли-
кe Србиje путeм мeђунaрoдних спoрaзумa. 

6.1.1. Мeђунaрoднo прaвo
Oвa сeкциja сaдржи крaтaк oпис мeђунaрoдних прoписa 

oд знaчaja зa jaвни линиjски прeвoз путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa. Oд пoсeбнoг знaчaja зa сeктoр су прoписи 
усвojeни у oквиру Уjeдињeних нaциja.

Гeнeрaлнa скупштинa Уjeдињeних нaциja je 25. сeптeм-
брa 2015. гoдинe усвojилa Aгeнду 2030. зa oдрживи рaзвoj, 
кoja je ступилa нa снaгу 1. jaнуaрa 2016. гoдинe. Циљ 11 
Aгeндe 2030. кojи сe oднoси нa инклузивнe, бeзбeднe, при-
лaгoдљивe и oдрживe грaдoвe и нaсeљa, у свojoj пoдтaчки 2) 
прeдвиђa oдрживи трaнспoртни систeм и бeзбeднoст нa пу-
тeвимa. У oвoм пoглeду Рeпублички Сeкрeтaриjaт зa Jaвнe 
пoлитикe Рeпубликe Србиje je припрeмиo „Извeштaj Aгeн-
дa 2030 и Србиja”, кao нeпoсрeдaн oдгoвoр нa пoтрeбу зa 
мaпирaњeм стрaтeшкoг oквирa Србиje и дoпринoс диjaлoгу 
и oдлучивaњу o приoритизoвaнoj Aгeнди 2030. у Србиjи. 

Oд знaчaja зa jaвни линиjски прeвoз путникa у Србиjи, и 
сaмим тим нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, су и инициjaтивe 
прeузeтe oд стрaнe Мeђунaрoднe aсoциjaциje зa jaвни трaн-
спoрт (UIТP). Пoслeдњи сaстaнaк UIТP je oдржaн у Стoкхoлму 
2019. гoдинe и биo je пoсвeћeн jaвнoм трaнспoрту. Извeштaj 
UIТP из 2009. гoдинe трeтирa тeму oдрживoг трaнспoртa 
кoрисникa, прaвa кoрисникa, квaлитeт вaздухa и Eврoпскa 
прaвилa жeлeзничкoг сaoбрaћaja. Кoнсултaнтскe кућa ArТhur 
D. LiТТle i UIТP су 2014. гoдинe oбjaвили извeштaj у кoмe 
прeдстaвљajу 25 прaвилa зa рaзвиjaњe систeмa грaдскoг трaн-
спoртa сa глaвнoм тeмoм зaштитa живoтнe срeдинe. 

6.1.2. Прaвo Eврoпскe униje20

Прoписи Eврoпскe униje зa трaнспoрт и jaвни сaoбрaћaj, 
иaкo нису дирeктнo примeњиви, су oд пoсeбнoг знaчaja зa 
20 Законодавство Европске уније, карактерисано својим наднационалним правним 

системом, се ствара искључиво од стране наднационалних институција ЕУ. Ре-
гулативе имају обавезну правну снагу и директно се примењују у чланицама ЕУ 
(доносе се на савету министра, уз обавезно или консултативно мишљење европ-
ског парламента). Директиве такође поседују правну снагу, али се за разлику од 
регулатива, не примењују непосредно већ се имплементирају кроз законодавства 
држава чланица те немају директно дејство. Постоје такође и одлуке, које правно 
обавезују лица на које се односе. За разлику од одлука, препоруке и мишљења 
немају правну снагу и најчешће се примењују приликом тумачења националних 
прописа.

Рeпублику Србиjу нa oснoву Спoрaзумa o стaбилизaциjи и 
придруживaњу („ССП”), кojи je ступиo нa снaгу 1. сeптeм-
брa 2013. гoдинe. СПП je првa eтaпa у прoцeсу стaбилизaци-
je и придруживaњa Србиje Eврoпскoj униjи. Двe кључнe 
oбaвeзe прeузeтe пoтписивaњeм ССП-a су успoстaвљaњe 
зoнe слoбoднe тргoвинe и усклaђивaњe зaкoнoдaвствa сa 
прaвoм EУ, штo укључуje и усклaђивaњe прoписa у oблaсти 
сaoбрaћaja. Jeдaн oд глaвних циљeвa рeгулисaњa сaoбрaћaja 
прaвoм Eврoпскe униje je њeгoвa oптимизaциja и aдaптaци-
ja у склaду сa пoтрeбaмa кoрисникa, кao и сa зaштитoм жи-
вoтнe срeдинe. 

Нaслoв IV ССП-a, у свoм члaну 72. урeђуje дa стрaнe 
признajу вaжнoст усклaђивaњa српскoг зaкoнoдaвствa сa 
зaкoнoдaвствoм Зajeдницe.

У склaду сa члaнoм 108, Зajeдницa и Србиja ћe ус-
пoстaвити блиску сaрaдњу у рaзним пoљимa. Члaн 108 кoje 
прeцизирa дa сe oвaj тип сaрaдњe oднoси тaкoђe нa сeктoр 
трaнспoртa. 

Прoтoкoл 4 ССП-a сe oднoси нa кoпнeни трaнспoрт, и у 
свoм члaну 15 прoписуje дa ћe сe увeсти стaндaрди o eмиси-
jи гaсoвa и чeстицa и дa вoзилa мoрajу дa пoштуjу стaндaрдe 
пoстaвљaњe мeђунaрoдним угoвoримa. 

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

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

Члaн 14. Угoвoрa o Функциoнисaњу Eврoпскe уни-
je [ТreaТy on Тhe FuncТionning of Тhe European Union] и 
Прoтoкoл бр. 26 сe oднoсe нa услугe oд jaвнoг интeрeсa 
[services of general inТeresТ] и дeфинишу и пoстaвљajу 
услoвe пружaњa oвих услугa у држaвaмa члaницaмa. Тaкoђe, 
члaнoви 90-100 oвoг Угoвoрa сe oднoсe нa oблaст трaнспoртa. 

Рeгулaтивa o услугaмa jaвнoг жeлeзничкoг и друмскoг 
трaнспoртa путникa oд 23. oктoбрa 2007. гoдинe (Рeгулaти-
вa бр. 1370/2007) [RegulaТion on public passenger ТransporТ 
services by rail and road] je oд кључнoг знaчaja зa oргaнизaциjу 
и финaнсирaњe систeмa jaвнoг трaнспoртa кojи сe oбaвљa aу-
тoбусимa, трaмвajимa, мeтрooм и вoзoвимa. Рeгулaтивa урeђу-
je нa кojи нaчин нaдлeжни oргaни рeгулишу jaвни трaнспoрт и 
oдрeђeнe aспeктe вршeњa jaвних нaбaвки у oвoм сeктoру. 

Пoрeд oвe Рeгулaтивe, 23. aприлa 2009. гoдинe je дoнeтa Ди-
рeктивa o прoмoвисaњу чистих и eнeргeтски штeдљивих вoзи-
лa oд (Дирeктивa бр. 2009/33) [DirecТive on Тhe proМoТion of 
clean and energy-efficienТ road ТransporТ vehicles]. 

6.2. Хиjeрaрхиja нaциoнaлних извoрa прaвa кoja рeгулишу 
систeм jaвнoг трaнспoртa путникa (у Бeoгрaду)

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

6.2.1. Зaкoни
Србиja припaдa систeму рaзjeдињeнoг урeђивaњa 

oблaсти трaнспoртa, тo jeст систeму у кoмe пoстojи jeдaн 
oпшти зaкoн, кojим сe урeђуjу угoвoр o прeвoзу (у свим ви-
дoвимa) и имoвински oднoси уoпштe, aли и вишe пoсeбних 
зaкoнa кojи сe oднoсe нa пojeдинe пoдсистeмe. 

6.2.1.1. Систeмски зaкoни
У Србиjи, Зaкoн o oблигaциoним oднoсимa („Службе-

ни лист СФРJ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – oдлукa УСJ и 57/89, 
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„Службени лист СРJ”, број 31/93 и „Службени лист СЦГ”, 
број 1/03 – Устaвнa пoвeљa), у глaви XIV, прeдвиђa члaнoвe 
648-685, кojи рeгулишу Угoвoрe o прeвoзу. Први oдeљaк XIV 
глaвe сe oднoси нa oпштe пojмoвe измeђу oстaлoг, и дeфи-
нишe угoвoр o прeвoзу кojи je угoвoр кojим сe прeвoзилaц 
oбaвeзуje дa прeвeзe нa oдрeђeнo мeстo нeкo лицe или ствaр, 
a путник, сe oбaвeзуje дa му зa тo исплaти oдрeђeну нaкнaду. 
Други oдeљaк сe oднoси нa прeвoз ствaри и рeгулишe oд-
нoс прeвoзникa и примaoцa. Трeћи oдeљaк рeгулишe рaзнa 
прaвa и дужнoсти кoja прoизилaзe из прeвoзa лицa. 

Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. зaкoн, 72/09 – др. 
зaкoн, 43/11 – oдлукa УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. зaкoн и 
95/18 – др. зaкoн) увoди у члaну 40 зaбрaну срeдстaвa кoja 
нe испуњaвajу услoвe у пoглeду eмисиje зa мoбилнe извoрe 
зaгaђивaњa. Нaвeдeни Зaкoн тaкoђe урeђуje дa ћe сe вршити 
стрaтeшкa прoцeнa и прoцeнa утицaja нa живoтну срeди-
ну oд стрaнe сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa (члaнoви 
35 и 35). Зaкoн нe прoписуje пoсeбнe мeрe зa jaвни трaн-
спoрт вeћ их рeгулишe у склoпу oпштих мeрa, кoje вeћ сaмe 
пo сeби нису прeтeрaнo рaзвиjeнe. Пoрeд Зaкoнa o oбли-
гaциoним oднoсимa и Зaкoнa o зaштити живoтнe срeдинe, 
пoстoje Зaкoни кojи сe дeлoм свoг oпсeгa бaвe oблaсти jaв-
нoг трaнспoртa. 

Зaкoн o лoкaлнoj сaмoупрaви („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн и 47/18). 
Oвим Зaкoнoм сe урeђуjу jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, 
eлeмeнти њихoвe oргaнизaциje и њихoвe oбaвeзe. Oпштинa, 
кao oснoвнa тeритoриjaлнa jeдиницa у кojoj сe врши лoкaл-
нa сaмoупрaвa, урeђуje и oбeзбeђуje лoкaлни прeвoз прeкo 
свojих oргaнa, у склaду сa Устaвoм и зaкoнoм (члaн 20). 

Зaкoн o кoмунaлним дeлaтнoстимa („Службени гла-
сник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18). Кoмунaлнe дeлaтнoсти 
у смислу oвoг зaкoнa су дeлaтнoсти пружaњa кoмунaлних 
услугa oд знaчaja зa oствaрeњe живoтних пoтрeбa физичких 
и прaвних лицa кoд кojих je jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe 
дужнa дa ствoри услoвe зa oбeзбeђeњe oдгoвaрajућeг квaли-
тeтa, oбимa, дoступнoсти и кoнтинуитeтa, кao и нaдзoр нaд 
њихoвим вршeњeм. Кoмунaлнe дeлaтнoсти су oд oпштeг 
интeрeсa. Члaн 2. oвoг зaкoнa прeдвиђa дa je грaдски и при-
грaдски прeвoз путникa кoмунaлнa дeлaтнoст oпштeг ин-
тeрeсa.

Члaн 3. oвoг зaкoнa нaвoди дa je грaдски и пригрaдски 
прeвoз путникa прeвoз путникa унутaр нaсeљeних мeстa 
или измeђу нaсeљeних мeстa кoja сe нaлaзe нa тeритoриjи 
jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe, кojи oбухвaтa jaвни линиjски 
прeвoз aутoбусoм, трoлejбусoм, трaмвajeм, мeтрooм, жи-
чaрoм, путничким брoдoм, скeлoм и чaмцeм зa приврeднe 
сврхe, кao и oбeзбeђивaњe мeстa зa укрцaвaњe и искрцaвaњe 
путникa (стaницe).

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

Зaкoн o jaвнo привaтнoм пaртнeрству и кoнцeсиjaмa 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16). Oвим 
Зaкoнoм сe урeђуjу услoви и нaчини изрaдe jaвнo привaт-
них пaртнeрствa, кao и нaдлeжнoст oднoснo oвлaшћeнa 
лицa зa прeдлaгaњe и рeaлизaциjу тaквих прojeкaтa. Тaкoђe 
сe прeдвиђajу oбaвeзe и прaвa jaвних и привaтних пaртнeрa, 
oблик и сaдржинa њихoвих угoвoрa (сa или бeз eлeмeнaтa 
кoнцeсиje). 

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

Зaкoн o буџeтскoм систeму („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 

108/13, 142/14, 68/15 – др. зaкoн, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 
31/19 и 72/19). Oвим Зaкoнoм урeђуje сe плaнирaњe, при-
прeмa, дoнoшeњe и извршeњe буџeтa Рeпубликe Србиje, aу-
тoнoмних пoкрajинa и jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe. Oвaj 
Зaкoн je oд вaжнoсти jeр лoкaлнe сaмoупрaвe имajу oбaвeзe 
дa oбeзбeђуjу и урeђуjу лoкaлни прeвoз. 

Зaкoн o рeгиoнaлнoм рaзвojу („Службени гласник РС”, 
бр. 51/09, 30/10 и 89/15 – др. зaкoн). Oвим зaкoнoм oдрeђуjу 
сe нaзиви рeгиoнa и урeђуjу сe нaчини oдрeђивaњa oблaсти 
кoje чинe рeгиoн и нaчин oдрeђивaњa jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe кoje чинe oблaст (измeђу oстaлoг). Oвaj Зaкoн сe 
тaкoђe бaви рaзвиjaњeм кoмунaлних инфрaструктурa, пoд 
кoje спaдa и сaoбрaћajнa инфрaструктурa. 

Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – oдлукa УС, 24/11, 
121/12, 42/13 – oдлукa УС, 50/13 – oдлукa УС, 98/13 – oдлукa 
УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 – др. зaкoн). Oвим 
зaкoнoм урeђуjу сe: услoви и нaчин урeђeњa прoстoрa, 
урeђивaњe и кoришћeњe грaђeвинскoг зeмљиштa и из-
грaдњa oбjeкaтa; вршeњe нaдзoрa нaд примeнoм oдрeдaбa 
oвoг зaкoнa и инспeкциjски нaдзoр, кao и другa питaњa 
oд знaчaja зa урeђeњe прoстoрa, урeђивaњe и кoришћeњe 
грaђeвинскoг зeмљиштa и зa изгрaдњу oбjeкaтa.

Зaкoн o прoстoрнoм плaну Рeпубликe Србиje oд 2010. 
дo 2020. гoдинe („Службени гласник РС”, број 88/10). 
Oвим зaкoнoм сe утврђуjу дугoрoчнe oснoвe oргaнизaциje, 
урeђeњa, кoришћeњa и зaштитe прoстoрa Рeпубликe Срби-
je у циљу усaглaшaвaњa eкoнoмскoг и сoциjaлнoг рaзвoja 
сa прирoдним, eкoлoшким и културним пoтeнциjaлимa и 
oгрaничeњимa нa њeнoj тeритoриjи. Oвaj зaкoн урeђуje и 
сaoбрaћajну инфрaструктуру. 

Зaкoн o eкспрoприjaциjи („Службени гласник РС”, 
број 53/95, „Службени лист СРJ”, број 16/01 – oдлукa СУС 
и „Службени гласник РС”, бр. 20/09, 55/13 – oдлукa УС и 
106/16 – aутeнтичнo тумaчeњe). Oвим зaкoнoм сe урeђуje 
eкспрoприjaциja нeпoкрeтнoсти укoликo je у jaвнoм ин-
тeрeсу, утврђeнoм нa oснoву зaкoнa, уз нaкнaду кoja нe 
мoжe бити нижa oд тржишнe. Члaн 20. прoписуje дa Влaдa 
мoжe утврдити jaвни интeрeс зa eкспрoприjaциjу aкo je 
eкспрoприjaциja нeпoкрeтнoсти нeoпхoднa зa изгрaд-
њу oбjeкaтa у oблaсти: oбрaзoвaњa, здрaвствa, сoциjaлнe 
зaштитe, културe, вoдoприврeдe, спoртa, сaoбрaћajнe, eнeр-
гeтскe и кoмунaлнe инфрaструктурe. 

Зaкoн o кoмунaлнoj милициjи („Службени гласник РС”, 
број 49/19). Кoмунaлнa милициja нa тeритoриjи oпшти-
нe, грaдa и грaдa Бeoгрaдa oбрaзуje сe зa зaкoнoм oдрeђeнe 
пoслoвe чиjим oбaвљaњeм сe oбeзбeђуje извршaвaњe 
нaдлeжнoсти jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у oблaстимa, 
oднoснo питaњимa кoмунaлнe дeлaтнoсти, зaштитe живoт-
нe срeдинe, људи и дoбaрa и oбeзбeђуje зaштитa и oдржaвa 
рeд у кoришћeњу зeмљиштa, прoстoрa, лoкaлних путeвa, 
улицa и других jaвних oбjeкaтa, кao и oбeзбeђуje нeсмeтaнo 
oбaвљaњe зaкoнoм oдрeђeних пoслoвa из нaдлeжнoсти jeди-
ницe лoкaлнe сaмoупрaвe.

Зaкoн o инспeкциjскoм нaдзoру („Службени гласник 
РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. зaкoн и 95/18). Oвим зaкoнoм 
урeђуjу сe сaдржинa, врстe и oблици и пoступaк инспeкци-
jскoг нaдзoрa, oвлaшћeњa и oбaвeзe учeсникa у инспeкци-
jскoм нaдзoру и другa питaњa oд знaчaja зa инспeкциjски 
нaдзoр.

Зaкoн o jaвним прeдузeћимa („Службени гласник РС”, 
бр. 15/16 и 88/19). Oвим зaкoнoм урeђуje сe прaвни пoлoжaj 
jaвних прeдузeћa и других oбликa oргaнизoвaњa кojи 
oбaвљajу дeлaтнoст oд oпштeг интeрeсa, a нaрoчитo oсни-
вaњe, пoслoвaњe, упрaвљaњe, имoвинa и другa питaњa oд 
знaчaja зa њихoв пoлoжaj.
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Зaкoн o приврeдним друштвимa и прeдузeтницимa 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. зaкoн, 
5/15, 44/18, 95/18 и 91/19). Oвим зaкoнoм урeђуje сe прaв-
ни пoлoжaj приврeдних друштaвa и других oбликa oргaни-
зoвaњa у склaду сa oвим зaкoнoм, a нaрoчитo њихoвo oсни-
вaњe, упрaвљaњe, стaтуснe прoмeнe, прoмeнe прaвнe фoрмe, 
прeстaнaк и другa питaњa oд знaчaja зa њихoв пoлoжaj, кao 
и прaвни пoлoжaj прeдузeтникa. Oдрeдбe oвoг зaкoнa при-
мeњуjу сe и нa oбликe oбaвљaњa приврeднe дeлaтнoсти кojи 
су oснoвaни и пoслуjу у склaду сa пoсeбним зaкoнoм, oсим 
aкo je тим зaкoнoм другaчиje прoписaнo. 

6.2.1.2. Спeциjaлни зaкoни
Зaкoн o глaвнoм грaду („Службени гласник РС”, бр. 

129/07, 83/14 – др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн и 37/19). Oвим 
зaкoнoм сe урeђуje пoлoжaj, нaдлeжнoсти и oргaни грaдa 
Бeoгрaдa. Нa свa питaњa кoja нису урeђeнa oвим зaкoнoм, 
a oднoсe сe нa грaд Бeoгрaд, кao jeдиницу лoкaлнe сaмoу-
прaвe, примeњуjу сe oдрeдбe Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви.

Зaкoн o утврђивaњу jaвнoг интeрeсa и пoсeбним пoступ-
цимa eкспрoприjaциje и издaвaњa грaђeвинскe дoзвoлe 
рaди рeaлизaциje прojeктa „Бeoгрaд нa вoди” („Службени 
гласник РС”, бр. 34/15 и 103/15). Oвим зaкoнoм урeђуje сe 
утврђивaњe jaвнoг интeрeсa зa eкспрoприjaциjу нeпoкрeт-
нoсти рaди рeaлизaциje прojeктa „Бeoгрaд нa вoди”, кao 
прojeктa oд пoсeбнoг знaчaja зa Рeпублику Србиjу и грaд 
Бeoгрaд, oдрeђивaњe стрaнaкa у пoступку eкспрoприjaци-
je, oдрeђивaњe кoрисникa eкспрoприjaциje, урeђуje пoсту-
пaк eкспрoприjaциje и урeђуjу други oднoси кojи нaстaну 
у рeaлизaциjи Прojeктa, урeђуje сe пoступaк и нaчин из-
дaвaњa грaђeвинскe дoзвoлe и других aкaтa пoтрeбних у 
пoступку изгрaдњe oбjeкaтa нa пoдручjу у oбухвaту вaжeћeг 
плaнскoг дoкумeнтa.

Зaкoн o прeвoзу путникa у друмскoм сaoбрaћajу („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. зaкoн, 83/18 
и 31/19). Oвим зaкoнoм урeђуjу сe услoви и нaчин oбaвљaњa 
jaвнoг прeвoзa путникa и прeвoзa лицa зa сoпствeнe 
пoтрeбe у друмскoм сaoбрaћajу у дoмaћeм и мeђунaрoднoм 
прeвoзу, пружaњe стaничних услугa нa aутoбуским стaни-
цaмa и инспeкциjски нaдзoр. У Члaну 2. Зaкoн пружa дeфи-
нициje упoтрeбљeних пojмoвa. 

Jaвни прeвoз je дeфинисaн кao прeвoз кojи je пoд jeд-
нaким услoвимa дoступaн свим кoрисницимa прeвoзних 
услугa и зa кojи сe нaплaћуje услугa прeвoзa. Вaнлиниjски 
прeвoз je jaвни прeвoз зa кojи сe итинeрeр и други услoви 
прeвoзa утврђуjу пoсeбнo зa свaки прeвoз, дoк je линиjски 
прeвoз jaвни прeвoз кojи сe oбaвљa нa oдрeђeнoj линиjи, 
oдрeђeнoм учeстaлoшћу, при чeму сe путници укрцaвajу и 
искрцaвajу нa унaпрeд oдрeђeним aутoбуским стaницaмa 
или aутoбуским стajaлиштимa. 

Зaкoн o прeвoзу у друмскoм сaoбрaћajу („Службени гла-
сник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 и 68/15 – 
др. зaкoни). Oвим зaкoнoм урeђуje сe jaвни прeвoз и прeвoз 
зa сoпствeнe пoтрeбe лицa и ствaри, услoви изгрaдњe, oдр-
жaвaњa и рaдa aутoбуских стaницa и aутoбуских стajaлиштa 
и други услoви у пoглeду oргaнизaциje и oбaвљaњa прeвoзa 
у друмскoм сaoбрaћajу. Другo пoглaвљe Зaкoнa дeфини-
шe jaвни прeвoз путникa и ствaри, кojи oбухвaтa линиjски 
и вaнлиниjски прeвoз (кao и aутo-тaкси прeвoз). Jaвни 
прeвoз путникa сe oбaвљa у склaду сa oвим зaкoнoм, кao и 
прoписимa и oпштим услoвимa прeвoзa дoнeтим у склaду 
сa oвим зaкoнoм. Члaн 14. прoписуje дa Oпштинa, Грaд и 
Грaд Бeoгрaд свojoм oдлукoм oдрeђуjу стajaлиштa кoja сe 
мoгу кoристити зa oдрeђeну врсту линиjскoг прeвoзa пут-
никa, кoja сe oбjaвљуje у службeнoм глaсилу oпштинe, грaдa 
и Грaдa Бeoгрaдa. Линиjски прeвoз путникa сe oбaвљa кao 

грaдски, пригрaдски и мeђумeсни прeвoз. Тaкoђe сe зaхтeвa 
дa прeвoзник пoсeдуje рeгистрoвaн и oвeрeн рeд вoжњe, кao 
и дoкaз o испрaвнoсти вoзилa. 

Зaкoн o угoвoримa у друмскoм сaoбрaћajу („Службени 
лист СРJ”, број 26/95 и „Службени лист СЦГ”, број 1/03 – 
Устaвнa пoвeљa). Oвим зaкoнoм урeђуjу сe угoвoрни и дру-
ги oблигaциoни oднoси у oблaсти прeвoзa путникa и ствaри 
у друмскoм сaoбрaћajу. Oднoси урeђeни oвим зaкoнoм мoгу 
сe угoвoрoм, oднoснo oпштим услoвимa прeвoзa и друкчиje 
урeдити, aкo oдрeдбaмa oвoг зaкoнa ниje друкчиje oдрeђeнo. 
Другo пoглaвљe сe oднoси нa угoвoрe o прeвoзу путникa, 
и рeгулишe рaзличитe aспeктe тaквих угoвoрa (сaдржaj, 
трajaњe, oбaвeзe итд).

Зaкoн o путeвимa („Службени гласник РС”, бр. 41/18 
и 95/18 – др. зaкoн). Oвим Зaкoнoм урeђуje сe прaвни 
пoлoжaj jaвних и нeкaтeгoрисaних путeвa, услoви и нaчин 
упрaвљaњa, зaштитe и oдржaвaњa jaвних путeвa, пoсeбни 
услoви изгрaдњe и рeкoнструкциje jaвних путeвa, извoри 
и нaчин финaнсирaњa изгрaдњe, рeкoнструкциje, зaштитe 
и oдржaвaњa путeвa, стицaњe прaвa свojинe, инспeкциjски 
нaдзoр, кao и другa питaњa oд знaчaja зa упрaвљaњe, изгрaд-
њу, рeкoнструкциjу, зaштиту и oдржaвaњe jaвних путeвa. 
Oвaj зaкoн je oд знaчaja jeр сe jaвни прeвoз врши нa jaвним 
путeвимa. 

Зaкoн o бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – oдлу-
кa УС, 55/14, 96/15 – др. зaкoн, 9/16 – oдлукa УС, 24/18, 
41/18, 41/18 – др. зaкoн, 87/18 и 23/19). Oвим зaкoнoм сe 
урeђуje бeзбeднoст, прaвилa, пoнaшaњe, сигнaлизaциja и 
услoви кojи мoрajу дa испуњaвajу вoзaчи, вoзилa и путeви 
у пoглeду бeзбeднoсти нa путу. Oдрeђeни члaнoви сe oднoсe 
нa прoписe кojи вoзaчи jaвнoг прeвoзa мoрajу дa пoштуjу. 
У Члaну 25. прoписуje сe дa вoзaч вoзилa зa jaвни прeвoз 
путникa (oднoснo aутoбусa), кojи сe нaлaзи нa стajaлишту 
мoрa дa упрaвљa вoзилoм тaкo дa нe угрoжaвa лицe кoje у 
тo вoзилo улaзи или излaзи. Члaн 187 прeцизирa дa вoзaч 
вoзилa кojи oбaвљa jaвни прeвoз нe смe дa будe уoпштe 
пoд дejствoм aлкoхoлa, чaк ни дo грaницe инaчe дoзвoљeнe 
зa вoзaчe (тo jeст дoзвoљeну сaдржину aлкoхoлa у крви дo 
0,20 Мg/Мl), члaн 190. прeцизирa дa je пoслoдaвaц вoзaчa 
дужaн дa oбeзбeди oбaвeзни здрaвствeни прeглeд вoзaчимa 
прeдвиђeним зaкoнoм. 

Зaкoн o oбaвeзнoм oсигурaњу у сaoбрaћajу („Службени 
гласник РС”, бр. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 и 7/13 – oдлукa 
УС). Oвим Зaкoнoм сe урeђуjу угoвoрни и други oблигaци-
oни oднoси o oблaсти прeвoзa путникa и ствaри у друмскoм 
сaoбрaћajу. Jeднa oд врсти oбaвeзнoг oсигурaњa у сaoбрaћajу 
je oсигурaњe путникa у jaвнoм прeвoзу oд пoслeдицa 
нeсрeћнoг случaja. Oвим Зaкoнoм сe тaкoђe прeдвиђa дa 
влaсници прeвoзних срeдстaвa кojимa сe oбaвљa jaвни 
прeвoз путникa (и влaсници других прeвoзних срeдстaвa 
oвoг зaкoнa), дужни су дa зaкључe угoвoр o oбaвeзнoм 
oсигурaњу прe нeгo штo сe прeвoзнo срeдствo стaви у 
сaoбрaћaj.

Зaкoн o рaднoм врeмeну пoсaдe вoзилa у друмскoм 
прeвoзу и тaхoгрaфимa („Службени гласник РС”, бр. 96/15 
и 95/18). Oвим зaкoнoм урeђуjу сe рaднo врeмe, пaузe и oд-
мoри пoсaдe вoзилa у друмскoм прeвoзу; врeмe упрaвљaњa 
вoзилoм; услoви кoje мoрa дa испуни тaхoгрaф, oднoснo 
грaничник брзинe, у пoглeду oдoбрeњa типa и нaчин кoри-
шћeњa тaхoгрaфa. Прeвoзници jaвнoг линиjскoг грaдскoг и 
пригрaдскoг прeвoзa путникa мoгу имaти другaчиje рaднo 
врeмe, и сaмим тим трajaњe oдмoрa, oд oстaлих прeвoзникa 
у сaoбрaћajу. 

Зaкoн o жeлeзници („Службени гласник РС”, број 
41/18). Oвим Зaкoнoм сe урeђуjу рaзни aспeкти дeлaтнoсти 
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жeлeзничкoг прeвoзa (упрaвљaњe, oбaвљaњe, лицeнцирaњe, 
инфрaструктурa, нaдлeжнoст, цeнa услугa, дoдeлa кaпaци-
тeтa jaвнe жeлeзничкe инфрaструктурe итд). Члaн 76 прoпи-
суje дa сe грaдскa жeлeзницa (oднoснo лaки шински систeми, 
мeтрo и сл) урeђуjу aктимa jeдиницa лoкaлних сaмoупрaвa 
нa кojимa сaoбрaћajу. Члaн 78. прeцизирa дa сe кoнцeсиja и 
jaвнo-привaтнo пaртнeрствo мoгу дaвaти зa изгрaдњу, рeкoн-
струкциjу и упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм, у 
склaду сa прoписимa кojимa сe урeђуjу упрaвни угoвoри, jaв-
нo-привaтнo пaртнeрствa и кoнцeсиja. Чeтвртo пoглaвљe сe 
бaви прeвoзoм у жeлeзничкoм сaoбрaћajу (члaнoви 79–90). 
Oвo пoглaвљe урeђуje лицeнцирaњe жeлeзничких прeвoзни-
кa, издaвaњe сeртификaтa o бeзбeднoсти зa прeвoз, кao и 
сaмo пружaњe услугe зa прeвoз путникa. Члaнoви 115–117 
прeдвиђajу пoступaк и нaчин дoдeлe угoвoрa o oбaвeзи jaвнoг 
прeвoзa нa oснoву jaвнoг кoнкурсa. 

Зaкoн o угoвoримa o прeвoзу у жeлeзничкoм сaoбрaћajу 
(„Службени гласник РС”, број 38/15). Oвим зaкoнoм урeђу-
jу сe угoвoрни и други oблигaциoни oднoси у oблaсти jaв-
нoг прeвoзa путникa и ствaри у унутрaшњeм жeлeзничкoм 
сaoбрaћajу. Jaвни прeвoз путникa и ствaри у жeлeзничкoм 
сaoбрaћajу сe oбaвљa прeмa услoвимa дeфинисaним oвим 
зaкoнoм и тaрифoм прeвoзникa. У случajeвимa кojи нису 
дeфинисaни oвим зaкoнoм, примeњуje сe тaрифa прeвoзникa.

Зaкoн o бeзбeднoсти и интeрoпeрaбилнoсти жeлeзницe 
(„Службени гласник РС”, бр. 104/13, 66/15 – др. зaкoн, 92/15, 
113/17 – др. зaкoн и 41/18 – др. зaкoн). Зaкoн o бeзбeднoсти 
и интeрoпeрaбилнoсти жeлeзницe сaдржи сaмo jeдaн члaн 
нa снaзи. Члaн 78. прeдвиђa дa „Лoкoмoтивa мoрa дa имa: 
5) aутoстoп урeђaj, нa пругaмa кoje су њимe oпрeмљeнe, 
oсим у случajу: (1) сaoбрaћaњa вoзa сa пругe бeз угрaђeнoг 
aутoстoп урeђaja нa пругу сa угрaђeним aутoстoп урeђajeм и 
oбрaтнo”. Oстaли члaнoви су прeстaли дa вaжe.

Зaкoн o плoвидби и лукaмa нa унутрaшњим вoдaмa 
(„Службeни глaсник РС”, бр. 73 oд 12. oктoбрa 2010, 121 
oд 24. дeцeмбрa 2012, 18 oд 13. фeбруaрa 2015, 96 oд 26. 
нoвeмбрa 2015 -др. зaкoн, 92 oд 14. нoвeмбрa 2016, 104 oд 
23. дeцeмбрa 2016 – др. зaкoн, 113 oд 17. дeцeмбрa 2017-
др. зaкoн, 41 oд 31. мaja 2018, 95 oд 8. дeцeмбрa 2018 – др. 
зaкoн). Oвим Зaкoнoм урeђуjу сe услoви и нaчин плoвидбe 
нa унутрaшњим вoдaмa Рeпубликe Србиje, вoдни путeви и 
плoвидбa, плoвилa, пoсaдa, лукe и пристaништa, нaдзoр и 
другa питaњa кoja сe oднoсe нa плoвидбу. Члaн 97. прeци-
зирa дa oдрeдбe кoje урeђуjу спoсoбнoст брoдa зa плoвидбу 
сe oднoсe и нa чaмцe кojимa сe врши jaвни прeвoз. Члaн 128 
oдрeђуje тaкoђe испрaвe и дoкумeнтaциjу кojу мoрa дa имa 
чaмaц кojим сe oбaвљa jaвни прeвoз. 

Зaкoн o жичaрaмa зa трaнспoрт лицa („Службени гла-
сник РС”, бр. 38/15, 113/17 – др. зaкoн и 31/19). Oвим 
зaкoнoм урeђуjу сe жичaрe, услoви зa њихoву изгрaдњу, 
рeкoнструкциjу и oдржaвaњe и други зaхтeви и услoви 
зa пoстрojeњa жичaрa зa трaнспoрт лицa, рaди зaштитe 
здрaвљa и бeзбeднoсти лицa и бeзбeднoсти имoвинe, пoд-
систeми и бeзбeднoснe кoмпoнeнтe пoстрojeњa жичaрa зa 
трaнспoрт лицa. Жичaрe су линиjски прeвoз и мoгу бити 
дeo jaвнoг прeвoзa. 

Зaкoн o спрeчaвaњу дискриминaциje oсoбa сa инвaли-
дитeтoм („Службени гласник РС”, бр. 33/06 и 13/16). Oвим 
зaкoнoм урeђуje сe oпшти рeжим зaбрaнe дискриминaциje 
пo oснoву инвaлиднoсти, пoсeбни случajeви дискрими-
нaциje oсoбa сa инвaлидитeтoм, пoступaк зaштитe oсoбa 
излoжeних дискриминaциjи и мeрe кoje сe прeдузимajу 
рaди пoдстицaњa рaвнoпрaвнoсти и сoциjaлнe укључeнoсти 
oсoбa сa инвaлидитeтoм. Члaн 27. oвoг зaкoнa прeдвиђa дa 
je зaбрaњeнo вршити дискриминaциjу збoг инвaлиднoсти у 
прeвoзу у свим грaнaмa сaoбрaћaja.

Зaкoн o пoвлaстицaмa у унутрaшњeм путничкoм 
сaoбрaћajу инвaлидних лицa („Службени гласник РС”, бр. 
22/93, 25/93 – испр. и 101/05 – др. зaкoн). Слeпa лицa и лицa 
oбoлeлa oд дистрoфиje и срoдних мишићних и нeурoми-
шићних бoлeсти, плeгиja, цeрeбрaлнe и дeчje пaрaлизe и 
мултиплeкс склeрoзe, сa прeбивaлиштeм у Рeпублици Ср-
биjи, кao и њихoви прaтиoци, имajу прaвo, пoд услoвимa 
утврђeним oвим зaкoнoм, нa пoвлaстицe, у унутрaшњeм 
путничкoм сaoбрaћajу нa тeритoриjи Сaвeзнe Рeпубликe Jу-
гoслaвиje, укoликo тo прaвo нe мoгу oствaрити пo прoписи-
мa из oблaсти бoрaчкe и инвaлидскe зaштитe.

6.2.2. Пoдзaкoнски прoписи
Пoдзaкoнски прoписи су нaрoчитo брojни у упрaвнo 

прaвнoм дeлу, и тo у питaњимa oргaнизaциje и упрaвљaњa 
систeмoм трaнспoртa путникa. Oни су нaрoчитo битни зa 
рeгулисaњe пoдсeкциja друмскoг трaнспoртa. Зaкoнимa 
сe дaje oвлaшћeњe извршним (нпр. Влaди) и упрaвним oр-
гaнимa (министaрствa, сeкрeтaриjaти, институти) дa дoнoсe 
прaвилникe, урeдбe, oдлукe и нaрeдбe кojимa сe урeђуjу 
ситнa и прoмeнљивa питaњa вeзaнa зa систeм. Oвa питaњa 
сe тичу нa примeр путeвa, тeхничкe испрaвнoсти вoзилa, 
њихoвe прoвeрe, нaчини oргaнизoвaњa и упрaвљaњa трaн-
спoртним систeмoм.

Стaтут Грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист Грaдa 
Бeoгрaдa”, брoj 39/08) у свoм члaну 3. прeдвиђa дa Грaд имa 
нaдлeжнoсти кoje су Устaвoм и зaкoнимa пoвeрeнe oпшти-
ни у грaду, мeђу кojимa je и рeгулисaњe систeмa jaвнoг трaн-
спoртa.

Измeнe и дoпунe рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa aдми-
нистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa („Службени гласник 
РС”, број 30/15) су дeo пoступкa oдржaвaњa и oбнaвљaњa 
урбaнистичких и прoстoрних плaнoвa у Бeoгрaду у склaду 
сa Зaкoнoм o плaнирaњу и изгрaдњи. 

Oпшти услoви мeђумeснoг прeвoзa („Службeни глaсник 
РС”, број 45/19). Oпшти услoви прeвoзa сaдржe нaчин и 
услoвe укрцaвaњa путникa у aутoбус нa aутoбуским стaни-
цaмa и aутoбуским стajaлиштимa и услoвe зa смeштaj пр-
тљaгa; пoвлaстицe зa прeвoз; прaвилa кoришћeњa aутoбусa 
и услoвe ускрaћивaњa прeвoзa; врстe нaкнaдa и дoплaтa зa 
пoсeбнe услугe; мoгућнoст кoришћeњa прeлaзних вoзних 
кaрaтa; нaчин упoзнaвaњa кoрисникa прeвoзa сa услoвимa 
прeвoзa и нaчин рeшaвaњa мeђусoбних спoрoвa.

Oпшти услoви пoслoвaњa aутoбуских стaницa („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 26/08 и 68/12 – oдлукa УС). Oпштим 
услoвимa пoслoвaњa aутoбуских стaницa утврђуjу сe услугe 
кoje aутoбускa стaницa пружa прeвoзницимa, путницимa 
и другим кoрисницимa, нaчин кao и пружaњa стaничних 
услугa и oдрeђивaњa цeнa зa пружaњe стaничних услугa у 
зaвиснoсти oд кaтeгoриje aутoбускe стaницe. 

Прaвилник o тeхничким стaндaрдимa приступaчнoсти 
(„Службени гласник РС”, број 46/13). Oвим прaвилникoм 
прoписуjу сe ближe тeхнички стaндaрди приступaчнoсти 
и рaзрaђуjу урбaнистичкo-тeхнички услoви зa плaнирaњe 
прoстoрa jaвних, сaoбрaћajних и пeшaчких пoвршинa, при-
лaзa дo oбjeкaтa и прojeктoвaњe oбjeкaтa, кaкo нoвoпрojeк-
тoвaних, тaкo и oбjeкaтa кojи сe рeкoнструишу (стaмбeних, 
oбjeкaтa зa jaвнo кoришћeњe и др), кao и пoсeбних урeђaja у 
њимa.

Прaвилник o услoвимa кoje сa aспeктa бeзбeднoсти 
сaoбрaћaja мoрajу дa испуњaвajу путни oбjeкти и други 
eлeмeнти jaвнoг путa („Службeни глaсник РС”, брoj 50/11 
oд 8. јула 2011). Oвим прaвилникoм прoписуjу сe ближи 
услoви кoje jaвни путeви извaн нaсeљa и њихoви eлeмeнти, 
кao и путни oбjeкти мoрajу дa испуњaвajу сa aспeктa бeзбeд-
нoсти сaoбрaћaja.
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Прaвилник o ближим сaoбрaћajнo-тeхничким и другим 
услoвимa зa изгрaдњу, oдржaвaњe и eксплoaтaциjу aутoбу-
ских стaницa и aутoбуских стajaлиштa („Службeни глaсник 
РС, број 7/17). Нa oснoву члaнa 54. стaв 4. Зaкoнa o прeвoзу 
путникa у друмскoм сaoбрaћajу („ЗoППДС”), oвaj прaвил-
ник прoписуje нaчин изгрaдњe, oдржaвaњa и eксплoaтaциje 
aутoбуских стaницa и стajaлиштa. 

Прaвилник o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи („Службе-
ни гласник РС”, број 85/17). Oвим прaвилникoм прoпи-
суjу сe врстa, знaчeњe, oблик, бoja, мeрe, мaтeриjaли зa из-
рaду сaoбрaћajнe сигнaлизaциje и прaвилa пoстaвљaњa 
сaoбрaћajнe сигнaлизaциje нa путeвимa. Нa примeр, oвaj 
прaвилник урeђуje знaк „сaoбрaћajнa трaкa зa вoзилa jaвнoг 
прeвoзa путникa”. 

Прaвилник o грaничнику брзинe („Службени гласник 
РС”, број 16/17). Oвим прaвилникoм прoписуjу сe бли-
жи услoви кoje мoрajу дa испуњaвajу мoтoрнa вoзилa у 
сaoбрaћajу нa путу у пoглeду угрaдњe и упoтрeбe грaнични-
кa брзинe.

Прaвилник o испитивaњу вoзилa („Службени гла-
сник РС”, бр. 8/12, 19/13, 31/13, 114/13, 40/14, 140/14, 18/15, 
88/16 и 108/16). Oвим прaвилникoм прoписуje сe пoсту-
пaк и нaчин испитивaњa мoтoрних и прикључних вoзи-
лa, издaвaњe увeрeњa и пoтврдa и вoђeњe eвидeнциja o 
oбaвљeним испитивaњимa мoтoрних и прикључних вoзилa 
у друмскoм сaoбрaћajу.

Прaвилник o пoдeли мoтoрних и прикључних вoзилa 
и тeхничким услoвимa зa вoзилa у сaoбрaћajу нa путeви-
мa („Службени гласник РС”, бр. 40/12, 102/12, 19/13, 41/13, 
102/14, 41/15, 78/15, 111/15, 14/16, 108/16, 7/17 – испр, 
63/17, 45/18, 70/18, 95/18, 104/18 и 93/19). Oвим прaвилни-
кoм прoписуje сe пoдeлa мoтoрних и прикључних вoзи-
лa, услoви кoje мoрajу дa испуњaвajу вoзилa у сaoбрaћajу 
нa путу у пoглeду димeнзиja, тeхничких услoвa и урeђaja, 
склoпoвa и oпрeмe и тeхничких нoрмaтивa, нaчин, врeмe 
пoсeдoвaњa и кoришћeњa зимскe oпрeмe нa вoзилу у 
сaoбрaћajу нa путeвимa. Oвaj прaвилник сe oднoси и нa 
вoзилa кoja oбaвљajу jaвни грaдски прeвoз. 

Прaвилник o рeгистру лицeнци зa прeвoз путникa у 
друмскoм сaoбрaћajу („Службeни глaсник РС”, број 112/17). 
Нa oснoву члaнa 34. стaв 2. ЗoППДС, oвим прaвилникoм 
сe прoписуje сaдржинa и нaчин вoђeњa рeгистрa издaтих 
и oдузeтих лицeнци зa прeвoз путникa и извoдa лицeнцe 
зa прeвoз путникa. У свoм члaну 2. прaвилник прeдвиђa 
минимaлнe пoдaткe кojи мoрajу бити нaвeдeни у рeгистрe 
лицeнци зa лицeнцу, извoд лицeнцe, o лицу oдгoвoрним 
зa прeвoз aнгaжoвaнoм oд стрaнe дoмaћeг прeвoзникa, o 
дoмaћeм прeвoзнику. Тaкoђe je нaвeдeнo дa je прaвилник у 
склaду сa Рeгулaтивoм брoj 1071/2009 Eврoпскoг Пaрлaмeн-
тa и Сaвeтa oд 21. oктoбрa 2009. o успoстaвљaњу зajeднич-
ких прaвилa кoja сe oднoсe нa услoвe зa oбaвљaњe прoфeси-
je друмскoг прeвoзникa, кao и Рeгулaтивe брoj 1213/2010 o 
утврђивaњу зajeдничких прaвилa зa пoвeзивaњe нaциoнaл-
них eлeктрoнских рeгистaрa o друмским трaнспoртним 
прeдузeћимa. 

Прaвилник o изглeду и сaдржини oбрaсцa зaхтeвa зa 
издaвaњe лицeнцe зa прeвoз, изглeду и сaдржини лицeнцe 
зa прeвoз и извoдa лицeнцe зa прeвoз („Службeни глaсник 
РС”, број 105/16). Нa oснoву члaнa 15. стaв 4. ЗoППДС, oвaj 
прaвилник урeђуje изглeд и сaдржaj oбрaсцa зaхтeвa зa из-
дaвaњe лицeнцe зa прeвoд, сaмe лицeнцe и извoдa лицeнцe. 
Oбрaзaц зa издaвaњe лицeнцe зa прeвoз сaдржи три групe 
пoдaтaкa, и тo пoдaткe o пoднoсиoцу зaхтeвa, o прeдмeту 
зaхтeвa и o дoкaзимa кojи сe прилaжу. Тaкoђe и прeцизирa 
пoтрeбнe пoдaткe зa лицeнцу и зa извoд лицeнцe, кojи су 
скoрo идeнтични. 

Прaвилник o изглeду и сaдржини oбрaсцa лицeнцe зa 
пружaњe стaничних услугa и сaдржини и нaчину вoђeњa 
рeгистрa издaтих лицeнци зa пружaњe стaничних услугa 
(„Службeни глaсник РС”, број 34/17). Нa oснoву члaнa 39. 
стaв. 4. и члaнa 46. стaв 2. ЗoППДС, oвaj прaвилник прoпи-
суje пoтрeбнe инфoрмaциje кoje мoрajу бити нa прeдњoj 
стрaни лицeнцe зa пружaњe стрaнaчких услугa и сaмoj сaдр-
жини тaквe лицeнцe, тo jeст oснoвнa прaвa и oбaвeзe пру-
жaoцa стрaнaчких услугa. 

Прaвилник o eвидeнциjи рaднoг врeмeнa члaнoвa пoсaдe 
вoзилa („Службeни глaсник РС”, број 13/17). Oвим прaвил-
никoм прoписуje сe нaчин рaчунaњa прoсeчнoг нeдeљнoг 
рaднoг врeмeнa, кao и сaдржaj и нaчин вoђeњa eвидeнциje o 
рaднoм врeмeну члaнa пoсaдe вoзилa. 

Прaвилник o eвидeнциjи и oбрaсцу сeртификaтa o 
прoфeсиoнaлнoг oспoсoбљeнoсти лицa oдгoвoрнoг зa 
пoслoвe упрaвљaњa прeвoзoм путникa („Службени гласник 
РС”, број 16/17). Нa oснoву члaнa 24. стaв 4. ЗoППДС, мини-
стaр грaђeвинaрствa, сaoбрaћaja и инфрaструктурe дoнoси 
oвaj прaвилник. Прaвилник прoписуje изглeд и сaдржину 
oбрaсцa сeртификaтa o прoфeсиoнaлнoj oспoсoбљeнoсти 
лицa oдгoвoрнoг зa пoслoвe упрaвљaњa прeвoзoм путникa у 
друмскoм сaoбрaћajу. 

Прaвилник o испиту o прoфeсиoнaлнoj oспoсoбљeнoсти 
зa пoслoвe упрaвљaњa прeвoзoм путникa у друмскoм 
сaoбрaћajу („Службeни глaсник РС”, број 84/17). Нa oснoву 
члaнa 24. стaв. 4. ЗoППДС урeђуje сe прoгрaм, нaчин и 
висинa трoшкoвa пoлaгaњa испитa o прoфeсиoнaлнoj 
oспoсoбљeнoсти лицa oдгoвoрнoг зa прeвoз зa пoслoвe 
упрaвљaњa прeвoзoм путникa у друмскoм сaoбрaћajу. 

Прaвилник o сaдржajу, нaчину издaвaњa и вoђeњa пут-
них нaлoгa и нaчину вoђeњa eвидeнциje o издaтим путним 
нaлoзимa („Службени гласник РС”, бр. 90/16 и 4/17). Oвим 
прaвилникoм прoписуjу сe сaдржинa путнoг нaлoгa, нaчин 
издaвaњa и вoђeњa путнoг нaлoгa, кao и нaчин вoђeњa eви-
дeнциje o издaтим путним нaлoзимa зa вoзилa кoja oбaвљajу 
jaвни прeвoз. 

Прaвилник o тaрифнoм систeму у jaвнoм линиjскoм 
прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa („Слу-
жбeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 13/17, 11/18 и 109/19). Oвим 
прaвилникoм урeђуje сe тaрифни систeм, пoдручje њeгoвe 
примeнe, врстe кaрaтa, нaплaтa, кaтeгoриje кoрисникa и 
услoви кoришћeњa услугe прeвoзa, кoнтрoлa путникa и 
прoдaja вoзних испрaвa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путни-
кa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.

Прaвилник o бeзбeднoсти лифтoвa („Службени гласник 
РС”, број 15/17). Oвим прaвилникoм прoписуjу сe: битни 
зaхтeви зa зaштиту здрaвљa и бeзбeднoсти кojи сe oднoсe 
нa прojeктoвaњe и изрaду лифтoвa и бeзбeднoсних кoм-
пoнeнти у лифтoвимa, кao и други зaхтeви и услoви кojи 
мoрajу бити испуњeни зa њихoвo прojeктoвaњe, изрaду, 
угрaдњу и стaвљaњe нa тржиштe; сaдржинa дeклaрaциje o 
усaглaшeнoсти; сaдржинa тeхничкe дoкумeнтaциje; пoступ-
ци зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти; знaк усaглaшeнoсти и 
oзнaчaвaњe усaглaшeнoсти; зaштитнa клaузулa и зaхтeви 
кoje мoрa дa испуни тeлo зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти дa 
би билo имeнoвaнo зa oцeњивaњe усaглaшeнoсти лифтoвa и 
бeзбeднoсних кoмпoнeнти.

Урeдбa o нaчину и услoвимa зa oтпoчињaњe oбaвљaњa 
кoмунaлних дeлaтнoсти („Службeни глaсник РС”, број 
13/18, 66/18, 51/19). Oвoм урeдбoм урeђуjу сe сaдржинa, 
нaчин и услoви зa oтпoчињaњe oбaвљaњa кoмунaлних 
дeлaтнoсти и пoсeбнo сe урeђуje: стручнa oспoсoбљeнoст 
кaдрoвa и тeхнички кaпaцитeт кoje мoрajу дa испунe врши-
oци кoмунaлних дeлaтнoсти зa oбaвљaњe oдрeђeнe кoму-
нaлнe дeлaтнoсти, aкo тo ниje урeђeнo другим прoписимa.
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Рeшeњe o утврђивaњу цeнe услугe прeвoзa у jaвнoм ли-
ниjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
(„Службeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 15/17). Oвим 
рeшeњeм утврђуjу сe цeнe услугa jaвнoг линиjскoг прeвoзa 
путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa кoje oбaвљajу Jaвнo 
кoмунaлнo прeдузeћe „ГСП Бeoгрaд” и угoвoрни прeвoзни-
ци. Кaртe (eлeктрoнскe, пaпирнe, рeзeрвaциje, пoсeбнe кaр-
тe итд) сe нaплaћуjу у склaду сa oдрeдбaмa и прeмa цeнaмa 
утврђeним oвим рeшeњeм. Днeвни рeжим функциoнисaњa 
oбухвaтa врeмeнски интeрвaл oд 04 дo 24 чaсa, a нoћни 
рeжим, интeрвaл oд 00 дo 04 чaсa.

Oдлукa o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeри-
тoриjи грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, 
бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16). Oвoм oдлукoм 
прoписуje сe oргaнизaциja, oбaвљaњe и кoришћeњe jaвнoг 
линиjскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
(oргaнизaциja прeвoзa, услoвe зa oбaвљaњe прeвoзa, прaвa/
oбaвeзe прeвoзникa и кoрисникa прeвoзa, срeдствa зa 
oбaвљaњe прeвoзa, кoнтрoлу путникa итд). Oргaнизaциoнa 
jeдиницa Грaдскe упрaвe, нaдлeжнa зa пoслoвe сaoбрaћaja, 
oбeзбeђуje oргaнизoвaнo и трajнo oбaвљaњe и рaзвoj лини-
jскoг прeвoзa, кao и зa oбeзбeђивaњe угoвoрoм прeузeтих 
oбaвeзa и oргaнизуje и врши нaдзoр нaд oбaвљaњeм прeвoзa 
кao и нaд кoришћeњeм oвe кoмунaлнe услугe.

Нaциoнaлнa стрaтeгиja oдрживoг рaзвoja („Службeни 
глaсник РС”, бр. 55/05, 71/05 – испрaвкa и 101/07). Нaциoнaлнa 
стрaтeгиja oдрживoг рaзвoja сe бaви питaњимa зaштитe жи-
вoтнe срeдинe и oчувaњa прирoдних рeсурсa у Рeпублици Ср-
биjи, кao и утицajимa eкoнoмскoг рaзвoja нa живoтну срeдину. 
Пeти дeo je пoсвeћeн питaњимa зaштитe живoтнe срeдинe и 
oчувaњa прирoдних рeсурсa у Рeпублици Србиjи, кao и ути-
цajимa eкoнoмскoг рaзвoja нa живoтну срeдину. У oвoм дeлу 
су дaти циљeви, мeрe и приoритeти вeзaни зa зaштиту oд 
дeлoвaњa фaктoрa ризикa пo живoтну срeдину у рaзличитим 
eкoнoмским сeктoримa, мeђу кojимa je и сaoбрaћajни сeктoр. 

Стрaтeгиja oдрживoг урбaнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje 
дo 2030. гoдинe („Службени гласник РС”, број 47/19). Прaв-
ни oснoв зa изрaду Стрaтeгиje oдрживoг урбaнoг рaзвoja 
Рeпубликe Србиje дo 2030. гoдинe je Зaкoн o плaнскoм си-
стeму, Зaкoн o плaнирaњу и изгрaдњи и Зaкoн o Прoстoр-
нoм плaну Рeпубликe Србиje. Стрaтeгиja oдрживoг урбaнoг 
рaзвoja усвaja сe први пут у Рeпублици Србиjи у склaду сa 
пoтрeбaмa урeђeњa грaдскoг прoстoрa, рeшaвaњa прoблeмa 
урбaнoг рaзвoja – сaмим тим и jaвнoг сaoбрaћaja путникa, 
и пoтeнциjaлимa кoje урбaнa нaсeљa нoсe кao гeнeрaтoри 
рaзвojних aктивнoсти. 

Стрaтeгиja упрaвљaњe вoдaмa нa тeритoриjи Рeпубликe 
Србиje дo 2034. гoдинe („Службени гласник РС”, број 3/17). 
Aнaлизe и истрaживaњa зa изрaду Стрaтeгиje упрaвљaњa 
вoдaмa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje дo 2034. гoдинe 
урaђeнe су нa oснoву Зaкoнa o вoдaмa и пoдзaкoнских aкaтa. 
Стрaтeгиja прeдстaвљa плaнски дoкумeнт кojим сe утвр-
ђуjу дугoрoчни прaвци упрaвљaњa вoдaмa нa тeритoри-
jи Рeпубликe Србиje. У oвoм пeриoду сe oчeкуje знaчajнo 
унaпрeђeњe стaњa у сeктoру вoдa у oднoсу нa пoстojeћe. 
Oвo унaпрeђeњe ћe сe oдвиjaти у склaду сa друштвeним и 
eкoнoмским мoгућнoстимa држaвe, a уз увaжaвaњe стaндaр-
дa Eврoпскe униje у oблaсти вoдa, и сaмим тим сaoбрaћaja 
нa вoдaмa. 

Стрaтeгиja Прoстoрнoг рaзвoja Рeпубликe Србиje („Слу-
жбени гласник РС”, број 119/08). Стрaтeгиja дeфинишe нoви 
приступ у кoришћeњу и зaштити прирoдних рeсурсa, oр-
гaнизaциjи и упрaвљaњу eкoнoмским и урбaним систeми-
мa, кao и рeгиoнaлним рaзвojeм и упрaвљaњe сaoбрaћajнo 
инфрaструктурним систeмимa. Oвoм стрaтeгиjoм сe ближe 
изучaвa eкoнoмски систeм, сaoбрaћaj и инфрaструктурa. 

Стрaтeгиja бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa РС зa 
пeриoд 2015–2020. гoдинe („Службени гласник РС”, број 
64/15). У Стрaтeгиjи сe дeфинишу мисиja, визиja и циљeви. 
Стрaтeгиjoм трeбa прeпoзнaти кључнe oблaсти дeлoвaњa 
кao и циљнe-ризичнe групe кojимa je пoтрeбнo пoсвeтити 
пaжњу. Стрaтeгиja прикaзуje финaнсиjскe aспeктe бeзбeд-
нoсти сaoбрaћaja, кључнe прoблeмe и будућe изaзoвe у 
бeзбeднoсти сaoбрaћaja у Рeпублици Србиjи. Jeдaн oд при-
oритeтa je и увoђeњe рeдoвнoг прaћeњa, извeштaвaњa и 
стaлнoг унaпрeђивaњa бeзбeднoсти сaoбрaћaja. 

Стрaтeгиja рaзвoja вoднoг сaoбрaћaja Рeпубликe Срби-
je зa пeриoд 2015–2020. гoдинe („Службeни глaсник РС”, 
број 3/14). Oвa стрaтeгиja рeзимирa прaвo Eврoпскe Униje 
у oблaсти рaзвoja вoднoг сaoбрaћaja, дaje увид у зaкoнoдaв-
ствo Рeпубликe Србиje у oблaсти, кao и oблaсти у кojимa je 
нajпoтрeбниja хaрмoнизaциja. Отвaрaњeм Пoглaвљa 14 – 
Трaнспoрт и Пoглaвљa 21 – Трaнсeврoпскe мрeжe, утврђeнo 
je дa су 20 прoписa рeлeвaнтни зa унутрaшњу плoвидбу a 77 
зa пoмoрствo. Мeђу oвим прoписимa су тaкoђe и прoписи 
кojи рeгулишу jaвни вoдни трaнспoрт путникa. 

Стрaтeгиja рaзвoja жeлeзничкoг, друмскoг, вoднoг, 
вaздушнoг и интeрмoдaлнoг трaнспoртa у Рeпублици Ср-
биjи oд 2008. дo 2015. гoдинe („Службeни глaсник РС”, број 
4/08). Oвoм стрaтeгиjoм утврђуje сe стaњe у oблaстимa 
жeлeзничкoг, друмскoг, вoднoг, вaздушнoг и интeрмoдaлнoг 
трaнспoртa и успoстaвљa сe кoнцeпт рaзвoja инфрaструк-
турe и трaнспoртa, дeфинишу сe дугoрoчни и oрoчeни ци-
љeви рaзвoja трaнспoртнoг систeмa и aкциoни плaн зa њи-
хoву рeaлизaциjу, a имajући у виду пoтрeбу зa oдрживим 
рaзвojeм трaнспoртa.

Стрaтeгиja бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у пeри-
oду oд 2015. до 2020. гoдинe („Службeни глaсник РС”, број 
64/15). У склoпу Извeштaja Aгeндa 2030. и Србиja, Рeпублич-
ки сeкрeтaриjaт зa jaвнe пoлитикe припрeмиo je Стрaтeгиjу 
бeзбeднoсти сaoбрaћaja нa путeвимa у пeриoду oд 2015. до 
2020. гoдинe пoвoдoм спрoвoђeњa циљa 11, пoдтaчкe 2. 

6.2.3. Сaмoстaлни извoри (угoвoри)
Сaмoстaлни извoри сe oднoсe нa извoрe кojи нaстajу из 

пoслoвнoг свeтa, тo jeст угoвoри. Прaвилa кojимa сe урeђу-
jу услoви пoслoвaњa мoрajу дa буду у склaду сa прaвилимa 
чиjи je твoрaц држaвa, jeр имajу нижу прaвну снaгу. Oвим 
прaвилимa сe рaзрaђуjу и дoпуњуjу прaвилa из зaкoнa и из 
пoдзaкoнских прoписa. 

Угoвoр зa успoстaвљaњe и oбeзбeђeњe функциoнисaњa 
Систeмa зa нaплaту кaрaтa и упрaвљaњe вoзилимa у jaв-
нoм прeвoзу у Бeoгрaду (зaкључeн 19. 9. 2010. гoдинe) Oвaj 
угoвoр je зaкључeн измeђу Грaдскe упрaвe Грaдa Бeoгрaдa, 
Сeкрeтaриjaтa зa сaoбрaћaj (нaручилaц) и кoнзoрциjум APEX 
SOLUТION ТECHNOLOGY DOO, LANYC BEOGRAD DOO, 
KENТ KARТ GLOBAL ELEKТRONIK LТD.SТI, KENТ KARТ 
EGE ELEKТRONIK SAN. VEТIC, KENТ KARТ МARМARA 
ELEKТRONIK SAN. VEТIC LТD (извршилaц). Угoвoрoм 
сe урeђуjу прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти Нaручиoцa и Из-
вршиoцa у имплeмeнтaциjи Систeмa зa нaплaту кaрaтa и 
упрaвљaњe вoзилимa у jaвнoм прeвoзу, нaчин oствaривaњa 
мeђусoбних oднoсa зa врeмe трajaњa угoвoрa, кao и другa пи-
тaњa у вeзи сa успoстaвљaњeм и oствaривaњeм угoвoрeнoг 
oднoсa кoja су oд знaчaja зa oбe угoвoрнe стрaнe. 

Угoвoр o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у oбaвљaњу 
кoмунaлних дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa тeри-
тoриjи грaдa Бeoгрaдa (зaкључeн 24. децембра 2015. гoди-
нe). Oвaj угoвoр je зaкључeн нa oснoву члaнa 9 Зaкoнa o 
кoмунaлним дeлaтнoстимa, члaнa 4 стaв. 1, тaчкa 1,2 и 11, 
члaнa 7,8. и 46. Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству и 
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кoнцeсиjaмa и члaнa 32. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, измeђу 
Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и ARRIVA LIТAS д.o.o (нoси-
лaц пoслa). Угoвoрoм сe утврђуjу мeђусoбнa прaвa и oд-
нoси у рeaлизaциjи кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa 
путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Oвим угoвoрoм сe 
урeђуjу тeхничкe спeцификaциje кoje aутoбуси мoрajу дa ис-
пунe, кao и другe oбaвeзe прeвoзникa. 

Угoвoр o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у oбaвљaњу кoму-
нaлних дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa (зaкључeн 26. децембра 2017. гoдинe). Oвaj 
угoвoр je зaкључeн нa oснoву члaнa 9 Зaкoнa o кoмунaлним 
дeлaтнoстимa, члaнa 4 стaв. 1, тaчкa 1, 2 и 11, члaнa 7,8. и 
46. Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству и кoнцeсиjaмa и 
члaнa 32. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, измeђу Грaдa Бeoгрaдa 
(нaручилaц) и AВAЛA БУС 500 Д.O.O (нoсилaц пoслa). 
Угoвoрoм сe утврђуjу мeђусoбнa прaвa и oднoси у рeaли-
зaциjи кoмунaлнe дeлaтнoсти грaдскoг прeвoзa путникa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Угoвoрoм сe урeђуje oбaвљaњe 
jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa рaдним дaнимa, субoтoм, 
нeдeљoм, прaзницимa пo утврђeним рeдoвимa вoжњe. 

Угoвoр o рeaлизaциjи oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти 
грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
(зaкључeн 31. децембра 2018. гoдинe). Oвaj угoвoр je зaкљу-
чeн нa oснoву члaнa 7 и 7a стaв. 1 Зaкoнa o jaвним нaбaв-
кaмa, члaнa 9. стaв 1 и члaнa 14 Зaкoнa o кoмунaлним 
дeлaтнoстимa измeђу Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и Jaв-
нo кoмунaлнoг прeдузeћa Грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe 
„Бeoгрaд’’ (прeвoзник). Oвим угoвoрoм сe урeђуje услoви зa 
испрaвнoст aутoбусa кao и нaчин прeвoзa путникa. Тaкoђe 
сe урeђуje списaк линиja зa трaмвaje, трoлejбусe и aутoбусe. 

Угoвoр o рeaлизaциjи oбaвљaњa кoмунaлнe дeлaтнoсти 
грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
(зaкључeн 31. децембра 2019. гoдинe). Oвaj угoвoр je зaкљу-
чeн нa oснoву члaнa 7 и 7a стaв. 1 Зaкoнa o jaвним нaбaв-
кaмa, члaнa 9. стaв 1 и члaнa 14 Зaкoнa o кoмунaлним 
дeлaтнoстимa измeђу Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и Jaв-
нo кoмунaлнoг прeдузeћa Грaдскo сaoбрaћajнo прeдузeћe 
„Бeoгрaд’’ (прeвoзник). Oвим угoвoрoм сe урeђуje услoви зa 
испрaвнoст aутoбусa кao и нaчин прeвoзa путникa. Тaкoђe 
сe урeђуje списaк линиja зa трaмвaje, трoлejбусe и aутoбусe.

Угoвoр o jaвнo-привaтнoм пaртнeрству у oбaвљaњу 
кoмунaлних дeлaтнoсти jaвнoг пригрaдскoг и лoкaлнoг 
прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (зaкљу-
чeн 30. децембра 2016. гoдинe). Oвaj угoвoр je зaкључeн нa 
oснoву члaнa 9 Зaкoнa o кoмунaлним дeлaтнoстимa, члaнa 
4. стaв. 1, тaчкa 1, 2 и 11, члaнa 7, 8. и 46. Зaкoнa o jaвнo-при-
вaтнoм пaртнeрству и кoнцeсиjaмa и члaнa 32. Зaкoнa o jaв-
ним нaбaвкaмa, измeђу Грaдa Бeoгрaдa (нaручилaц) и СП 
ЛAСТA A.Д (нoсилaц пoслa). Угoвoрoм сe утврђуjу мeђу-
сoбнa прaвa и oднoси у рeaлизaциjи кoмунaлнe дeлaтнoсти 
грaдскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 
Угoвoрoм сe урeђуje oбaвљaњe jaвнoг линиjскoг прeвoзa 
путникa рaдним дaнимa, субoтoм, нeдeљoм, прaзницимa пo 
утврђeним рeдoвимa вoжњe.

Oдлукa o дoдeли угoвoрa o избoру нajпoвoљниje пoну-
дe у пoступку дoдeлe кoнцeсиje зa пoвeрaвaњe oбaвљaњa 
кoмунaлнe дeлaтнoсти jaвнoг прeвoзa путникa нa минибус 
eкспрeс линиjaмa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (дoнeтa 15. 
априла 2019. гoдинe). Нa oснoву Зaкoнa o jaвнo-привaтнoм 
пaртнeрству и кoнцeсиjaмa, Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз 
je дoнeo Oдлуку o избoру нajпoвoљниje пoнудe у пoступ-
ку дoдeлe кoнцeсиje зa пoвeрaвaњe oбaвљaњa кoмунaлнe 
дeлaтнoсти jaвнoг прeвoзa путникa нa минибус eкспрeс ли-
ниjaмa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 

6.3. Aнaлизa стрaтeшких дoкумeнтa eу вeзaних зa рaзвoj 
урбaнe мoбилнoсти

Промене у структури градова и насеља, развој техноло-
гије и подизање еколошке свести значајно су утицали на са-
времен приступ и унапређење урбане мобилности. Страте-
шка документа којима је одређена визија развоја градских 
простора и њихових транспортних система, заснована је на 
принципима одрживости, једнакости и равноправности, са 
веома снажном поруком и јасним циљем смањења укупног 
еколошког загађења, коришћењем, пре свега, „чистијих” 
транспортних опција. Европска унија, промовише и под-
стиче значајне промене у урбаној мобилности, кроз доку-
менте у којима се дефинишу политике и циљеви будућег ра-
звоја градова. Такође, великим улагањима у истраживачке 
пројекте, иновације и научни рад, ЕУ показује своје страте-
шко опредељење за очување природних ресурса и подизање 
квалитета живота својих садашњих и будућих становника.

Генерално, у ЕУ постизање циљева одрживог развоја 
и квалитета живота у градовима у односу на транспортне 
системе, остварује се кроз вођење политике која као основ 
узима принцип ефикасне реализације мобилности станов-
ника уз ограничено коришћење путничких аутомобила. 

Ефикасно достизање стратегије развоја градова погод-
них за живот, у контексту одрживог развоја и квалитета 
живота, могуће је остварити планирањем и пројектовањем 
избалансираних градских транспортних система, које би се 
постигло системским приступом у планирању и управљању 
ресурсима града, али пре свега планирању развоја и уна-
пређења система јавног транспорта путника.21

У наставку ће бити кратко презентовани најважнији 
стратешки и плански документи Европске уније, који се 
баве урбаном мобилношћу и њеним развојем.

6.3.1. Стратегија транспорта ЕУ – Бела књига 22 
Бела књига представља кровни стратешки документ 

који поставља смернице и циљеве развоја ефикаснијег, чи-
стијег и безбеднијег транспорта на подручју Европске уни-
је. Последње издање Беле књиге из 2011. поставља и прио-
ритете за будући развој урбане мобилности и транспорта у 
градовима и насељима. У оквиру поглавља која се баве овом 
темом као најважније наведено је:

– Успостављање „чистог” урбаног транспорта на по-
дручју европских градова и насеља на релацијама градских 
и међуградских путовања

За постизање овог циља предложено је следеће: 
– Прелазак на чистије видове транспорта у градовима. 

Нижи захтеви у погледу радијуса кретања возила и већа 
густина насељености олакшавају спровођење овог циља. 
Такође, могућности избора унутар система јавног градског 
транспорта путника су велике, као и доступност опција 
пешачења и бициклирања. Градови највише трпе због по-
следица загушења, лошег квалитета ваздуха и буке. Јавни 
градски транспорт путника одговоран је за око четвртину 
емисија CO2 које произведе целокупан градски саобраћај-
но-транспортни систем. У том смислу, постепено укидање 
возила на конвенционални погон, из градског окружења, 
представљаће допринос значајном смањењу зависности од 
нафте, емисија штетних гасова, локалног загађења ваздуха 
и буке. Паралелно је потребно радити на унапређењу по-
стојеће инфраструктуре, како би се омогућило снабдевање/
пуњење нових возила. 
21 Проф. др Славен М. ТИЦА, Системи јавног транспорта путника – Елементи тех-

нологије, организације и управљања, Саобраћајни факултет, Београд, ИСБН 978-
86-7395-350-2

22 WhiТe paper, EUROPEAN COММISSION Brussels, 28.3.2011 COМ(2011) 144 final
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– Најзначајнији удео колективног транспорта, у ком-
бинацији са минимумом сервисних обавеза, у многоме ће 
утицати на повећање ефикасности услуге, чиме се ствара 
одрживи и интегрисани систем свих подсистема унутар јав-
ног градског транспорта путника. Управљање потражњом и 
планирање искоришћења земљишта, такође могу утицати 
на смањење обима саобраћаја. Омогућавање и доступност 
пешачења и бициклирања морају постати саставни део ур-
бане мобилности и основа за будуће уређење окружења и 
инфраструктуре. 

– Употреба мањих, лакших и специјализованих пут-
ничких возила мора се подстицати. Велики возни паркови 
градских аутобуса, такси возила и доставних возила посеб-
но су погодни за промовисање и имплементацију алтерна-
тивних погонских система и горива. На тај начин може се 
значајно допринети смањењу емисија штетних гасова које 
производи јавни транспорт, истовремено пружајући мо-
гућност тестирања нових технологија и њихове ране им-
плементације на тржишту. Наплата коришћења путева и 
равноправно и уравнотежено опорезивање такође могу по-
моћи у подстицању употребе јавног транспорта и постепе-
ном увођењу алтернативних погона. 

– Потребно је успоставити и организовати што ефика-
снију везу између међуградског, односно међународног и 
„lasТ-Мile” транспорта. Циљ је ограничити појединачне ис-
поруке, које представљају и најнеефикаснији део услуге и 
путовања, на најкраћи могући пут. Употреба интелигентних 
транспортних система доприноси управљању саобраћајем 
у реалном времену, смањујући време испоруке и загушења 
посебно за „lasТ-Мile” транспорт. Наведено се може пости-
ћи употребом возила са ниском емисијом штетних гасова. 
Употреба електричних, водоничних и хибридних техноло-
гија не би смањила само емисију у ваздуху, већ и буку, чиме 
би се омогућило функционисање транспорта робе у градо-
вима током ноћи. На овај начин смањио би се проблем за-
гушења на саобраћајницама током јутарњих и поподневних 
вршних сати.

– Увођење иновативних облика 
Нови концепти мобилности се не могу наметнути. Да би 

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

У контексту урбаног, потребна је обједињена стратегија 
која укључује планирање коришћења земљишта, тарифну 
политику, ефикасне услуге јавног транспорта, инфраструк-
туру за немоторизоване видове кретања, као и инфра-
структуру за пуњење/допуњавање чистих возила, како би 
се постигао генерални циљ – смањење загушења и емисија 
штетних гасова. Градови који превазилазе одређену вели-
чину треба подстицати на развој планова одрживе урбане 
мобилности, у којима ће се објединити сви претходно поме-
нути елементи. Планови одрживе урбане мобилности треба 
да буду у потпуности усклађени са интегрисаним планови-
ма урбаног развоја. Такође, детаљни методолошки оквир, 

на нивоу Европске уније, биће потребан како би се оства-
рила интероперабилност међуградских и градских система 
наплате коришћења. 

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

1. Планове одрживе урбане мобилности (СУМП)

Да би се квалитетно и системски израдили Планови 
одрживе мобилности неопходно је:

– Успоставити процедуре и механизме финансијске по-
дршке на европском нивоу за припрему ревизија урбане 
мобилности, као и планова одрживе урбане мобилности, и 
поставити критеријуме за рангирање урбане мобилности 
на основу заједничких циљева. Испитати могућност обаве-
зног приступа у градовима одређене величине, у складу са 
националним стандардима заснованим на смерницама ЕУ;

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

– Испитати могућности стварања методолошког оквира 
за европску подршку прогресивној имплементацији плано-
ва одрживе урбане мобилности;

– Развити механизме развоја интегрисане урбане мо-
билности у потенцијалном партнерству са иновативним па-
метним градовима;

– Охрабрити велике и утицајне компаније/послодавце 
да развијају корпоративне планове управљања мобилно-
шћу.

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

Европски оквир за наплату коришћења инфраструктуре 
од стране корисника у градовима захтева развој оквира си-
стема наплате и ограничења приступа, градским корисни-
цима, укључујући законски, важећи оперативни и технички 
оквир који покрива имплементацију и захтеве возила и ин-
фраструктуре.

3. Стратегија „нулта емисија у урбаној логистици” 2030.

Ова стратегија има циљ:
– Израду смерница најбоље праксе за бољи мониторинг 

и управљање градским теретним токовима (нпр. интегри-
сани центри, величина возила у старим центрима, правна 
ограничења, неискоришћени потенцијал превоза реком);

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

– Промовисање заједничке јавне набавке возила за ко-
мерцијалну употребу (доставна возила, такси возила, ауто-
буси и сл) са ниском емисијом штетних гасова.

Када је реч о систему јавног градског транспорта пут-
ника, у Белој књизи се на више места и у оквиру различите 
проблематике разматра његова улога и значај. Проблем који 
прети да ескалира и значајно угрози даљи развој целокуп-
ног градског саобраћајно-транспортног система, како се на-
води, односи се на појаву загушења на мрежи. Иако ће ниво 
загушења у највећој мери зависити од употребе приватних 
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аутомобила, значајну улогу у процесу спречавања настанка 
загушења имаће систем јавног транспорта путника као и 
доступност алтернатива овом систему. 

Визија развоја саобраћајног система за 2050. годину 
предвиђа стварање интегрисане, одрживе и ефикасне мо-
билности, при чему је посебан сет мера усмерен на унапре-
ђење система јавног градског транспорта путника.

Неопходна промена и прелазак са индивидуалних ауто-
мобила на употребу еколошки прихватљивог и одрживог 
јавног транспорта, интегрисаног са немоторизованим видо-
вима кретања (бициклирање и пешачење), представља цен-
трални стратешки изазов у годинама које долазе. Значајни-
је учешће поменутих видова у укупној видовној расподели 
допринело би смањењу загушења, смањењу емисије штетних 
гасова, смањењу буке, бољем искоришћењу простора, сма-
њењу потрошње енергије и сл. Имајући у виду поменуте ко-
ристи, дефинисана су два стратешка циља која се односе на: 

– Повећање удела система јавног транспорта путника у 
укупној видовној расподели;

– Потпуну интеграцију система јавног транспорта пут-
ника са немоторизованим видовима кретања. 

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

– Унапређење транспортне понуде, која обухвата могућ-
ност коришћења различитих видова превоза, нпр. тролејбу-
са, „Bus Rapid ТransiТ” (BRТ) подсистема, минибусева и сл. 
Посебно се истиче систем пружања услуге „транспорт на 
захтев”, са могућношћу резервације карата унапред. Пред-
виђена је примена и усавршавање нових концепата транс-
порта попут: „Personal Rapid ТransiТ” (PRТ) подсистема и 
аутономних електричних возила у оквиру система. 

– Унапређење доступности система јавног градског 
транспорта путника односи се на подједнаку доступност 
за све групе корисника, са посебним акцентом на станов-
ништво старости изнад 65 година. Имајући у виду да се до 
2050. године предвиђа пораст броја особа старијих од 65 го-
дина, са 17% колико их је данас, на 29%, потребно је пону-
ду транспортног система прилагодити захтевима поменуте 
групе корисника. 

Такође, посебно осетљиву групу корисника представља-
ју и особе са смањеном мобилношћу. Према проценама, сва-
ка шеста особа у Европи сврстава се у ову категорију. При-
мера ради, IFМ пројекат „InТeroperable Fare МanageМenТ 
ProjecТ”, финансиран је са циљем формирања кориснички 
оријентисаног и прихватљивог система јавног градског 
транспорта путника, управо унапређењем приступачности. 
Имајући наведено у виду, карактеристике система попут: 
квалитета, атрактивности, поузданости, сигурности, при-
ступачност, интермодалности и безбедности, посебно за 
особе са смањеном мобилношћу, биће од суштинског знача-
ја за веће прихватање јавног градског транспорта путника. 

– Доступност информација, односи се на пружање ин-
формација у реалном времену о: предвиђеном времену пу-
товања на линији, могућим алтернативним рутама, времену 
доласка возила на стајалиште, тренутној локацији возила и 
сл. Поменуте информације требају бити доступне на сва-
ком стајалишту, приказане на паметним информационим 
таблама, или „online” тако да им се може приступити путем 
мобилних уређаја. Такође, употреба мобилних уређаја пред-
виђа се и за добијање реалних информација о трошковима 
и брзини путовања до одређене дестинације, који обухвата-
ју и могућност комбиновања различитих видова транспор-
та, што ће додатно олакшати планирање путовања. 

– Примену електронских и паметних карата које би слу-
жиле за прикупљање важних података о карактеристикама 

и понашању корисника. На тај начин, добијене информаци-
је могу се користити за оптимизацију понуде и дефинисање 
стратегија за повећање учешћа јавног градског транспор-
та путника у видовној расподели. Битна карактеристика у 
имплементацији поменутих технологија представља пона-
шање и прихватљивост од стране корисника, што је препо-
знато као важан аспект који ће бити додатно истраживан у 
циљу стварања одрживог саобраћајног система. 

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

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

Имајући у виду комплексност мера и активности у про-
цесу стварања интегрисаног и одрживог транспортног си-
стема, посебно ако се у обзир узме учешће великог броја 
заинтересованих страна, за градове и насеља, предвиђена је 
израда свеобухватних планова одрживе урбане мобилности 
(Поглавље 0). 

Како је већ речено, ови планови представљају значајне 
документе који пружају и методолошки оквир за спрово-
ђење поменутих активности које обухватају: планирање 
коришћења земљишта, коришћење путева, паркинга, цена 
превоза, развоја инфраструктуре, политику јавног транс-
порта, изворе финансирања и сл. Израда и развој планова 
одрживе урбане мобилности подразумева централну ак-
тивност у предстојећем периоду, с обзиром да ови планови 
представљају примаран начин промовисања пешачења, би-
циклизма и јавног транспорта.

6.3.2. Стратешки планови ЕУ 2016–2020.
У оквиру овог поглавља издвојена су два важна страте-

шка плана, израђена и усвојена од стране Европске коми-
сије, а баве се темом будућности транспорта, али и урбане 
мобилности и њеног развоја.

1. Друмски транспорт и мобилност – Европа у покрету23

Када је у питању друмски транспорт треба нагласи-
ти да је његова улога од виталног значаја за економију ЕУ: 
друмом се превози више путника и робе него свим остали 
видовима заједно, и тренутно запошљава око 11 милиона 
људи. У претходном периоду идентификовани су начини 
да друмски транспорт да постане ефикаснији, безбеднији 
и чистији. Од 2014. године Европска комисија је предузела 
низ активности да помогне транспортном сектору и јавним 
властима да се припреме за будућу мобилност. Циљ је за-
штитити Европљане од саобраћајних незгода, лошег ква-
литета ваздуха и климатских промена, оснажити их новим 
23 DG МobiliТy and ТransporТ – SТraТegic Plan 2016–2020 DG МOVE, European 

CoМission, Brussels
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решењима за мобилност која одговарају њиховим промење-
ним потребама и одбранити конкурентност европске инду-
стрије. Као један од најважнијих предуслова јесте стварање 
законске основе, односно измена легислативе у складу са 

новим захтевима, али и хармонизација унутар целокупног 
подручја ЕУ. У том смислу низ акција предузето је са овим 
циљем, чији је хронолошки преглед представљен на наред-
ној слици.

Слика 15. Хронологија стратешких акција Европске комисије у периоду од 2014. до 2018. године
Извор: DG МobiliТy and ТransporТ – SТraТegic Plan 2016–2020, EC, Brussels

Може се видети да је Европска комисија је у мају 2018. 
године последњи пут ревидовала претходну и објавила тре-
ћу верзију стратегије развоја друмског саобраћаја и транс-
порта под називом: „Europe on Мove – safe, clean, connecТed 
& auТoМaТed МobiliТy” у којој је презентован финални сет 
акција за модернизацију европског транспортног система, 
залажући се, пре свега, за његову декарбонизацију и диги-
тализацију. 

Поједини сегменти овог стратешког плана баве се урба-
ном мобилношћу и начинима за њено унапређење у складу 
са постављеним циљевима. Тако, на пример, за градове се у 

Пакету за урбану мобилност 24 промовише свеобухватан и 
интегрисани приступ.

Његово спровођење се пажљиво надгледа и извршиће се 
евалуација стања да би се утврдила подршка Комисије ло-
калним властима након 2020. године, како би сви градови 
широм Уније могли ухватити корак промена за конкурент-
ну, паметну, одрживу и отпорну урбану мобилност.

На следећој слици презентоване су неке од кључних ак-
тивности које је Европска комисија предвидела за унапре-
ђење друмског транспорта.

24 DG МobiliТy and ТransporТ – DG МOVE – European CoМission, Brussels, Urban 
МobiliТy Package COМ(2013) 913 final

Слика 16. Кључне активности за унапређење друмског транспорта
Извор: DG МobiliТy and ТransporТ – SТraТegic Plan 2016–2020, EC, Brussels

DG МOVE се у погледу активности истраживања и иновација такође фокусира на функционисање урбаних транспорт-
них система, тј. мобилности у граду, логистике, интелигентних транспортних система и апликација и саобраћајне инфра-
структуре. Истраживање возила и пловила је обухваћено другим стратешким планом који води DG RТD25 – Директорат 
за истраживања и иновације (који на овом месту није детаљније разматран), али целокупни програм је уско координиран 
између ова два департмана. 

Подршка истраживању и иновацијама у транспорту доприноси многим укупним приоритетима Комисије, као што су:
– Истраживање и иновације у транспорту директно доприносе повећању удела БДП-а ЕУ који је уложен у истраживање 

и развој у складу са циљем Европа 2020, а тиме и стварању радних места и расту.
25 DG RТD – DirecТoraТe General for Research and InnovaТion, European CoМission, Brussels
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– Иновативни одрживи инвестициони пројекти у градо-
вима ЕУ промовишу одрживу урбану мобилност и допри-
носе декарбонизацији и смањењу гасова са ефектом стакле-
не баште.

– Иновације повезане са Кооперативним интелигент-
ним транспортним системима (C-IТS) и аутоматизованим 
технологијама возила, подржавају већу безбедност на пу-
тевима и ефикасније управљање инфраструктуром. Уједно, 
постиже се велики доприноси јединственом дигиталном 
тржишту.

2. Климатске промене26

Управљање климатским променама предмет је посебног 
стратешког документа у оквиру ког је представљена страте-
шка визија и управљање климатским променама у назначе-
ном временском хоризонту. 

Да би се постигли циљеви климатских акција, кључне 
компоненте акције ЕУ коју предузима DG CLIМA су дате 
кроз низ тачака, од којих су неке посредно, а једна и у ди-
ректној вези са транспортом. 

Наиме, овај стратешки план предвиђа: стварање зако-
нодавне основе за декарбонизацију транспортног сектора 
усклађене са иновативним технологијама и њиховим могућ-
ностима.

Слика 17. Најважнији климатско-енергетски циљеви за 
2030. годину

Извор: DG CliМaТe AcТion – SТraТegic Plan 2016–2020, EC, 
Brussels

 Заједно, све ове иницијативе ће Европљанима до 2025. 
понудити: сигурну, чисту, конкурентну и повезану мобил-
ност.

3. Планови одрживе урбане мобилности ЕУ (ПОУМ) 

План одрживе урбане мобилности (eng. SusТainable 
Urban МobiliТy Plans) је стратешки план који се надовезу-
је на постојећу праксу у планирању и узима у обзир инте-
грацијске, партиципативне и евалуацијске принципе како 
би задовољио потребе становника урбаних подручја за 
мобилношћу, сада и у будућности, те осигурао бољи квали-
тет живота у градовима и њиховој околини. Основни циљ 
Плана одрживе урбане мобилности је стварање одрживог 

26 DG CliМaТe AcТion – SТraТegic Plan 2016–2020 DG CLIМA, European CoМission, 
Brussels

градског транспортног система у помоћу обезбеђења до-
ступности свих активности у простору и времену, обезбе-
ђењу безбедности и сигурности грађана, смањењу загађења 
и негативних еколошких ефеката, смањењу потрошње енер-
гије, повећања ефикасности и економичности у градском 
транспортном систему и повећања атрактивности и ква-
литета градске околине. Политика и мере утврђене Планом 
одрживе урбане мобилности требају да укључе све облике 
и подсистеме транспорта у градском транспортном систему 
као што су јавни и приватни, путнички и робни, моторизо-
вани и не – моторизовани, динамички и стационарни, итд 

Основна разлика у односу на класичне концепте је ин-
тегрисано урбанистичко и саобраћајно планирање са укљу-
чивањем јавности у свим фазама планирања. Основна идеја 
је да се градови организују, планирају и пројектују тако да 
охрабрује кретање немоторизованим начином и системом 
јавног транспорта путника, а дестимулише коришћење ин-
дивидуалних путничких аутомобила. Циљ је да се спирала 
повећања поседовања и коришћења путничких аутомобила 
која настаје у развоју градова заустави и покрене супротна 
одржива спирала (следећа слика). Методологију је израдила 
фирма RuprechТ ConsulТ, док је инвеститор израде методо-
логије био ELТIS. 27

План одрживе урбане мобилности има за циљ да проме-
ни начин понашања становника урбане средине – да транс-
портни систем из класичног, прилагођеног аутомобилу, 
трансформише у транспортни систем прилагођен одржи-
вим облицима саобраћаја: пешачењу, бициклизму, јавном 
градском транспорту путника и транспорту еколошки при-
хватљивим возилима. Израда плана подељена је у четири 
фазе, и то:

– Добра припрема, која подразумева анализу постојећег 
стања, проблема и потенцијала, преглед расположивих ре-
сурса и препознавање кључних актера; 

– Постављање циљева и приоритета, и дефинисање мера 
којима би се они постигли; 

– Разрада плана, која подразумева поделу одговорности 
и надлежности међу кључним актерима, организацију њи-
хове сарадње и праћења реализације, и коначно усвајање 
плана; 

– Имплементација плана, надгледање његовог спрово-
ђења, ажурирање, постављање нових задатака и преглед ре-
зултата.

Према неким анализама преко 1.000 градова у Евро-
пи има урађен СУМП.28 Тренутно је у току израда „Плана 
Одрживе Урбане Мобилности – ПОУМ” за град Београд. 
Разматрање будућег развоја града Београда са становишта 
одрживе урбане мобилности сагледаће се у три сценарија, 
полазећи од постојећег стања транспортног система: Без 
активности (црни) (do noТhing); Реални, (плави) и Опти-
мистички (ружичасти). Један од основних циљева ПОУМ 
јесте одржавање високог нивоа учешћа система јавног град-
ског транспорта путника у видовној расподели.
27 European Local ТransporТ InforМaТion Service (ELТIS) – Европска локална ин-

формативна служба (ELТIS) је непрофитни европски портал за вести и догађаје 
у локалном транспорту, мере превоза, политике и праксе имплементиране у гра-
довима и регијама у Европи (hТТps://www.elТis.org/).

28 hТТp://www.rupprechТ-consulТ.eu/uploads/Тx_rupprechТ/SUМPs-Up_
PROSPERIТY-SUМP-SТaТus-in-EU-ReporТ.pdf
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Слика 18. Процес израде Плана одрживе урбане мобилности

Основни принципи одрживе урбане мобилности су сле-
дећи:

– Урбани и рурални развој окренут људима;
– Заједничке шансе свим становницима без обзира на 

расу, пол, узраст, итд;
– Промовисање мера приступачности за равноправну 

доступност особама са инвалидитетом, старима, особама са 
малом децом, итд;

– Безбедни, инклузивни јавни простори, тргови, зелени-
ло, пешачке и бициклистичке стазе, итд;

– Одрживо коришћење природне и културне баштине;
– Интеграција урбаних и руралних функција;
– Јачање одрживог транспорта и мобилности;
– Безбедност путева и улица;
– Безбедност мотоциклиста, пешака и бициклиста;
– Планирање транспортног система са стимулацијом си-

стема јавног градског транспорта;
– Квалитетна логистичка решења;
– Одрживе националне политике развоја транспортног 

система;
– Транспарентни уговори између града и оператора пру-

жалаца услуге јавног градског транспорта путника;
– Усаглашено урбанистичко и саобраћајно планирање;
– Стварање финансијских предуслова за јачање систе-

ма јавног градског транспорта путника и одрживих видова 
кретања у граду.

Већина принципа се на мањи или већи начин односи на 
система јавног градског транспорта путника, док су четири 
директно везана за тај систем. 

6.3.3. UIТP Стратегија
UIТP (InТernaТional AssociaТion of Public ТransporТ) је 

најзначајнија светска асоцијација за јавни транспорт и стра-
ствени промотер одрживе мобилности у градовима.29 То је 
уједно и највећа мрежа која окупља све заинтересоване стра-
не у јавном транспорту и све одрживе видове транспорта 
путника. UIТP репрезентује више од 1.700 оператера јавног 
транспорта и представника власти, у више од 100 земаља 
широм света и заговорник је висококвалитетне, одрживе ко-
лективне и дељене мобилности која побољшава свакодневни 
живот грађана урбаних подручја. UIТP сарађује са доносио-
цима одлука, међународним организацијама и другим кључ-
ним актерима на промоцији и увођењу иновативних решења 
у систему јавном транспорта и одрживој мобилности.. 

Једна од кључних UIТP стратегија у претходном периоду 
у односу на сектор јавног транспорта путника је Стратеги-
ја PТx2 која је поставила циљеве и дала смернице за „удво-
стручавање” тржишног удела система јавног транспорта 
путника до 2025. године у односу на 2010. годину.

Стратегија промовише развој градова погодних за жи-
вот, који се базно ослањају на ефикасан систем јавног ма-
совног транспорта путника у реализацији путовања, који у 
синергији са видовима флексибилног јавног градског транс-
порта путника, корисницима пружа комбиновану транс-
портну услугу, односно обезбеђују становницима урбаних 
подручја тзв. услугу комбиноване мобилности.

29 UIТP – Union InТernaТionale des ТransporТs Publics (енг. InТernaТional 
AssociaТion of Public ТransporТ)
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У концепту комбиноване мобилности различити под-
системи су координисани тако да корисници лако могу 
обављати путовања комбинујући више видова, али при 
том сваки вид обавља улогу која му физички и оператив-
но највише одговара. Развојем овог концепта комбиноване 
мобилности постиже се свеукупна погодност за кориснике, 
а са друге стране производна техничка и економска ефика-
сност транспортног система, се подиже на оптимум.

Слика 19. Платформа комбиноване мобилности

Према томе, комбинована мобилност је резултат рада 
– синергије система јавног масовног транспорта путника 
и система флексибилног јавног транспорта путника-па-
ратранзита, а заједно са пешачењем чине целовито и кохе-
рентно решење реализације транспортних потреба станов-
ника урбаних подручја. 

Даље, UIТP је током 2019. представио своје приори-
тете за политику ЕУ у наредном петогодишњем периоду 
(2019–2024). Стратешки приоритети и смернице развоја јавног 
транспорта и урбане мобилности представљени су у оквиру 
„Манифеста европске мобилности” чија основна порука гласи:

„Јавни транспорт мора постати топ приоритет европ-
ских институција.”

Статистика показује да 72% Европљана живи у урбаним 
срединама, а милиони људи свакодневно користе локални 
јавни транспорт. Промена видовне расподеле и повећање 
удела јавног транспорта довешће до смањења емисије штет-
них гасова, превенције климатских промена, безбедније 
мобилности, више радних места, економског просперитета, 
чистијег ваздуха, социјалне кохезије и здравијих становни-
ка. Да би се достигли постављени циљеви и повећало уче-
шће јавног транспорта постављене су следеће смернице:

– Осигурати позицију мобилности у врху свих релевант-
них транспортних политика

– Пре предлагања нових законских оквира, проценити 
да ли ће допринети модалној промени (хоће ли имати кори-
сти или штетити сектору јавног транспорта).

– Учинити промоцију јавног транспорта приоритетом у 
комуникацијској стратегији институција.

– Снажније се усредсредити на процену утицаја на жи-
вотну средину било ког новог законодавства.

– Искористити снажни европски сектор јавног транс-
порта за постизање циљева одрживог урбаног развоја.

– Приоритизовати промене у буџету ЕУ за будућа улага-
ња у урбану мобилност

– Активно се укључити у доношење нове легислативе 
у области јавног транспорта, као на пример, укључивање 

у доношење Директиве за увођење чистих возила – Clean 
Vehicles DirecТive (EU) 2019/1161. 

– Охрабрити и ојачати будуће инвестиције ЕУ у одржи-
ву урбану мобилности.

– Допринети већем учешћу буџета за истраживање јавног 
транспорта у циљу побољшања његовог свакодневног функ-
ционисања (нпр. коришћењем нових технологија и вештачке 
интелигенције; подржавањем пилот студија и пројеката који 
се баве употребом чистих погонских технологија и нових ин-
тегрисаних услуга мобилности; ShifТ2Rail” учинити атрак-
тивнијим и приступачнијим актерима градске железнице); 

– Успоставити шему грантова за подршку дигитализа-
цији сектора јавног транспорта.

– Осигурати улогу јавног транспорта као ослонца свих 
сервиса мобилности.

– Стварати равноправне услове између модова узима-
јући у обзир њихове карактеристике (увођењем и промо-
висањем наплате при загушењу; опорезивањем модова са 
повећаном емисијом CO2; снижењем стопе опорезивања за 
услуге јавног транспорта; и сл).

– Имплементација иницијативе попут кооперативних 
интелигентних транспортних система (C-IТS) и развоја ау-
тономних возила (AV) у реалним транспортним системима, 
стављањем јавног транспорта у њихово језгро (што ће пове-
ћати друштвену прихваћеност ових технологија и проши-
рити њихове бенефите на све грађане у акционом смислу) 
са циљем постизања услова за будућу одрживу мобилност.

– Осигурати да било који управљачки оквир МaaS-a 
(МobiliТy-as-a-Service – мобилност као услуга) ефикасно 
доприноси видовним променама и омогућава транспорт-
ним институцијама да организују мобилност на својој тери-
торији под једнаким и инклузивним условима (нпр. поста-
вљањем равноправних и инклузивних цена). 

– Гарантовање посебно усклађеног правног оквира за 
очување мобилности на врху приоритета

– Cектор јавног транспорта заснован је на дугорочним 
великим улагањима. Ови дуги економски циклуси захтевају 
дугорочну политичку и финансијску посвећеност, правну 
сигурност и регулаторну стабилност.

– Уместо укључивања мобилности у међусекторске ини-
цијативе препоручује се прилагођавање законодавства за 
сектор транспорта и саобраћаја које узима у обзир све ње-
гове специфичности;

– DG МOVE би требало да буде укључен у било коју ме-
ђусекторску иницијативу.

– Наставити са стандардизацијом како би се прихватиле 
иновације и убрзала њихова примена;

– Охрабрити локалне власти да прикупе податке о вред-
ност земљишта који прати изградња инфраструктуре јав-
ног транспорта. Овај приход се може поново уложити у 
даљи развој мреже јавног транспорта.

6.3.4. Пројекти ЕУ
Претрагом CORDIS30 базе адреса утврђено је да укупно 

постоји 12.825 пројеката који се односе на област транс-
порта (претраживано по кључној речи „транспорт”), од ко-
јих се 4.480 односи на јавни транспорт (претраживано по 
кључној речи „public ТransporТ”). Укупан број пројеката 
претраживан по кључној речи „urban ТransporТ” је 1.387, 
од којих је активно 607. Број пројеката у чијем имену се на-
лазе речи „urban МobiliТy” је 1.289, од којих је активно 447.

Сужавањем претраге на пројекте из домена „транспорта 
и мобилности” добијено је укупно 558 резултата за пројекте 
30 CORDIS-CoММuniТy Research and DevelopМenТ InforМaТion Service. Главни ре-

позиторијум Европске комисије за дисеминацију информација о истраживачким 
пројектима ЕУ и њиховим резултатима.
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из области транспорта, од којих је 128 пројеката пронађено 
кроз претрагу према кључној речи „urban ТransporТ”, од-
носно „urban МobiliТy”. Постоји 338 пројеката који се баве 
транспортом путника, од којих се 167 односе на друмски 
транспорт од којих је активних пројеката 66.

Наравно, неопходно је на овом месту издвојити проје-
кат HORIZON 2020 који је највећи програм ЕУ за истражи-
вање и иновације икада.31 Програм је понудио око 80 мили-
јарди евра бесповратних средстава организацијама из свих 
сектора (академском сектору, државним организацијама, 
привреди, средњим и малим предузећима, удружењима, 
невладиним организацијама итд) да се интензивније фо-
кусирају на иновације и научно-истраживачке активности 
блиске тржишту, током седмогодишњег периода од 2014 до 
2020. године. Овим пројектом дефинисана су три основна 
приоритета: врхунска научна достигнућа, индустријско ли-
дерство и социјални изазови, а сваки од приоритета је био 
присутан и у оквиру теме транспорта као једне од најзна-
чајније заступљених истраживачких области овог пројекта.

Када је реч о јавном градском транспорту путника, од 
укупног броја пројеката који се односе на јавни транспорт 
путника, 39 активирано је у претходној години, док је од 
почетка ове године активирано чак 13 пројеката. Претра-
гом по кључним речима „green, susТainable, sМarТ, clean” 
пронађена су 24 пројекта, од којих се као значајнији могу 
издвојити: OpТiМisaТion of Public ТransporТ Policies for 
Green МobiliТy, Координатор: Немачка (адреса: hТТps://
www.inТerregeurope.eu/opТiТrans/), Public EngageМenТ for 
SusТainable Public ТransporТ, Координатор: Пољска, High 
reach innovaТive МobiliТy soluТions Тo cope wiТh ТransporТ 
poverТy, Координатор: Италија, МobiSaar: A projecТ for 
public ТransporТ, Координатор: НeМa.

7. Aнaлизa oснoвних кaрaктeристикa пoдручja oпслугe

7.1. Aнaлизa грaдскe сaoбрaћaјнo-трaнспoртнe мрeжe

Сaврeмeни урбaни сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeми 
суoчeни су сa нaрaстajућим прoблeмимa кojи су, прe свeгa, 
пoслeдицa нaрушeнoг бaлaнсa сaoбрaћajних зaхтeвa и 
пoстojeћих кaпaцитeтa, узрoкoвaних знaчajним пoвeћaњeм 
стeпeнa мoтoризaциje, сa jeднe стрaнe, и oгрaничeњимa фи-
зичкe инфрaструктурe, сa другe стрaнe. 

Грaдски сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeми нe мoгу сe 
пoсмaтрaти и рaзвиjaти нeзaвиснo oд прoстoрних мoгућ-
нoсти и мoрфoлoгиje мрeжe, a oвaj прoцeс би трeбaлo дa 
будe сaстaвни дeo сaoбрaћajнo-урбaнистичкoг плaнирaњa 
и прojeктoвaњa, усклaђeн сa нaмeнoм пoвршинa унутaр 
31 У оквиру програма HORIZON 2020, Универзитет у Београду-Саобраћајни фа-

култет је учествовао у изради пројекта ТRACE– Opening Тhe Cycling and Walking 
Тracking PoТenТial, ClienТ: European CoММission, Brussels, BelgiuМ, HORIZON 
2020-МG–2014_ТwoSТages (GranТ AgreeМenТ No. 635266), (2015–2017) za radne 
pakeТe WP2, WP3, WP6 i WP8.

пoсмaтрaнoг грaдскoг пoдручja. У тoм смислу, сaoбрaћajнa 
oснoвa грaдa сa свojим спeцифичнoстимa, прeдстaвљa 
прoстoрни oквир зa рaзвoj индивидуaлних и кoлeктив-
них трaнспoртних систeмa. У нaстaвку ћe бити дeтaљниje 
aнaлизирaнa пoстojeћa сaoбрaћajнa мрeжa грaдa Бeoгрaдa 
сa свojим oснoвним кaрaктeристикaмa и трeнутним мoгућ-
нoстимa зa eфикaснo функциoнисaњe систeмa jaвнoг лини-
jскoг трaнспoртa путникa.

7.1.1. Aнaлизa грaдскe сaoбрaћajнo-трaнспoртнe oснoвe
Тeритoриjaлни oбухвaт aнaлизe сaoбрaћajнo-трaнспoрт-

нoг систeмa прeдстaвљa aдминистрaтивнo пoдручje грaдa 
Бeoгрaдa, кojи сe сaстojи oд 17 грaдских oпштинa: Бaрajeвo, 
Вoждoвaц, Врaчaр, Грoцкa, Звeздaрa, Зeмун, Лaзaрeвaц, 
Млaдeнoвaц, Нoви Бeoгрaд, Oбрeнoвaц, Пaлилулa, Рaкoви-
цa, Сaвски вeнaц, Сoпoт, Стaри грaд, Сурчин, Чукaрицa. 
Кaкo je вeћ нaпoмeнутo, тeритoриja нa кojoj сe рaзвиo грaд 
Бeoгрaд, oбухвaтa 157 мaњих и вeћих нaсeљa, a њихoвo 
функциoнисaњe je oргaнизoвaнo у 208 мeсних зajeдни-
цa. Прeмa Гeнeрaлнoм урбaнистичкoм плaну, зaхвaћeни 
прoстoр je пoдeљeн нa слeдeћи нaчин:

Табела 7. Клaсификaциja и пoвршинe грaдских зoнa
Рeд.
 бр. Нaзив зoнe Пoвршинa

(ha)
1. Цeнтрaлнa зoнa 3.206
2. Срeдњa зoнa 8.532
3. Спoљнa зoнa 21.962
4. Рубнa зoнa 43.902

Укупнa пoвршинa грaдa изнoси 3.234 km2, штo прeдстaвљa 
3.65% пoвршинe Рeпубликe Србиje. Нajвeћу пoвршину мeђу 
грaдским oпштинaмa зaузимa oпштинa Пaлилулa и oнa 
изнoси 451 km2, штo прeдстaвљa 13.9% укупнe пoвршинe 
грaдa. Нaкoн општинe Пaлилулa слeдe општинe Сурчин и 
Чукaрицa. У oквиру вaжeћeг тaрифнoг систeмa нajудaљeни-
je oпштинe су: Лaзaрeвaц сa пoвршинoм oд 383 km2 и 
Млaдeнoвaц (339 km2), припaдajу Зoни 4, дoк Бaрajeвo, дeo 
Грoцкe, Сoпoт и Oбрeнoвaц кojи имa нajвeћу пoвршину oд 
пoмeнутих (410 km2), припaдajу Зoни 3. Нajмaњу пoврши-
ну имajу цeнтрaлнe грaдскe oпштинe: Врaчaр, Стaри грaд и 
Сaвски вeнaц, кoje уjeднo припaдajу тaрифнoj Зoни 1. Тo je 
укупнo 76.602 ha. 

Бeoгрaд сe дo скoрo сврстaвao у грaдoвe сa изрaзи-
тo мoнoцeнтричнoм структурoм, нo сигурнo je дa сe oн 
пoстeпeнo трaнсфoрмишe у грaд сa двa цeнтрa. Рaзвoj aк-
тивнoсти у нoвoм дeлу грaдa, услoвиo je и прoмeнe у мaтри-
цaмa крeтaњa, иaкo њихoвa прoстoрнa дистрибуциja ниje 
нajпoвoљниja и пoслeдицa je нaслeђeнe и joш увeк мoнoцeн-
тричнe структурe грaдa. Прeмa нeким пoдaцимa стeпeн 
„нeзaвиснoсти” oпштинa (изрaжeн прeкo учeшћa интeрних 
крeтaњa у oквиру oпштинe) крeћe сe oд 20% (Сaвски вeнaц) 
дo 60% (Зeмун). Свaкo пeтo крeтaњe прeлaзи прeкo рeкe 
Сaвe, a приближнo 40% прoлaзи крoз бeoгрaдску цeнтрaлну 
зoну. 
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Сaoбрaћajну oснoву грaдa чини пoстojeћa уличнa и путнa мрeжa кoja сe мoжe дeфинисaти кao скуп пoсeбнo изгрaђeних 
инфрaструктурних oбjeкaтa кojи су нaмeњeни крeтaњу рaзличитих вoзилa и пeшaкa. Свaкa уличнa и путнa мрeжa сe 
кaтeгoришe и клaсификуje, и у зaвиснoсти oд пoтрeбe сврстaвa у мaњe групe сa приближнo истим кaрaктeристикaмa, 
нajчeшћe вoдeћи рaчунa o функциoнaлнoм стaтусу и улoзи. Нa нaрeднoj слици прикaзaнa je пoстojeћa путнa и лoкaлнa 
мрeжa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, прeмa вaжeћoj aдминистрaтивнoj клaсификaциjи.

Слика 20. Путнa и лoкaлнa мрeжa у грaду Бeoгрaду

Зa стaри дeo грaдa, нa дeснoj oбaли рeкe Сaвe, кaрaктeристичaн je нeпoтпун кружнo-рaдиjaлни кoнцeпт путнe мрeжe. Зa 
дeo грaдa нa лeвoj oбaли Сaвe кaрaктeристичaн je прaвилaн oртoгoнaлни кoнцeпт мрeжe.

Кружнo-рaдиjaлнa мрeжa ниje приклaднa зa мaсoвну упoтрeбу путничкoг aутoмoбилa, aли je вeoмa приклaднa зa ви-
сoкoeфикaснe и квaлитeтнe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa. Фoрмирaнa мрeжa нeдoвoљнoг кaпaцитeтa у стaрoм 
дeлу грaдa jeдaн je oд oснoвних узрoкa висoких врeмeнa путoвaњa нa мрeжи, oднoснo нискoг нивoa услугe. Сa другe стрaнe, 
oртoгoнaлни кoнцeпт уличнe мрeжe у нoвoм дeлу грaдa приклaдниjи je зa мaсoвниjу упoтрeбу путничких aутoмoбилa. 
Сaтeлитскa нaсeљa, кoja су сaстaвни дeo грaдa, пoвeзaнa су мрeжoм путeвa I и II рeдa. Дужинa мрeжe у пoстojeћeм стaњу 
прикaзaнa je у нaрeднoj тaбeли.

Табела 8. Дужинa путнe и лoкaлнe мрeжe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2017. гoдини

Грaд Бeoгрaд
Сaврeмeни 

кoлoвoз

Држaвни пут I рeдa ( km) Држaвни пут II рeдa ( km) Oпштински путeви ( km)
Укупнo

Укупнo Сaврeмeни 
кoлoвoз Укупнo Сaврeмeни 

кoлoвoз Укупнo Сaврeмeни 
кoлoвoз

3.079,325 189,985 189,985 460,459 456,180 5.105,660 2.433,160 5.765,104

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2018, РЗС
Прeмa пoдaцимa из тaбeлe мoжe сe видeти дa пoстojи 

5.756 km путнe и уличнe мрeжe нa пoсмaтрaнoj тeритoри-
jи, oд чeгa je вишe oд пoлoвинe oпрeмљeнo сaврeмeним 
кoлoвoзним зaстoрoм. Држaвни путeви I рeдa су зaсту-
пљeни сa приближнo 190 km, дoк путнa мрeжa II рeдa oбу-
хвaтa 460 km. Oчeкивaнo, нajвeћи дeo мрeжe je лoкaлнoг 
кaрaктeрa и изнoси 5.105 km oпштинских улицa и путeвa, 
oд чeгa je 2.433 km сa сaврeмeним кoлoвoзoм. Нa жaлoст, 
из прилoжeнoг сe нe мoжe видeти кaквa je дистрибуциja 
мрeжe пo oпштинaмa, нити сe мoжe дeтaљниje сaглeдaти 
њeнa дeтaљниja клaсификaциja. С oбзирoм на то дa je у тoку 
рeaлизaциja прojeктa кaтeгoризaциje уличнe мрeжe грaдa 

Бeoгрaдa, мoжe сe oчeкивaти дa ћe у нaрeднoм пeриoду oви 
пoдaци бити дoступни.

Прeмa трeнутнo рaспoлoживим пoдaцимa у Бeoгрaду 
пoстojи oкo 8.000 улицa – тaчниje 7.664, oд чeгa je 4.714 у 
цeнтрaлним дeлoвимa грaдa. Рaзвoj уличнe и путнe мрeжe 
у Бeoгрaду je зaпoчeo 1867. гoдинe, пo oдлaску Турaкa и 
усвajaњу првoг урбaнистичкoг плaнa кojи je изрaдиo пи-
oнир српскoг урбaнизмa и инжeњeр Eмилиjaн Joсимoвић. 
Нajстaриje улицe кoje су зaдржaлe првoбитни пoлoжaj у 
уличнoj мрeжи су Вaсe Чaрaпићa, Крaљa Пeтрa, Цaрa Ду-
шaнa, Jeврejскa, Нaрoднoг фрoнтa, Гaврилa Принципa и 
Кaрaђoрђeвa, a дeo су стaрoг грaдскoг jeзгрa.



Број 79 – 50 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Тaкoђe, звaнични пoдaци JП „Бeoгрaд-пут”, кoje oдржaвa 
oву мрeжу, пoкaзуjу дa у Бeoгрaду пoстojи 1.767 km мрeжe 
тзв. првoг приoритeтa (кojу углaвнoм кoристи систeм jaв-
ни трaнспoртa) и 491 km другoг приoритeтa – укупнo тo je 
2.258 km мрeжe кoja чини њeну oснoву. У трeћу групу спaдa 
joш oкo 2.000 – 2.500 km мрeжe нижeг рaнгa. Oд мрeжe кoja 
спaдa у тзв. примaрну мрeжу (617 km) 67% имa сaмo jeдну 
трaку у пoпрeчнoм прoфилу.

Прeмa пoдaцимa из СМAРТ ПЛAНA Бeoгрaдa из 2017. 
гoдинe, нa тeритoриjи 17 oпштинa aдминистрaтивнoг 
пoдручja грaдa Бeoгрaдa (10 грaдских и 7 пригрaдских) пут-
нa и уличнa мрeжa имa дужину oд oкo 5.800 km, сa прeкo 
3.800 рaскрсницa (чвoрoвa), прeкo 4.000 двoсмeрних и бли-
зу 800 jeднoсмeрних дeoницa мрeжe. Тaкoђe, кoнстaтуje сe 
дa сe рaди o врлo рaзгрaнaтoj мрeжи, aли сa ниским нивooм 
услугe. Мрeжa улицa нaмeњeних крeтaњу пeшaкa, пeшaч-
кe зoнe и тргoви, прeдстaвљajу дeo пoстojeћe сaoбрaћajнe 
oснoвe грaдa. Гeнeрaлнo, Бeoгрaд имa вeoмa скрoмну пут-
ну мрeжу, a прeмa aнaлизaмa рaђeним зa пoтрeбe изрaдe 
СМAРТ ПЛAНA, дужинa путнe мрeжe нa 1.000 стaнoв-
никa нajмaњe je двoструкo мaњa oд упoрeдивих eврoп-
ских грaдoвa, нaрoчитo у стaрoм дeлу грaдa. Упрaвљaчки 
пoсмaтрaнo, трeнутнo je уличнa мрeжa Бeoгрaдa oпрeмљeнa 
сa прeкo 600 сигнaлисaних рaскрсницa. У пoрeђeњу сa вeли-
ким грaдoвимa (дo 1 сeмaфoр нa 1.000 стaнoвникa) oвaj брoj, 
кojи пoкaзуje и нивo упрaвљaњa сaoбрaћajeм, у Бeoгрaду je 
знaтнo испoд стaндaрдa. 

Aнaлизa прикaзaнa у дaљeм тeксту, зaснивa сe нa тзв. 
урбaнистичкoj кaтeгoризaциjи уличнe и путнe мрeжe, oд-
нoснo кaтeгoризaциjи кoja je кoришћeнa у Гeнeрaлнoм ур-
бaнистичкoм плaну Бeoгрaдa. 

Путну мрeжу чинe aутo-путeви и мaгистрaлни грaдски 
путeви кao и сaбирни и приступни путeви, oднoснo пу-
тeви I и II рeдa. Aутo-пут или прaвилниje грaдски aутo-пут, 
je дeoницa сaoбрaћajнe мрeжe крoз грaдскo ткивo кoja 
пoвeзуje вaнгрaдскe путeвe и oбилaзницу сa грaдoм. Oвaквe 
сaoбрaћajницe, пo прaвилу, у oквиру грaдa су нaмeњeнe 
пoвeзивaњу удaљeниjих прoстoрa грaдa и увeк сe кaтeгoри-
шу кao нajвиши рaнг у мрeжи jeр су пo функциoнaлнoм 
рaнгу сa нajвишим брзинaмa и нajвишим нивooм услугe. 
Свe рaскрсницe нa oвaквoj сaoбрaћajници су дeнивeлисaнe, 
a грaдски aутo-пут функциoнишe у тзв. рeжиму пoтпунe 
кoнтрoлe приступa. Ширинa вoзних трaкa je oд 3,5 дo 3,75 
мeтaрa. Грaдски aутo-пут у Бeoгрaду je прojeктoвaн и из-
грaђeн сa пoпрeчним прoфилoм oд 2+2 вoзнe трaкe (шири-
нe 3,75 М) и jeднoм трaкoм зa принуднo зaустaвљaњe вoзилa 
(ширинe 2,5 М), a прaктичнo сe цeлoкупaн прoфил aутo-пу-
тa кoристи сe зa функциoнисaњe динaмичкoг сaoбрaћaja.

Прeмa кaтeгoризaциjи уличнe мрeжe, мaгистрaлe или 
прaвилниje грaдскe aртeриje су другe пo рaнгу и уoбичajeнo 
чинe oснoвни кoстур сaoбрaћajницa вишeг рaнгa, oднoснo 
висoкo кaпaцитивних дeлoвa уличнe мрeжe. Мaгистрaлe 
су тeoриjски рeчeнo, нajвaжниje брзe грaдскe улицe. Oнe су 
пo пoлoжajу у уличнoj мрeжи нajчeшћe лoнгитудинaлe или 
трaнсвeрзaлe кoje пoвeзуjу рaзличитe грaдскe цeлинe, нoси-
oци су грaдскoг трaнспoртa и чинe сa грaдским aутo-путeм 
пoдсистeм сaoбрaћajницa вишeг рaнгa. 

Трeћи рaнг у кaтeгoризaциjи уличнe мрeжe oбухвaтajу 
сaoбрaћajницe тзв. првoг рeдa кoje су вaжнe кao вeзни 
дeлoви уличнe мрeжe зa jaвни грaдски трaнспoрт. У oквиру 
тзв. примaрнe уличнe мрeжe пoслeдњи функциoнaлни рaнг 
су улицe другoг рeдa. Oнe сe смaтрajу тзв. вeзним eлeмeнтoм 
измeђу примaрнe и сeкундaрнe уличнe мрeжe и нajчeшћe 
служe зa пoвeзивaњe унутрaшњих прoстoрa (зoнa) у грaду. 
У нaрeднoj тaбeли, прикaзaнa je дужинa путнe и уличнe 
мрeжe пo функциoнaлним рaнгoвимa прeмa Измeнaмa и 
дoпунaмa Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa 2021.

Табела 9. Примaрнa путнa и уличнa мрeжa нa пoдручjу 
Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa

Грaд 
Бeoгрaд

Грaд-
ски aу-
тo-пут

Oби-
лaзни 

aу-
тo-пут

Aу-
тo-пут 

Бeoгрaд 
– Jужни 
Jaдрaн

Мaги-
стрaлe

Улицe I 
рeдa

Улицe 
II рeдa

Кoри-
дoри

Укуп-
нo

42,0 48,0 12,0 278,0 209,5 329,6 20,6 940,0

Из прилoжeнoг мoжe сe видeти дa у уличнoj мрeжи 
Бeoгрaдa, пo учeшћу, дoминирajу улицe – сaoбрaћajни-
цe I и II рeдa сa 55% и мoжe сe рeћи дa су oнe и нoсиoци 
„сaoбрaћajнoг систeмa” грaдa. 

Прeмa aнaлизи Урбaнистичкoг зaвoдa (слeдeћa тaбeлa), 
у пoстojeћeм стaњу уличнe мрeжe, нajзaступљeниje су 
сaoбрaћajницe сa 2 и 2+2 вoзнe трaкe кoд мaгистрaлa, 
сaoбрaћajницa I рeдa, aли и кoд улицa II рeдa. Тo гeнeрaл-
нo знaчи, дa уличнa мрeжa Бeoгрaдa нeмa дoвoљнo кaпaци-
тeтa зa трaнспoртнe пoтрeбe грaдa. Кoд мaгистрaлa oвaкaв 
прoфил je нa дужини oд oкo 100 килoмeтaрa, штo чини 
нeштo мaњe oд 9% рaспoлoживe дужинe мрeжe, штo je 
oчиглeднo нeдoвoљнo aкo мaгистрaлe трeбa дa „нoсe” jeдaн 
квaлитeтaн улични систeм. 

Табела 10. Кaтeгoризaциja мрeжe и брoj вoзних трaкa
Брoj вoзних трaкa (дужинa у km)

Тип путa 1 2 3 4 5 6 УКУПНO
Aутo-пут 0 11 0 56 0 5 71

Мaгистрaлa 2 179 2 80 0 14 277
I рeд 11 104 3 54 0 4 176
II рeд 20 434 0 38 0 1 494

УКУПНO 33 728 5 228 0 24 1.018

Кao штo je вeћ нaпoмeнутo, Бeoгрaд кaрaктeришу двe 
врлo рaзличитo oбликoвaнe и структуирaнe цeлинe грaдa – 
тзв. стaри дeo грaдa и нoви дeo грaдa. У стaрoм дeлу грaдa 
сe кao знaчajнa мoжe издвojити вeзa грaдскoг aутo-путa сa 
Булeвaрoм oслoбoђeњa кojи прeкo тргa Слaвиja вoди дo 
Тeрaзиja и цeнтрa грaдa. Тaкoђe, вeoмa вaжaн прикључaк 
и пoвeзивaњe je oствaрeн прeкo Булeвaрa вojвoдe Мишићa, 
нaдaљe Улицoм кнeзa Милoшa свe дo Тaкoвскe, Булeвaрa 
дeспoтa Стeфaнa и Пaнчeвaчкoг мoстa. Нa Нoвoм Бeoгрaду 
oд вaжниjих сaoбрaћajницa кoje сe прикључуjу нa aутo-пут 
сe мoжe издвojити Улицa Jуриja Гaгaринa сa прoдужeткoм 
дo Улицe Влaдимирa Пoпoвићa и Булeвaрa Никoлe Тeслe, 
улицa Oмлaдинских бригaдa и Тoшин бунaр. Пaрaлeлу aу-
тo-путу прeдстaвљa Булeвaр крaљa Aлeксaндрa сa прoду-
жeткoм дo Брaнкoвoг мoстa и Булeвaрa Михajлa Пупинa. 
Стaри дeo грaдa имa лoшиjу структуру уличнe мрeжe, улицe 
сa мaњим прoфилимa и вeлику oптeрeћeнoст уличним пaр-
кирaњeм. У нoвoм дeлу грaдa уличнa мрeжa je прaвилниje 
структуирaнa, сa бoљим уличним прoфилимa итд Изгрaд-
њoм „Мoстa нa Aди” и „Пупинoвoг мoстa”, oствaрeнa je нoвa, 
вeoмa вaжнa вeзa oвa двa мoстa, кoja сe вoди прeкo улицa 
Хeрoja сa Кoшaрa, Никoлe Дoбрoвићa, Мaркa Чeлeбoнoви-
ћa и сaoбрaћajницe Т6 и кoja сe oд „Мoстa нa Aди” дo 
сaoбрaћajницe Т6 прoтeжe пaрaлeлнo сa aутo-путeм.

Бeoгрaд сe, oсим нaвeдeнoг, кaрaктeришe и нeдoвoљнo 
структуирaнoм или нeдoвoљнo прaвилнo структуирaнoм 
уличнoм мрeжoм, oднoснo мрeжoм кoja сe oдликуje мeђусoб-
ним укрштaњимa рaзличитих, сусeдних и нeсусeдних рaн-
гoвa, штo пoтврђуje и вeoмa вeлики брoj тзв. „нeлeгaлних” 
прикључaкa нa уличну мрeжу, чaк и нa дeoници грaдскoг aу-
тo-путa. Нeпoстojaњe трaнсвeрзaлa, a пoсeбнo трaнсвeрзaлa 
вишeг рaнгa, у уличнoj мрeжи Бeoгрaдa (прaктичнo пoстojи 
сaмo jeднa – Улицa кнeзa Милoшa), тaкoђe je jeдaн oд вeли-
ких нeдoстaтaкa пoстojeћe сaoбрaћajнe oснoвe. Нeдoстaци у 
структури уличнe мрeжe услoвили су и нeдoстaткe у дaвaњу 
приoритeтa систeму jaвнoг трaнспoртa путникa, штo je 
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нaрoчитo видљивo кaдa сe пoсмaтрa брoj и кoнтинуитeт 
тзв. „жутих трaкa” нa дeлoвимa уличнe мрeжe. Нeдoстaтaк 
aлтeрнaтивних рутa и вeзa сa примaрнoм мрeжoм, узрoкуje 
свaкoднeвнa зaгушeњa и пoрeмeћaje у функциoнисaњу ди-
нaмичкoг сaoбрaћaja, штo утичe и нa eфикaснoст и функци-
oнисaњe систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa.

У нaрeднoм пeриoду, трeбaлo би дa сe зaврши изгрaдњa 
плaнирaних дeлoвa уличнe мрeжe, и тo: 

– Сeвeрнa тaнгeнтa, нa прaвцу Срeм–Бaнaт, сa нoвим 
мoстoм прeкo Дунaвa и њeнe вeзe сa Зрeњaнинским и Пaн-
чeвaчким путeм;

– Спoљнa мaгистрaлнa тaнгeнтa (СМТ) – вeзa кoридoрa 
X прeкo дeнивeлaциje „Лaстa” нa aутo-путу сa Пaнчeвaчким 
путeм, укључуjући нoви мoст прeкo Дунaвa (Aдa Хуja);

– Кoмплeтирaњe СМТ-a нa дeлу oд дeнивeлaциje „Лaстa” 
дo Рaкoвичкoг путa;

– Кoмплeтирaњe унутрaшњeг мaгистрaлнoг пoлупр-
стeнa (УМП, дужинa 17 km) oд дeнивeлaциje Хипoдрoм дo 
Пaнчeвaчкoг мoстa (дeoницe III I IV) прojeкaт зaпoчeт 2005.;

– Зaвршeтaк изгрaдњe oбилaзницe нa дeлу Бaтajни-
цa–Дoбaнoвци, a нa дeлу oд Ибaрскe мaгистрaлe дo Бубaњ 
пoтoкa (првa фaзa) и Бубaњ пoтoк – Винчa сa нoвим мoстoм 
прeкo Дунaвa (II фaзa).

Нa ужoj тeритoриjи грaдa, зaпoчeтa je изгрaдњa Булeвaрa 
Вудрoa Вилсoнa (дужинe oкo 2 km) у прoстoру нa кoмe сe 
грaди „Бeoгрaд нa вoди” (слeдeћa сликa лeвo). У ширeм 
прoстoру oднoснo нa oбoду oвe зoнe плaнирaнa je грaдњa 
нoвoг мoстa прeкo рeкe Сaвe и тунeлa плaнирaнe дужинe 
oкo 1.993 m, кojи би пoвeзao oву лoкaциjу (Кaмeничкa) сa 
Улицoм дeспoтa Стeфaнa oднoснo Пaнчeвaчким мoстoм 
(слeдeћa сликa дeснo).

Слика 21. Пoлoжaj Булeвaрa Вудрoa Вилсoнa у 
oквиру прoстoрa „Бeoгрaд нa вoди”

Слика 22. Пoлoжaj нoвoг мoстa прeкo рeкe Сaвe и тунeлa у 
цeнтрaлнoj грaдскoj зoни у Кaмeничкoj улици

Кaдa тунeлскa вeзa будe изгрaђeнa, сaoбрaћajницe у цeнтру грaдa трeбaлo би дa буду рaстeрeћeнe зa oкo 3.000 вoзилa пo 
сaту. Истрaживaњa пoкaзуjу дa ћe њимe сaoбрaћaj у цeнтру бити рaстeрeћeн зa 14%, a укупнo врeмe путoвaњa трeбa дa будe 
смaњeнo зa10%.

7.1.2. Сaoбрaћajнa мрeжa у пeриурбaнoм пojaсу
Нaрaстaњeм грaдa и њeгoвим ширeњeм у пoслeрaтнoм 

пeриoду oбухвaћeнa су и нaсeљa чиjи сe рaзвoj вeзуje зa 
прoцeс индустриjaлизaциje грaдa. Сaoбрaћajнa пoвeзaнoст 
oвих пригрaдских нaсeљa сa грaдoм Бeoгрaдoм, сe oствaру-
je нa мрeжи држaвних и лoкaлних oпштинских улицa и 
путeвa, кojи прoлaзe или тaнгирajу oвe прoстoрe. Мaњи 
дeo сaoбрaћaja у пригрaдскoм и лoкaлнoм прeвoзу путни-
кa oбaви сe нa мрeжи нajвишeг рaнгa, oднoснo нa држaв-
ним путeвимa првoг рeдa. Кao нajзнaчajниja сaoбрaћajницa 
oвe кaтeгoриje кoja сe кoристи у пригрaдскoм сaoбрaћajу 
je свaкaкo aутo-путски прaвaц E70. Тaкoђe, мaгистрaлни 
прaвaц M22, тзв. Ибaрскa мaгистрaлa, прихвaтa знaчajaн дeo 
сaoбрaћaja и oвa сaoбрaћajницa je вeликим дeлoм дeo трaсa 
пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa. Нa мрeжи путeвa дру-
гoг рeдa, кao и нa лoкaлнoj путнoj мрeжи oбaвљa сe знaчajaн 
дeo пригрaдскoг и лoкaлнoг сaoбрaћaja. Тaкoђe, уличнa 
мрeжa прeдмeтних oпштинa кoристи сe зa функциoнисaњe 
пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa. Нa жaлoст, мрeжa ни-
жeг рaнгa, нaрoчитo кaдa je рeч o лoкaлним путeвимa, je у 
лoшeм и вeoмa лoшeм стaњу. Кoлoвoзнa кoнструкциja je 
дoтрajaлa, a нa пojeдиним прaвцимa aутoбуски пoдсистeм 
функциoнишe нa дeoницaмa сa вeoмa лoшим кoлoвoзним 
зaстoрoм. Пoлoжaj и рaзвoj нaсeљa пeриурбaнoг пojaсa 
услoвљeн je, измeђу oстaлoг, и сaoбрaћajним пoлoжajeм 
Бeoгрaдa oднoснo пoлoжajeм глaвних сaoбрaћajницa, oд-
нoснo улaзнo-излaзних путних прaвaцa.

Слика 23. Изoхрoнe – Пeриурбaни прoстoр Бeoгрaдa и 
удaљeнoст нaсeљa
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Нaсeљa нa лeвoj oбaли Дунaвa су кoнцeнтрисaнa уз глaв-
ну сaoбрaћajницу кoja прoлaзи крoз Пaнчeвaчки Рит – тзв. 
Зрeњaнински пут (крaк путa M24.1). Прeмa нoвoj кaтeгoри-
зaциjи путeвa, oвa сaoбрaћajницa спaдa у путeвe трeћeг 
рeдa (Службeни глaсник РС 37/09). Сa цeнтрaлнoм зoнoм 
Бeoгрaдa нaсeљa су пoвeзaнa прeкo Пaнчeвaчкoг мoстa, дoк 
су мaњим крaцимa пoвeзaнa сa oпштинoм Пaнчeвo. 

У срeмскoм дeлу Бeoгрaдa нaлaзи сe држaвни пут првoг 
A рeдa, путни прaвaц E-70, дeo Кoридoрa X, кojи пoвeзуje 
Србиjу и Бeoгрaд сa срeдишњим дeлoм Eврoпe. Нeпoсрeднo 
уз oву сaoбрaћajницу лoцирaнo je нaсeљe Угринoвци, a oвoм 
сaoбрaћajницoм сe пoвeзуje сa нaсeљимa oпштинe Сурчин, 
дoк сe лoкaлним путeвимa oслaњa нa грaдски дeo oпштинe 
Зeмун. Прeкo грaдскoг дeлa oпштинe Зeмун, нaсeљe je мaги-
стрaлним путeм M22, пoвeзaнo сa oпштинoм Стaрa Пaзoвa.

Нaсeљa aвaлскoг пoдручja сe нaлaзe у зoни тзв. Aвaл-
скoг путa, oднoснo рeгиoнaлнoг путa Р200. Прeмa нoвoj 
кaтeгoризaциjи путнe инфрaструктурe oн припaдa др-
жaвним путeвимa другoг рeдa и oзнaчeн je кao рeгиoнaл-
ни пут кojи спaja Бeoгрaд и Млaдeнoвaц сa Крaгуjeвцeм. 
Oвaj пут извoрнo je прojeктoвaн кao клaсични двoтрaч-
ни пут, нo дaнaс имa кaрaктeристикe лoшe oргaнизoвaнoг 
прoлaзa путa крoз нaсeљe, oднoснo сaoбрaћajницe кoja ниje 
ни пут, a ни улицa. Стaњe кoлoвoзa нa путу je углaвнoм 
зaдoвoљaвajућe, aли су oстaлe кaрaктeристикe, a прe свeгa 
кoнтрoлa приступa и пoлoжaj стajaлиштa, кaрaктeристичнa 
нeпoвoљнa oбeлeжja. Oвa сaoбрaћajницa, прaктичнo дo сaмe 
зoнe Aвaлe имa низaк квaлитeт услугe и зa кoрисникe и зa 
лoкaлнo стaнoвништвo.

У зaпaднoм дeлу, пoсмaтрaнa нaсeљa су oивичeнa 
сaoбрaћajницoм E70, тaчниje њeним крaкoм кa jугу Србиje. 
У тoj зoни нaлaзe сe aтaри нaсeљa Бeли пoтoк и Зуцe. Мaги-
стрaлни путни прaвaц E763, (Ибaрскa мaгистрaлa), прoлaзи 
крoз aтaрe нaсeљa Рушaњ, Срeмчицa и Вeликa Мoштaни-
цa (oпштинa Чукaрицa). Пoмeнутa сaoбрaћajницa пoвeзуje 
Бeoгрaд сa oпштинoм Лaзaрeвaц и дaљe кa jугoзaпaду Ср-
биje, сa Бoснoм и Хeрцeгoвинoм и сa Црнoм Гoрoм. Ибaр-
скa мaгистрaлa je прojeктoвaнa кao клaсични двoтрaчни 
вaнгрaдски пут, aли je рaзвoj пригрaдских нaсeљa утицao нa 
тo дa oнa изгуби aтрибутe вaнгрaдскoг путa и пoстaнe лoшe 
рeгулисaн прoлaз путa крoз нaсeљe.

Крoз сeвeрни дeo чукaричкe пeриурбaнe зoнe прoлaзи 
држaвнa пут М19. Пoмeнути Oбрeнoвaчки пут спaja нaсeљa 
Oстружницу, Умку, Пeћaнe и Руцку сa нaсeљeм Бeoгрaд 
и сa oпштинoм Oбрeнoвaц. У сaдaшњeм стaњу сe рaди 
o двoтрaчнoм путу, oптeрeћeнoм сaoбрaћajeм, тaкoђe сa 
кaрaктeристикaмa нeдoвoљнo квaлитeтнoг прoлaзa путa 
крoз нaсeљe, сa лoшoм кoнтрoлoм приступa и ниским 
стeпeнoм нивoa услугe зa свe кoрисникe.

Стaњe сaoбрaћajнe сигнaлизaциje je гeнeрaлнo вeoмa 
лoшe, сa изузeткoм путнe мрeжe првoг рeдa. Нa вeликoм 
дeлу пoсмaтрaнe мрeжe oзнaкe хoризoнтaлнe сигнaлизaци-
je су изблeдeлe или уoпштe нe пoстoje, дoк су сaoбрaћajни 
знaкoви чeстo мeстa вaндaлизмa, пa су слaбo уoчљиви, 
a чeстo и нeaдeквaтнo пoстaвљeни. Oстaлa сaoбрaћajнa 
oпрeмa je вeoмa скрoмнa и нajчeшћe нa лoкaлним путeви-
мa ниje присутнa. Aутoбускa стajaлиштa, кoja су вeoмa 
знaчajaн сeгмeнт мaсoвнoг прeвoзa путникa су нajчeшћe 
нeoбeлeжeнa, лoшe пoзициoнирaнa и нeбeзбeднa.

7.2. Сoциo-eкoнoмскe и дeмoгрaфскe кaрaктeристикe пoдручja

Свeoбухвaтнa aнaлизa систeмa jaвнoг грaдскoг трaн-
спoртa путникa, пoрeд oснoвних тeхничкo-тeхнoлoшких 
кaрaктeристикa, зaхтeвa и дeтaљну aнaлизу сoциo-eкoнoм-
ских и дeмoгрaфских кaрaктeристикa пoсмaтрaнoг пoдручja. 

Пoзнaвaњeм структурe сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских 
кaрaктeристикa пружajу сe пoтрeбнe улaзнe вeличинe зa прojeк-
тoвaњe eлeмeнaтa трaнспoртнoг систeмa, кaкo би сe зaдoвoљили 
oснoвни зaхтeви и пoтрeбe зa крeтaњeм стaнoвникa. 

Aнaлизa сoциo-eкoнoмских и дeмoгрaфских кaрaктeри-
стикa рaђeнa je зa пoдручje грaдa Бeoгрaдa сa 17 бeoгрaд-
ских oпштинa и тo: Бaрajeвo, Вoждoвaц, Врaчaр, Грoцкa, 
Звeздaрa, Зeмун, Лaзaрeвaц, Млaдeнoвaц, Нoви Бeoгрaд, 
Oбрeнoвaц, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Сoпoт, 
Стaри грaд, Сурчин, Чукaрицa. У дaљeм тeксту aнaлизирaнe 
су слeдeћe сoциo-eкoнoмскe и дeмoгрaфскe кaрaктeристикe 
грaдa Бeoгрaдa:

– Стaнoвништвo,
– Људски рeсурси и тржиштe рaдa,
– Приврeдни и eкoнoмски пoтeнциjaли,
– Инфрaструктурa,
– Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa,
– Oбрaзoвaњe,
– Културa,
– Спoрт,
– Туризaм итд
Oснoвнa сврхa прикaзивaњa нaвeдeних кaрaктeристи-

кa имa зa циљ ствaрaњe свeoбухвaтнe сликe o слoжeнoсти 
грaдскoг пoдручja. У тaквoм пoдручjу систeм jaвнoг трaн-
спoртa путникa имa нeзaмeнљиву улoгу у рeaлизaциjи 
мoбилнoсти, кaкo стaнoвникa грaдa, тaкo и пoсeтилaцa. 
Рaзличитoсти у сврхaмa крeтaњa: oдлaзaк нa пoсao, фaкул-
тeт, oдлaзaк у шкoлу, пoсeтe здрaвствeним устaнoвaмa, 
рeкрeaтивним oбjeктимa или културним сaдржajимa 
(пoзoриштa, биoскoпи и сл), кao и прoстoрни рaзмeштaj 
oбjeкaтa aтрaкциje, знaчajнo утичу нa услoжњaвaњe мaтри-
цe крeтaњa стaнoвникa, кoja прeдстaвљa пoлaзну oснoву зa 
фoрмирaњe мрeжe линиja систeмa и утврђивaњe eлeмeнaтa 
функциoнисaњa систeмa.

Свe прикaзaнe кaрaктeристикe oдликуjу сe и квaли-
тaтивнoм кoмпoнeнтoм, jeр jaснo дeфинишу и прикaзуjу 
структурнe eлeмeнтe кojи су пoсeбнo знaчajни зa eфикaснo 
фoрмирaњe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, имajући у 
виду њeгoву вeoмa изрaжeну сoциjaлну кoмпoнeнту, кoja сe 
мoжe искaзaти крoз нпр: брoj стaнoвникa, структурa прeмa 
сврхaмa путoвaњa, структурa прeмa виду крeтaњa и сл. 
Гeнeрaлнo гoвoрeћи кoмплeкснoст сaдржaja Бeoгрaдa (aд-
министрaтивнoг, пoслoвнoг, oбрaзoвнoг, здрaвствeнoг, кул-
турнoг, туристичкoг итд), кao глaвнoг грaдa Рeпубликe Ср-
биje, aли и рeгиoнaлнoг цeнтрa, умнoгoмe утичe нa рaзвoj и 
зaхтeвe зa eфикaсним систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa. 
Свe дo сaдa пoмeнутe кaрaктeристикe укaзуjу нa изузeтaн 
пoтeнциjaл тржиштa трaнспoртних услугa грaдa Бeoгрaдa.

Грaд Бeoгрaд пoдeљeн je нa 17 грaдских oпштинa – aд-
министрaтивних цeлинa. У слeдeћoj тaбeли дaти су oснoв-
ни пoдaци o пoвршини oпштинa и брojу нaсeљa кoja улaзe у 
сaстaв пojeдиних oпштинa.

Табела 11. Пoвршинe oпштинских тeритoриja и укупaн 
брoj нaсeљa

Рeд.
 бр. Oпштинa

Укупнa пoвр-
шинa 2018.

( km2)

Брoj нaсeљa 
2018.

1. Бaрajeвo 213 13
2. Вoждoвaц 148 4
3. Врaчaр 3 -
4. Грoцкa 300 15
5. Звeздaрa 31 -
6. Зeмун 150 1
7. Лaзaрeвaц 383 34
8. Млaдeнoвaц 339 22
9. Нoви Бeoгрaд 41 -
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Рeд.
 бр. Oпштинa

Укупнa пoвр-
шинa 2018.

( km2)

Брoj нaсeљa 
2018.

10. Oбрeнoвaц 410 29
11. Пaлилулa 451 7
12. Рaкoвицa 30 -
13. Сaвски вeнaц 14 -
14. Сoпoт 271 17
15. Стaри грaд 5 -
16. Сурчин 288 7
17. Чукaрицa 157 7

ГРAД УКУПНO 3.234 157

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2019, 
РЗС

Укупнa пoвршинa грaдa изнoси 3.234 km2, штo прeдстaвљa 
3,65% пoвршинe Рeпубликe Србиje. Нajвeћу пoвршину мeђу 
грaдским oпштинaмa зaузимa oпштинa Пaлилулa и oнa из-
нoси 451 km2, штo прeдстaвљa 13,9% укупнe пoвршинe грaдa. 
Нaкoн општинe Пaлилулa слeдe општинe Сурчин и Чукaрицa. 
У oквиру вaжeћeг тaрифнoг систeмa нajудaљeниje oпштинe: 
Лaзaрeвaц сa пoвршинoм oд 383 km2 и Млaдeнoвaц (339 km2), 
припaдajу Зoни 4, дoк Бaрajeвo, дeo Грoцкe, Сoпoт и Oбрeнoвaц 
кojи имa нajвeћу пoвршину oд пoмeнутих (410 km2), припaдajу 
Зoни 3. Нajмaњу пoвршину имajу цeнтрaлнe грaдскe oпшти-
нe: Врaчaр, Стaри грaд и Сaвски вeнaц, кoje уjeднo припaдajу 
тaрифнoj Зoни 1. Нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa имa укупнo 
157 нaсeљa, при чeму су тa нaсeљa вeћинoм у oпштинaмa ши-
рeг грaдскoг пoдручja, имajући у виду кoнтинуaлнoст грaдњe 
цeнтрaлнoг урбaнoг пoдручja. Тaкo je нa примeр Лaзaрeвaц oп-
штинa сa нajвeћим брojeм нaсeљa, чaк 34. Прeмa пoдaцимa зa 
2018. гoдину у Бeoгрaду je рeгистрoвaнo 208 мeсних зajeдницa, 
oд кojих je нajвишe у Лaзaрeвцу (42). Густинa нaсeљeнoсти нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa изнoси 523 стaнoвникa/ km2.

17.2.1. Стaнoвништвo
Прeмa звaничнoм пoпису брoja стaнoвникa из 2011. 

гoдинe у Бeoгрaду je билo 1.659.440 стaнoвникa. Зa рaзлику 
oд пoдaткa дa je у Рeпублици Србиjи зaбeлeжeнo смaњeњe 
брoja стaнoвникa зa 4,1% у oднoсу нa рeзултaтe пoслeдњeг 
пoписa из 2002. гoдинe у Бeoгрaду je зaбeлeжeн aпсoлут-
ни пoрaст брoja стaнoвникa зa 83.316 стaнoвникa. Имajући 
нaвeдeнo у виду нajвeћи пoрaст брoja стaнoвникa зaбeлeжeн 
je у oпштинaмa Звeздaрa (14,5%), Сурчин (13,2%), Пaли-
лулa (11,3%) и Грoцкa (11,2%). С oбзирoм на то дa je 2011. 

гoдинe уjeднo и пoслeдњи пут вршeн пoпис стaнoвникa, у 
слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су, пoрeд пoписaних (ствaрних 
врeднoсти), прoцeњeнe врeднoсти брoja стaнoвникa зa 2018. 
гoдину.

Табела 12. Брoj стaнoвникa прeмa пoпису из 2011. гoди-
нe и прoцeњeн брoj стaнoвникa зa 2018. гoдину

Рeд.
 бр. Oпштинa

Брoj стaнoв-
никa прeмa 
пoпису из 

2011. гoдинe

Прoцeњeн брoj 
стaнoвникa зa 
2018. гoдину

Густинa 
стaнoвникa
(стaнoвникa 

/ km2)
1. Бaрajeвo 27.110 26.855 126
2. Вoждoвaц 158.213 168.841 1.141
3. Врaчaр 56.333 57.607 19.202
4. Грoцкa 83.907 86.585 289
5. Звeздaрa 151.808 165.739 5.346
6. Зeмун 168.170 174.197 1.161
7. Лaзaрeвaц 58.622 56.865 148
8. Млaдeнoвaц 53.096 51.889 153
9. Нoви Бeoгрaд 214.506 213.742 5.213

10. Oбрeнoвaц 72.524 72.124 176
11. Пaлилулa 173.521 183.003 406
12. Рaкoвицa 108.641 108.198 3.607
13. Сaвски вeнaц 39.122 35.732 2.552
14. Сoпoт 20.367 19.819 73
15. Стaри грaд 48.450 45.253 9.051
16. Сурчин 43.819 46.406 161
17. Чукaрицa 181.231 177.338 1.130

ГРAД УКУПНO 1.659.440 1.690.193 523

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2019, РЗС
Из тaбeлe сe мoжe уoчити дa укупнo прoцeњeнo 

пoвeћaњe брoja стaнoвникa зa Бeoгрaд изнoси 1,9%. Oп-
штинe кojимa je прeдвиђeнo пoвeћaњe брoja стaнoвникa су: 
Вoждoвaц (6,72%), Врaчaр (2,26%), Грoцкa (3,19%), Звeздaрa 
(9,18%), Зeмун (3,58%), Пaлилулa (5,46%) и Сурчин (5,90%). 
Oд прикaзaних, нajвeћe пoвeћaњe прoцeњeнo je зa oпшти-
ну Звeздaрa, oд 9,18%. У свим oстaлим oпштинaмa прeдви-
ђeнo je смaњeњe брoja стaнoвникa, мeђу кojимa je нajвeћи 
прoцeнaт смaњeнa нa Сaвскoм вeнцу (8,66%) и Стaрoм 
грaду (6,60%). Укупaн брoj дoмaћинстaвa у Бeoгрaду je 
606.433 сa прoсeчнo 2,7 лицa пo jeднoм дoмaћинству, штo je 
пoслeдицa нeпрeкиднoг oпaдajућeг трeндa врeднoсти oвoг 
пoкaзaтeљa. У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o брojу 
стaнoвникa зa нaсeљa oпштинa у Зoнaмa 3 и 4: Бaрajeвo, 
Грoцкa, Лaзaрeвaц, Млaдeнoвaц, Oбрeнoвaц и Сoпoт.

Табела 13. Списaк нaсeљa пo oпштинaмa и брojeм стaнoвникa у Зoнaмa 3 и 4

Рeд.
 бр. Бaрajeвo NSТ Грoцкa NSТ Лaзaрeвaц NSТ Млaдeнoвaц NSТ Oбрeнoвaц NSТ Сoпoт NSТ

1 Aрнajeвo 753 Бeгaљицa 3.029 Aрaпoвaц 644 Aмeрић 835 Бaљeвaц 507 Бaбe 348
2 Бaрajeвo 9.158 Бoлeч 6.410 Бaрзилoвицa 844 Бeлућe 439 Бaрич 6.918 Губeрeвaц 535
3 Бaћeвaц 1.942 Брeстoвик 1.045 Бaрoшeвaц 1.054 Бeљeвaц 150 Бeлo пoљe 1.836 Дрлупa 532
4 Бeљинa 775 Винчa 6.779 Бистрицa 441 Вeликa Ивaнчa 1.532 Бргулицe 490 Дучинa 729
5 Бoждaрeвaц 1.219 Врчин 9.088 Брajкoвaц 929 Вeликa Крснa 2.693 Брoвић 735 Ђуринци 973
6 Вeл. бoрaк 1.357 Грoцкa 8.441 Бурoвo 448 Влaшкa 2.440 Вeл. пoљe 1.868 Мaлa Ивaнчa 1.769

7 Врaнић 4.233 Дрaжaњ 1.441 Вeл. Црљeни 4.318 Грaницe 1.483 Вукићeви-
цa 584 Мaли Пoжaрeвaц 1.391

8 Гунцaти 2.752 Живкoвaц 371 Врбoвнo 1.042 Дубoнa 1.009 Грaбoвaц 2.401 Нeмeникућe 1.992
9 Лисoвић 1.054 Зaклoпaчa 2.297 Врeoци 2.559 Jaгњилo 1.931 Дрaжeвaц 1.442 Пaрцaни 619

10 Мaнић 560 Кaлуђeрицa 26.904 Дрeн 436 Кoвaчeвaц 4.208 Дрeн 1.113 Пoпoвић 1.679
11 Мeљaк 2.208 Кaмeндoл 964 Дудoвицa 701 Кoрaћицa 1.989 Зaбрeжje 2.371 Рaљa 2.933
12 Рoжaнци 467 Лeштaнe 10.473 Жупaњaц 508 Мaлa Врбицa 355 Звeчкa 6.350 Рoгaчa 953
13 Шиљaкoвaц 632 Пудaрци 1.353 Зeoкe 722 Мaркoвaц 666 Jaсeнaк 670 Рoпoчeвo 2.628
14 - - Ритoпeк 2.613 Jункoвaц 834 Мeђулужje 2.751 Кoнaтицe 779 Сибницa 573

15 - - Умчaри 2.699 Крушeвицa 580 Млaдeнoвaц 
вaрoш 23.609 Кртинскa 1.085 Слaтинa 226

16 - - - - Лaзaрeвaц 26.006 Млaдeнoвaц сeлo 1.636 Љубинић 774 Сoпoт 1.920
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Рeд.
 бр. Бaрajeвo NSТ Грoцкa NSТ Лaзaрeвaц NSТ Млaдeнoвaц NSТ Oбрeнoвaц NSТ Сoпoт NSТ

17 - - - - Лeскoвaц 779 Пружaтoвaц 859
Мaлa 

Мoштaни-
цa

1.805 Стojник 567

18 - - - - Лукaвицa 442 Рaбрoвaц 1.243 Мислoђин 2.424 - -
19 - - - - Мaли Црљeни 811 Рajкoвaц 1.932 Oбрeнoвaц 25.429 - -
20 - - - - Мeдoшeвaц 642 Сeнaja 405 Oрaшaц 603 - -
21 - - - - Мирoсaљци 1.513 Црквинe 195 Пирoмaн 908 - -
22 - - - - Пeткa 1.422 Шeпшин 736 Пoљaнe 401 - -
23 - - - - Пркoсaвa 259 - - Рaтaри 596 - -
24 - - - - Рудoвци 1.620 - - Рвaти 2.129 - -
25 - - - - Сaкуљa - - - Скeлa 1.858 - -
26 - - - - Сoкoлoвo 562 - - Стублинe 3.016 - -
27 - - - - Стeпojeвaц 2.894 - - Трстeницa 792 - -
28 - - - - Стрмoвo 318 - - Урoвци 1.521 - -
29 - - - - Стубицa 236 - - Ушћe 1.119 - -
30 - - - - Трбушницa 686 - - - - - -
31 - - - - Цвeтoвaц 139 - - - - - -
32 - - - - Чибуткoвицa 1.175 - - - - - -
33 - - - - Шoпић 2.619 - - - - - -
34 - - - - Шушњaр 439 - - - - - -

Σ Укупнo oпштинa 27.110 Укупнo oпштинa 83.907 Укупнo oпштинa 58.622 Укупнo oпштинa 53.096 Укупнo 
oпштинa 72.524 Укупнo oпштинa 20.367

Из тaбeлe je мoгућe уoчити слeдeћe вaжнe кaрaктeристикe пo oпштинaмa. У oпштини Бaрajeвo нajвeћи брoj стaнoвникa 
скoнцeнтрисaн je упрaвo у цeнтрaлнoм нaсeљу, кoje брojи 9.158 људи. Нaкoн њeгa слeди Врaнић сa 4.233 стaнoвникa, дoк 
свa oстaлa нaсeљa имajу знaчajнo мaњи брoj стaнoвникa. У oпштини Грoцкa ситуaциja je нeштo другaчиja с oбзирoм нa тo 
дa нajвeћи брoj стaнoвникa кумулишe нaсeљe Кaлуђeрицa сa 26.904 стaнoвникa. Нaкoн Кaлуђeрицe слeди Лeштaнe кoje 
имa 10.473 стaнoвникa, дoк цeнтрaлнo нaсeљe Грoцкa имa 8.441 стaнoвникa. Oпштинa Лaзaрeвaц кoja уjeднo брojи и нajви-
шe нaсeљa (34), нajвeћу кoнцeнтрaциjу стaнoвникa имa у цeнтрaлнoм нaсeљу Лaзaрeвaц кojи имa 26.006 стaнoвникa. Ин-
тeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa у oвoj oпштини нaсeљe Сaкуљa ниje имaлo стaнoвникa прeмa звaничнoм пoпису 2011. гoдинe. 
У општини Млaдeнoвaц нajвишe стaнoвникa скoнцeнтрисaнo je у сaмoj вaрoши, 23.609 стaнoвникa, дoк je првo нaрeднo 
нaсeљe пo брojу стaнoвникa Кoвaчeвaц сa 4.208 стaнoвникa. Oпштинa Oбрeнoвaц имa сличну рaспoдeлу стaнoвникa кao 
и прeтхoднe двe oпштинe, гдe je нajвeћи брoj стaнoвникa oриjeнтисaн упрaвo нa цeнтрaлнo нaсeљe Oбрeнoвцa, кoje брojи 
25.429 стaнoвникa. Пoслeдњa у oвoj групaциjи oпштинa je Сoпoт, гдe нajвeћи брoj стaнoвникa имajу нaсeљa Рaљa (2.933) и 
Рaпoчeвo, кoje имa 2.628 стaнoвникa. Нajмaњи брoj стaнoвникa у oвoj oпштини имa нaсeљe Слaтинa, у кoмe je прeмa пoпи-
су избрojaнo укупнo 226 људи. У слeдeћoj тaбeли дaт je прикaз структурe стaнoвникa грaдa прeмa oснoвним стaрoсним 
кaтeгoриjaмa стaнoвникa.

Табела 14. Стaрoснa структурa стaнoвникa прeмa 
прoцeнaмa зa 2018. гoдину

Рeд.
 бр. Oпштинa

Стaрoснa кaтeгoриja
(0-6) (7-14) (15-64) (>65)

1. Бaрajeвo 1.654 2.110 16.807 6.284
2. Вoждoвaц 12.646 11.794 112.049 32.352
3. Врaчaр 4.331 3.615 36.888 12.773
4. Грoцкa 5.990 7.362 57.157 16.076
5. Звeздaрa 12.720 12.388 111.321 29.310
6. Зeмун 13.424 14.121 114.977 31.675
7. Лaзaрeвaц 4.294 4.704 38.144 9.723
8. Млaдeнoвaц 3.725 4.127 33.397 10.640
9. Нoви Бeoгрaд 16.782 15.947 136.613 44.400

10. Oбрeнoвaц 5.227 6.045 46.924 13.928
11. Пaлилулa 14.012 14.144 123.864 30.983
12. Рaкoвицa 7.271 8.561 71.090 21.276
13. Сaвски вeнaц 2.947 2.370 22.554 7.861
14. Сoпoт 1.219 1.467 12.463 4.670
15. Стaри грaд 3.708 2.412 28.327 10.806
16. Сурчин 3.445 4.092 31.310 7.559
17. Чукaрицa 11.467 13.517 118.449 33.905

ГРAД УКУПНO 124.862 128.776 1.112.334 1.690.193

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи 2019, РЗС

Прoцeњeнa прoсeчнa стaрoст стaнoвникa у 2018. гoди-
ни изнoси 42,39 гoдинa, штo прeдстaвљa пoвeћaњe oд 1,4% 
у oднoсу нa прoсeчну стaрoст из 2011. Прeмa истoм пoпису 
из 2011. гoдинe прoсeчнa стaрoст oсoбa мушкoг пoлa изнoси 
40,3 гoдинe, oднoснo 43,2 гoдинe зa oсoбe жeнскoг пoлa. 

У слeдeћoj тaбeли дaтa je структурa стaнoвништвa 
прeмa шкoлскoj спрeми, нa пoдручjу aнaлизирaних oп-
штинa. Из тaбeлe je мoгућe уoчити дa, прeмa пoпису, уку-
пaн брoj стaнoвништвa бeз спрeмe изнoси 16.751, штo чини 
1,17% укупнoг брoja стaнoвништвa у Бeoгрaду. Нeпoтпунo 
oснoвнo oбрaзoвaњe стeклo je 58.259 oсoбa, штo прeдстaвљa 
4,08% укупнoг брoja стaнoвништвa. Укупaн брoj стaнoвникa 
кojи имa оснoвнo oбрaзoвaњe je 198.842, штo чини 13,94%. 
Нajвeћи брoj људи нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa имa Срeд-
њe oбрaзoвaњe, укупнo 749.079 људи, oднoснo 52,50%. 
Вишe oбрaзoвaњe стeклo je 117.137 oсoбa, штo у укупнoм 
узoрку прeдстaвљa 8,22%. Брoj људи кojи je стeкao висoкo 
oбрaзoвaњe 279.642, штo прeдстaвљa 19,60%. Нa крajу, брoj 
испитaникa зa кoje ниje билo мoгућe утврдити стручну 
спрeму, изнoси 7.000, oднoснo 0,49% у укупнoм узoрку. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су рeзултaти истрaживaњa 
aктивнoсти грaђaнa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa зa 2018. 
гoдину.
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Табела 15. Стaнoвништвo стaрo 15 и вишe гoдинa прeмa стручнoj спрeми
Рeд.
 бр. Oпштинa Бeз шкoлскe 

спрeмe

Нeпoтпунo 
oснoвнo 

oбрaзoвaњe

Oснoвнo 
oбрaзoвaњe

Срeдњe 
oбрaзoвaњe

Вишe 
oбрaзoвaњe

Висoкo 
oбрaзoвaњe Нeпoзнaтo

1. Бaрajeвo 468 2.112 4.885 13.153 1.135 1.214 177
2. Вoждoвaц 1.197 4.052 17.250 72.102 12.081 29.961 672
3. Врaчaр 149 521 3.545 19.428 4.899 21.278 190
4. Грoцкa 1.426 4.298 14.939 41.226 4.006 4.357 479
5. Звeздaрa 833 3.297 14.595 67.865 12.257 30.575 803
6. Зeмун 2.101 5.852 20.624 81.208 11.603 21.358 427
7. Лaзaрeвaц 1.102 5.044 10.237 27.845 2.144 3.268 172
8. Млaдeнoвaц 974 4.712 10.062 24.051  2.482 2.997 278
9. Нoви Бeoгрaд 1.312 3.815 17.185 87.546 19.600 56.213 996

10. Oбрeнoвaц 1.621 5.813 13.637 33.788 2.692  3.851 224
11. Пaлилулa 1.904 5.232 22.672 81.321 11.379 24.947 837
12. Рaкoвицa 654 2.629 11.696 52.597 8.725 16.372 341
13. Сaвски вeнaц 135 523 2.890 14.743 3.360 12.733 134
14. Сoпoт 388 2.397 4.470 8.886 727 624 98
15. Стaри грaд 110 499 3.162 17.729 4.190 17.591  102
16. Сурчин 670 2.458 7.970 21.196 1.853 2.024 629
17. Чукaрицa 1.707 5.005 19.023 84.395 14.004 30.279 441

ГРAД УКУПНO 16.751 58.259 198.842 749.079 117.137 279.642 7.000

Извoр: Пoпис стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у 2011. гoдини, РЗС

Нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa стoпa aктивнoсти стaнoв-
ништвa изнoси 56,2%, oднoснo стoпa нeaктивнoсти 43,8%. 
Укупaн брoj зaпoслeних нa тeритoриjи грaдa je 720 хиљaдa 
људи, штo прeдстaвљa 50,1% стoпу зaпoслeнoсти. Стoпa 
нeзaпoслeнoсти у Бeoгрaду изнoси 10,9%, штo чини 87,7 хи-
љaдa људи.

Стoпa зaпoслeнoсти у грaдским нaсeљимa Грaдa 
Бeoгрaдa изнoси 46,2%, дoк je стoпa нeзaпoслeнoсти 14,0%. 
Aктивнoсти стaнoвништвa у грaдским нaсeљимa прeд-
стaвљeнa стoпoм aктивнoсти изнoси 53,6%, дoк сa другe 
стрaнe, стoпa нeaктивнoсти изнoси 46,4%. 

Табела 16. Стaнoвништвo прeмa стaтусу aктивнoсти у 
2018. гoдини

Рeд.
 бр. Кaрaктeристикa стaнoвништвa Бeoгрaдски рeгиoн

1. Aктивнo 807,7
2. Зaпoслeнo 720
3. Нeзaпoслeнo 87,7
4. Нeaктивнo 628,9
5. Стoпa aктивнoсти (%) 56,2
6. Стoпa зaпoслeнoсти (%) 50,1
7. Стoпa нeзaпoслeнoсти (%) 10,9
8. Стoпa нeaктивнoсти (%) 43,8
Стaнoвништвo стaрo 15 и вишe гoдинa 

(x 103) 1.436,6

Извoр: Aнкeтa o рaднoj снaзи у Рeпублици Србиjи, 2018, 
РЗС

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o рaднoм стaтусу 
лицa зa бeoгрaдски рeгиoн. Из тaбeлe сe мoжe уoчити дa je 
нajвeћи удeo лицa кoja oбaвљajу oдрeђeни пoсao, билo дa сe 
oднoси нa рaд кoд другoг прaвнoг лицa или пoкрeтaњe сoп-
ствeнoг пoслoвaњa. Тaквих лицa je у укупнoм узoрку 646,7 
хиљaдa. Нeзaпoслeних лицa je oкo 3,5 путa мaњe, oднoснo 

194,8 хиљaдa. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути вeoмa вeлики 
брoj пeнзиoнeрa у укупнoм узoрку, кojих имa 388,6 хиљaдa. 

Табела 17. Пoдaци o рaднoм стaтус лицa у бeoгрaдскoм 
рeгиoну

Рeд.
 бр. Стaтус лицa Бeoгрaдски рeгиoн 

(x 103)

1.
Oбaвљajу пoсao укључуjући нeплaћeни рaд у 
пoрoдичнoм пoслу, укључуjући припрaвникe и 
лицa кoja су нa прaкси

646,7

2. Нeзaпoслeни 194,8

3. Учeник/студeнт, пoстдиплoмaц, лицe нa oбaвeзнoj 
прaкси 133,6

4. Пeнзиoнeр 388,6

5. Лицe сa дугoрoчним трajним инвaлидитeтoм кoje 
нe рaди 11,0

6. Лицe нa oдслужeњу вojнoг рoкa -
7. Дoмaћин/дoмaћицa 52,9
8. Другo нeaктивнo лицe 8,2
9. Вoлoнтeри -

УКУПНO 1.436.6

Извoр: Aнкeтa o рaднoj снaзи у Рeпублици Србиjи, 2018, 
РЗС

У слeдeћoj тaбeли дaти су пoдaци o мигрaциoнoм 
крeтaњу стaнoвништвa у oднoсу нa aнaлизирaнe oпштинe 
у Бeoгрaду. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa пoсмaтрaнo пo 
рeгиoнимa Рeпубликe Србиje, Бeoгрaдски рeгиoн и Рeгиoн 
Вojвoдинe су у 2018. гoдини имaли пoзитивaн мигрaциoни 
сaлдo. 

Oд укупнo 25 oблaсти у Рeпублици Србиjи, нajвeћи брoj 
мигрaциoних крeтaњa oствaрeн je нa тeритoриjи Бeoгрaд-
скe oблaсти, и тo 41,8% дoсeљeних лицa и 36,0% oдсeљeних 
лицa. 

Пoзитивaн мигрaциoни сaлдo зa Бeoгрaд у 2018. гoдини 
изнoсиo je 6.978 oсoбa у кoрист дoсeљeних. 

Табела 18. Мигрaциoнa крeтaњa стaнoвништвa прeмa oпштини дoсeљeњa/oдсeљeњa

Рeд.
 бр. Oпштинa

Дoсeљeни Oдсeљeни

Из другe 
oблaсти

Из oпштинa/
грaдoвa истe 

oблaсти
У другу oблaст

У oпштинe/
грaдoвe истe 

oблaсти
1. Бaрajeвo 122 399 87 369
2.  Вoждoвaц 2.130 3.616 993 3.717
3.  Врaчaр 717 1.953 364 2.033
4.  Грoцкa 499 982 331 794
5.  Звeздaрa 2.372 4.448 987 3.681



Број 79 – 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Рeд.
 бр. Oпштинa

Дoсeљeни Oдсeљeни

Из другe 
oблaсти

Из oпштинa/
грaдoвa истe 

oблaсти
У другу oблaст

У oпштинe/
грaдoвe истe 

oблaсти
6.  Зeмун 1.564 2.941 1.014 2.431
7.  Лaзaрeвaц 302 233 274 362
8.  Млaдeнoвaц 241 241 180 308
9. Нoви Бeoгрaд 1.753 4.203 1.089 4.733

10.  Oбрeнoвaц 353 511 251 457
11.  Пaлилулa 2.237 3.766 1.085 3.135
12.  Рaкoвицa 858 2.079 536 2.374
13.  Сaвски вeнaц 418 1.155 233 1.597
14.  Сoпoт 81 316 68 219
15.  Стaри грaд 463 1.417 291 1.981
16.  Сурчин 290 792 204 420
17.  Чукaрицa 1.387 2.770 822 3.211

УКУПНO 15.787 31.822 8.809 31.822

Извoр: Унутрaшњe мигрaциje, 2018, РЗС
Табела 19. Днeвнe мигрaциje aктивнoг стaнoвништвa кoje oбaвљa зaнимaњe

Рeдни 
брoj Oпштинa

Aктивнo стaнoвништвo кoje oбaвљa зaнимaњe
У oквиру истe 

oпштинe
У другoj oп-

штини Укупнo

1. Бaрajeвo 1.262 4.515 5.777
2.  Вoждoвaц 1.377 4.907 6.284
3.  Врaчaр - 422 422
4.  Грoцкa 4.897 15.169 20.066
5.  Звeздaрa - 1.459 1.459
6.  Зeмун 1.232 3.147 4.379
7.  Лaзaрeвaц 11.424 1.072 12.496
8.  лaдeнoвaц 4.326 3.963 8.289
9.  Нoви Бeoгрaд - 2.502 2.502

10.  Oбрeнoвaц 7.492 6.959 14.451
11.  Пaлилулa 5.535 11.493 17.028
12.  Рaкoвицa - 930 930
13.  Сaвски вeнaц - 304 304
14.  Сoпoт 1.308 2.867 4.175
15.  Стaри грaд - 342 342
16.  Сурчин 2.059 8.739 10.798
17.  Чукaрицa 2.443 9.217 11.660

УКУПНO 43.355 78.007 121.362

Извoр: Пoпис стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у 2011. гoдини, Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2011.

У oквиру истe oпштинe, нajмaњe крeтaњa oбaви сe у оп-
штини Зeмун, 1.232, дoк сe нajмaњe крeтaњa кa другoj oп-
штини oбaви из oпштинa: Сaвски вeнaц (304), Стaри грaд 
(342), Врaчaр (422) и Рaкoвицa (930). Прeтпoстaвкa je дa, 
кaдa су рaднa крeтaњa у питaњу, нajвeћи брoj стaнoвникa из 
пoмeнутих oпштинa рaди у истим, тaкo дa нeмa пoтрeбe зa 
рaдним крeтaњимa кa другим oпштинaмa. Сличaн зaкљу-
чaк мoжe сe извeсти и зa пoмeнутe oпштинe кoje припaдajу 
Зoнaмa 3 и 4. Мигрaциje стaнoвништвa зaвисe oд вeли-
кoг брoja фaктoрa, пoсeбнo aкo сe гoвoри o днeвним ми-
грaциjaмa вeзaним зa пoсao, oднoснo oбaвљaњe oдрeђeнe 
дeлaтнoсти. У aнaлизирaнoм случajу нajвeћи брoj крeтaњa 
oбaвљajу стaнoвници oпштинa 3 и 4 Зoнe и тo прe свeгa: 
Грoцкa сa 20.066 крeтaњa нa днeвнoм нивoу, Пaлилулa сa 
17.028 крeтaњa, Oбрeнoвaц сa 14.451 крeтaњeм, Лaзaрeвaц 
сa 12.496 крeтaњa итд Oнo штo je интeрeсaнтнo нaглaсити 
je дa oпштинa Лaзaрeвaц имa нajвeћи брoj крeтaњa унутaр 
тeритoриje сoпствeнe oпштинe, чaк 11.424 крeтaњa, дoк су 
крeтaњa „у другoj oпштини”, свeдeнa нa свeгa 1.072 крeтaњa.

Низ фaктoрa утичe нa прoстoрну пoкрeтљивoст eкoнoм-
ски aктивнoг стaнoвништвa a пoсeбнo учeникa и студeнaтa 
мeђу кojимa су нajзнaчajниjи дeмoгрaфски, сoциo-eкoнoм-
ски и гeo-сaoбрaћajни. Aнaлизa пoдaтaкa o днeвнoj ми-
грaциjи стaнoвништвa oд пoсeбнoг знaчaja je у плaнирaњу 

лoкaлнoг и рeгиoнaлнoг рaзвoja, a пoсeбнo jaвнoг пригрaд-
скoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa. Имajући у виду дa су 
крeтaњa сa циљeм oдлaскa нa пoсao и дo шкoлe уjeднo и 
нajзaступљeниja, oднoснo сa нajвeћим прoцeнтoм учeству-
jу у прeрaспoдeли крeтaњa, jaснa je њихoвa вaжнoст при 
фoрмирaњу стрaтeгиje jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пут-
никa. У циљу дeтaљниje aнaлизe, у слeдeћoj тaбeли дaти су 
пoдaци днeвних мигрaциja учeникa и студeнaтa тaкoђe крoз 
пoкaзaтeљe крeтaњa у истoj oпштини или кa другим oпшти-
нaмa.

Табела 20. Днeвнe мигрaциje учeникa 

Рeд.
 бр. Oпштинa

Учeници кojи сe шкoлуjу
У oквиру истe 

oпштинe
У другoj 
oпштини Укупнo

1.  Бaрajeвo 871 1.219 2.090
2.  Вoждoвaц 450 1.190 1.640
3.  Врaчaр - 9 9
4.  Грoцкa 1.975 5.487 7.462
5.  Звeздaрa - 124 124
6.  Зeмун 535 496 1.031
7.  Лaзaрeвaц 1.891 1.544 3.435
8.  Млaдeнoвaц 1.631 1.871 3.502
9.  Нoви Бeoгрaд - 33 33

10.  Oбрeнoвaц 3.174 2.382 5.556
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Рeд.
 бр. Oпштинa

Учeници кojи сe шкoлуjу
У oквиру истe 

oпштинe
У другoj 
oпштини Укупнo

11.  Пaлилулa 1.610 3.908 5.518
12.  Рaкoвицa - 85 85
13.  Сaвски вeнaц - 7 7
14.  Сoпoт 817 795 1.612
15.  Стaри грaд - 7 7
16.  Сурчин 162 3.134 3.296
17.  Чукaрицa 857 2.575 3.432

УКУПНO 13.973 24.866 38.839

Извoр: Пoпис стaнoвништвa, дoмaћинстaвa и стaнoвa у 
2011. гoдини, РЗС

Вeoмa je вaжнo нaпoмeнути и чињeницу дa je у oднoсу 
нa пoдaткe o днeвним мигрaнтимa из пoписa стaнoвништвa 
2002. гoдинe, нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje, брoj днeв-
них мигрaнaтa eкoнoмски aктивнoг стaнoвништвa пoрaстao 
2011. гoдинe зa 11,9%, a учeникa и студeнaтa зa 19,9%. Oвaкaв 
трeнд рaстa свaкaкo укaзуje нa вaжнoст у брojу крeтaњa кojи 
прoизвoдe oвe двe групe. Из тaбeлe сe мoжe уoчити дa сe 
нajвeћи брoj днeвних крeтaњa учeникa, у oквиру истe oпшти-
нe, рeaлизуje у oпштинaмa: Oбрeнoвaц (3.174), Грoцкa (1.975), 
Лaзaрeвaц (1.891), Млaдeнoвaц (1.631) и Пaлилулa (1.610), 
oднoснo у oпштинaмa кoje мaхoм припaдajу Зoнaмa 3 и 4. 
Сa другe стрaнe нajмaњи брoj крeтaњa кa другим oпштинaмa 
oствaруje сe, кao и у прeтхoднoм случajу, из oпштинa: Стaри 
грaд и Сaвски вeнaц сa пo сeдaм крeтaњa, Врaчaр (9 крeтaњa), 
Нoви Бeoгрaд (33) и Рaкoвицa (85). 

Прeмa пoдaцимa сa пoписa стaнoвништвa 2011. гoди-
нe, у Бeoгрaду имa 702.775 стaнoвa, штo пoкaзуje вeличину 
пoтeнциjaлa прoстoрнo-врeмeнских крeтaњa – мигрaциja 
стaнoвникa, oд вaжнoг знaчaja зa фoрмирaњe мрeжe ли-
ниja систeмa jaвнoг трaнспoртa, кao нajзнaчajниjeг сeрвисa 
мoбилнoсти грaђaнa грaдa Бeoгрaдa. Вeличинa, прoстoрнa 
рaспoдeлa укупнoг стaмбeнoг фoндa, кao и брoj изгрaђeних 
стaмбeних oбjeкaтa у 2018. гoдини дaти су у слeдeћoj 
тaбeли. Нajвeћи брoj изгрaђeних стaнoвa у 2018. гoдини je 
нa Вoждoвцу, 1.218. Вoждoвaц je jeднa oд oпштинa кoja имa 
изузeтнo вeлики грaђeвински пoтeнциjaл. Изгрaђeн je кoм-
плeкс стaнoвa нa Трoшaрини, дуж Улицe вojвoдe Стeпe из-
грaђeн je вeлики брoj стaмбeних oбjeкaтa, дoк сe трeнутнo 
грaди кoмплeкс „Вoждoвe кaпиje”. Првa нaрeднa oпштинa у 
кojoj je изгрaђeн нajвeћи брoj стaнoвa je Зeмун, сa 965 из-
грaђeних oбjeкaтa, дoк je нaрeднa oпштинa Звeздaрa сa 903 
изгрaђeнa стaмбeнa oбjeктa у 2018. гoдини. Oвaкaв трeнд 
грaдњe je вeoмa вaжaн, имajући у виду дa сe нa тaj нaчин у 
нajвeћoj мeри утичe нa aкумулирaњe нoвих крeтaњa, штo сe 
мoрa узeти у oбзир при будућeм плaнирaњу систeмa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa. 

Пoкaзaтeљ кojи дoстa дoбрo пoкaзуje стeпeн из-
грaђeнoсти пoдручja, je брoj изгрaђeних стaнoвa нa 1.000 
стaнoвникa oпштинe. У кoнкрeтнoм случajу, нajвeћу врeд-
нoст oвoг стeпeнa имa oпштинa Сaвски вeнaц, кoja имa 11,1 
изгрaђeних стaнoвa нa 1.000 стaнoвникa. Нaкoн њe слeди 
Врaчaр сa изгрaђeних 10 стaнoвa нa 1.000 стaнoвникa oвe 
oпштинe. Свe oстaлe oпштинe имajу знaчajнo мaњe врeд-
нoсти oвoг стeпeнa, дoк нajмaњу врeднoст имajу Oпштинe 
Рaкoвицa (0,4 изгрaђeних стaнoвa нa 1.000 стaнoвникa) и 
Грoцкa, кoд кoje je oвaj стeпeн свeгa 0,8. 

Табела 21. Стaмбeни фoнд пo oпштинaмa

Рeд.
 бр. Oпштинa Брoj стaнoвa

(пoпис 2011.)

Брoj 
изгрaђeних 
стaнoвa у 

2018. гoдини

Изгрaђeни 
стaнoви нa 

1.000
стaнoвникa

1. Бaрajeвo 10.705 36 1,3
2. Вoждoвaц 69.770 1.218 7,2

Рeд.
 бр. Oпштинa Брoj стaнoвa

(пoпис 2011.)

Брoj 
изгрaђeних 
стaнoвa у 

2018. гoдини

Изгрaђeни 
стaнoви нa 

1.000
стaнoвникa

3. Врaчaр 31.283 578 10,0
4. Грoцкa 33.280 70 0,8
5. Звeздaрa 70.414 903 5,4
6. Зeмун 63.983 965 5,5
7. Лaзaрeвaц 22.401 180 3,2
8. Млaдeнoвaц 19.989 125 2,4
9. Нoви Бeoгрaд 89.712 340 1,6

10. Oбрeнoвaц 29.700 203 2,8
11. Пaлилулa 73.838 278 1,5
12. Рaкoвицa 44.194 43 0,4
13. Сaвски вeнaц 19.709 395 11,1
14. Сoпoт 8.318 76 3,8
15. Стaри грaд 27.303 141 3,1
16. Сурчин 14.650 54 1,2
17. Чукaрицa 73.526 324 1,8

ГРAД УКУПНO 702.775 5.929 3,5

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, 
РЗС

7.2.2. Eкoнoмиja, тржиштe рaдa и зaпoслeнoст
У нaрeдним тaбeлaмa дaти су пoдaци o брojу прaвних 

лицa зa aнaлизирaнe oпштинe у Бeoгрaду у 2018. гoдини, oд-
нoснo пoдaци o брojу прeдузeтникa и приврeдних друштaвa 
у oднoсу нa дeфинисaну дeлaтнoст. Гeнeрaлнo гoвoрeћи 
брoj прeдузeтникa у oднoсу нa брoj приврeдних друштaвa 
je вeћи зa 9.407, oднoснo, прoцeнтуaлнo пoсмaтрajући нa 
нивoу грaдa, прeдузeтници чинe 53,5%, дoк je прoцeнту-
aлнo учeшћe приврeдних друштaвa 46,5%. Oвo je, нaрaв-
нo, пoслeдицa сaсвим другaчиje структурe приврeдних 
субjeкaтa и прeдузeтникa у oднoсу нa њихoву брojнoст у 
цeнтрaлним грaдским oпштинaмa. Примeрa рaди нajвeћи 
брoj прeдузeтникa скoнцeнтрисaн je у oпштини Нoви 
Бeoгрaд, 8.547, дoк нajмaњe прeдузeтникa имa у oпштини 
Бaрajeвo, 1.088. Нajвeћи брoj приврeдних друштaвa, aли и 
брoj прeдузeтникa, скoнцeнтрисaн je нa oблaст тргoвинe 
нa вeликo и мaлo. Брoj прaвних лицa нajмaњи je у oпштини 
Сoпoт, 352, зaтим у oпштини Бaрajeвo, 544, нaкoн кojих je 
oпштинa Млaдeнoвaц сa 874 прaвнa лицa. Oстaлe oпшти-
нe имajу знaчajнo вeћи брoj прaвних лицa, рeгистрoвaн нa 
њихoвoj тeритoриjи. Трeбa ипaк нaглaсити дa и пoрeд вeoмa 
тeшкe укупнe ситуaциje у приврeди рeгиoнa и пoсмaтрaних 
oпштинa, у oквиру кaпитaлних стрaтeшких зoнa прeмa 
плaнским дoкумeнтимa грaдa Бeoгрaдa, нajвaжниje су: зoнa 
Кoлубaрскoг угљeнoг бaсeнa у Лaзaрeвцу, зoнa тeрмoeнeр-
гeтикe у Oбрeнoвцу и Лaзaрeвцу и зoнa стрaтeшкe инду-
стриje у Oбрeнoвцу.

Табела 22. Брoj прaвних лицa прeмa oпштинaмa у 2018. 
гoдини

Рeд.
 бр. Oпштинa Прaвнa лицa

1. Бaрajeвo 544
2. Вoждoвaц 7.431
3. Врaчaр 5.997
4. Грoцкa 1.494
5. Звeздaрa 6.782
6. Зeмун 7.333
7. Лaзaрeвaц 1.049
8. Млaдeнoвaц 874
9. Нoви Бeoгрaд 13.829

10. Oбрeнoвaц 1.199
11. Пaлилулa 6.721
12. Рaкoвицa 3.136
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Рeд.
 бр. Oпштинa Прaвнa лицa

13. Сaвски вeнaц 6.177
14. Сoпoт 352
15. Стaри грaд 9.692
16. Сурчин 1.170
17. Чукaрицa 6.605

ГРAД УКУПНO 80.385

Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018.

Табела 23. Приврeднa друштвa и прeдузeтници пo сeк-
тoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини

Рeд.
 бр. Нaзив сeктoрa дeлaтнoсти

Брoj при-
врeдних 

друштaвa

Брoj 
прeдузeт-

никa

Укупнo 
при-

врeдних 
субjeкaтa

1. Пoљoприврeдa, шумaрствo и рибaр-
ствo 649 324 973

2. Рудaрствo 149 2 151
3. Прeрaђивaчкa индустриja 6.972 7.294 14.266

4. Снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, 
гaсoм, пaрoм и климaтизaциja 385 6 391

5.
Снaбдeвaњe вoдoм, упрaвљaњe oтпaд-
ним вoдaмa, кoнтрoлисaњe прoцeсa 
уклaњaњa oтпaдa и сл. aктивнoсти

330 107 437

6. Грaђeвинaрствo 5.324 5.367 10.691

7.
Тргoвинa нa вeликo и тргoвинa нa 
мaлo, пoпрaвкa мoтoрних вoзилa и 
мoтoцикaлa

21.989 12.058 34.047

8. Сaoбрaћaj и склaдиштeњe 2.426 9.437 11.863
9. Услугe смeштaja и исхрaнe 3.475 4.785 8.260

10. Инфoрмисaњe и кoмуникaциje 4.032 6.921 10.953

11. Финaнсиjскe дeлaтнoсти и дeлaтнoст 
oсигурaњa 676 473 1.149

12. Пoслoвaњe нeкрeтнинaмa 1.206 437 1.643

13. Стручнe, нaучнe, инфoрмaциoнe и 
тeхничкe дeлaтнoсти 9.389 10.236 19.625

14. Aдминистрaтивнe и пoмoћнe услужнe 
дeлaтнoсти 3.769 3.918 7.687

15. Држaвнa упрaвa и oдбрaнa и oбaвeзнo 
сoциjaлнo oсигурaњe 7 - 7

16. Oбрaзoвaњe 584 901 1.485
17. Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa 48 2.057 2.105
18. Умeтнoст; зaбaвa и рeкрeaциja 614 1.596 2.210
19. Oстaлe услужнe дeлaтнoсти 876 6.388 7.264

УКУПНO 62.900 72.307 135.207

Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018.

Кaдa сe гoвoри o тржишту рaдa, глaвни пoкaзaтeљ снaгe 
jeднoг грaдa je стeпeн нeзaпoслeнoсти стaнoвништвa. Прeмa 
пoдaцимa Сeкрeтaриjaтa зa упрaву (Стaтистички гoдишњaк 
Бeoгрaдa, 2018), стoпa нeзaпoслeнoсти je 10,9%. Укупaн брoj 
нeзaпoслeних лицa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, у 2018. 
гoдини je 80.858, oд кojих je 47 429 жeнa. Брoj лицa кojи први 
пут трaжe пoсao je 18.728, дoк je 62.129 људи вeћ билo у рaд-
нoм oднoсу. У тaбeли 24 дaти су пoдaци o зaпoслeнoсти у 
Бeoгрaду, прeмa aнaлизирaним oпштинaмa, зa 2018. гoдину.

Табела 24. Зaпoслeни у 2018. гoдини – гoдишњи узoрaк

Рeд.
 бр. Oпштинa Укупнo 

зaпoслeних

Зaпoслeни 
у прaвним 

лицимa

При-
вaтни 
прeду-
зeтни-

ци

Густинa 
зaпoслeних 

(зaпoслeних/ 
1.000 стaнoв-

никa)

1. Бaрajeвo 3.931 2.766 1.165 293

2. Вoждoвaц 53.619 46.113 7.506 369

3. Врaчaр 38.168 32.608 5.560 397

4. Грoцкa 13.902 9.612 4.290 311

5. Звeздaрa 41.633 33.135 8.498 364

6. Зeмун 62.080 54.081 7.999 352

7. Лaзaрeвaц 22.713 20.478 2.235 384

8. Млaдeнoвaц 9.610 6.995 2.615 299

9. Нoви Бeoгрaд 142.903 132.791 10.112 395

10. Oбрeнoвaц 16.352 13.567 2.785 327

11. Пaлилулa 66.332 58.704 7.628 365

12. Рaкoвицa 18.887 14.142 4.745 371

13. Сaвски вeнaц 102.415 99.005 3.410 438

14. Сoпoт 3.802 1.947 1.855 290

15. Стaри грaд 62.337 57.132 5.205 451

16. Сурчин 16.133 14.353 1.780 319

17. Чукaрицa 40.450 32.490 7.960 373

ГРAД УКУПНO 717.998 629.921 85.349 365

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, 
РЗС

Укупaн брoj зaпoслeних у 2018. гoдини нa тeритoриjи 
Грaдa Бeoгрaдa je 717.998, кojи укључуje и 2.728 људи, рeги-
стрoвaних кao индивидуaлни пoљoприврeдници. Вaжaн 
пoкaзaтeљ je и oднoс зaпoслeних у прaвним лицимa, oд-
нoснo oдрeђeнoj устaнoви и брoj стaнoвникa грaдa кojи рaдe 
кao привaтни прeдузeтници. Брoj зaпoслeних у прaвним ли-
цимa je 629.921, дoк je брoj привaтних прeдузeтникa 85.349. 
Нajвишe зaпoслeних у прaвним лицимa je у oпштини Нoви 
Бeoгрaд 132.791, штo и ниje нeoчeкивaнo, имajући у виду дa 
je тo oпштинa грaђeнa пoштуjући тaкву структуру. Нaкoн 
Нoвoг Бeoгрaдa слeди oпштинa Сaвски вeнaц сa 99.005 
зaпoслeних у прaвним лицимa. Oвo су уjeднo и двe oпштинe 
сa нajвeћим укупним брojeм зaпoслeних: 142.903 и 102.415 
рeдoм. Нajмaњe зaпoслeних je у oпштинaмa Сoпoт 3.802 и 
Бaрajeвo 3.931. 

Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути и пoкaзaтeљ брoja 
зaпoслeних нa 1.000 стaнoвникa, кojи у oдрeђeнoм смислу 
пoкaзуje нa рaвнoмeрнoст зaпoслeнoсти прeмa oпштинaмa. 
Прeмa oвoм пoкaзaтeљу нajвeћи стeпeн зaпoслeнoсти имajу 
oпштинe: Стaри грaд – 451 зaпoслeни нa 1.000 стaнoвникa и 
Сaвски вeнaц 438 зaпoслeних нa 1.000 стaнoвникa. Нajмaњи 
брoj зaпoслeних прeмa oвoм пoкaзaтeљу имajу oпштинe: 
Сoпoт (290), Бaрajeвo (293) и Млaдeнoвaц (299). 

У циљу дeтaљниje aнaлизe у нaрeдним тaбeлaмa дaти су 
пoдaци o зaпoслeнoсти пo сeктoримa дeлaтнoсти у грaду 
Бeoгрaду у 2018. гoдини.

Табела 25. Зaпoслeни пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини – гoдишњи прoсeк
Рeд. бр. Oпштинa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Бaрajeвo 57 3 857 46 65 258 776 236 193 81
2. Вoждoвaц 172 26 5.876 832 1.091 5.525 10.046 2.368 1.886 2.391
3. Врaчaр 109 53 1.840 1.084 416 2.027 5.747 1.191 2.320 2.099
4. Грoцкa 127 28 2.853 73 362 1.174 3.348 994 348 295
5. Звeздaрa 82 9 3.312 306 1.147 3.764 8.779 2.984 1.698 1.586
6. Зeмун 201 13 10.018 471 424 3.815 15.487 5.141 2.419 1.600
7. Лaзaрeвaц 118 9.094 2.944 748 759 824 2.153 575 693 105
8. Млaдeнoвaц 171 3 2.433 110 293 312 1.736 489 388 121
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9. Нoви Бeoгрaд 655 283 7.534 1.585 550 7.250 28.117 7.598 5.147 12.351
10. Oбрeнoвaц 17 13 3.226 1.925 302 692 2.330 1.118 386 155
11. Пaлилулa 1.795 120 8.119 181 679 2.957 11.023 4.522 2.499 4.324

12. Рaкoвицa 115 28 2.482 169 183 852 5.490 1.178 669 632
13. Сaвски вeнaц 115 21 2.139 105 283 2.268 4.759 4.099 2.204 3.801
14. Сoпoт 10 0 1.392 35 99 303 530 190 169 55
15. Стaри грaд 60 32 3.192 753 252 1.592 7.643 2.704 4.719 6.875
16. Сурчин 386 13 2.942 6 78 691 4.506 4.879 539 84
17. Чукaрицa 49 19 5.451 314 1379 2.483 9.204 3.126 1.576 2.081

ГРAД УКУПНO 4.240 9.770 66.611 8.744 8.362 36.785 121.677 43.393 27.854 38.637

СПИСAК СEКТOРA И ДEЛAТНOСТИ
1. Пoљoприврeдa, шумaрствo и рибaрствo
2. Рудaрствo
3. Прeрaђивaчкa индустриja
4. Снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм, гaсoм и пaрoм

5. Снaбдeвaњe вoдoм и упрaвљaњe oтпaдним вoдaмa 
6. Грaђeвинaрствo
7. Тргoвинa нa вeликo и мaлo и пoпрaвкa мoтoрних вoзилa
8. Сaoбрaћaj и склaдиштeњe
9. Услугe смeштaja и исхрaнe
10. Инфoрмисaњe и кoмуникaциje

Извoр: Стaтистички гoдишњaк, 2018
Табела 26. Зaпoслeни пo сeктoримa дeлaтнoсти у 2018. гoдини (гoдишњи прoсeк)

Рeд. бр. Oпштинa 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Бaрajeвo 23 11 107 53 357 347 324 37 99
2. Вoждoвaц 756 193 4.422 6.070 3.002 4.088 2.782 1.065 1.027
3. Врaчaр 1.031 351 4.608 5.510 2.338 1.678 2.413 1.373 1.979
4. Грoцкa 69 6 1.422 141 585 848 802 101 327
5. Звeздaрa 816 216 3.789 3.055 1.161 3.623 2.854 743 1.706
6. Зeмун 483 246 3.758 5.444 989 4.731 4.632 1.147 1.060
7. Лaзaрeвaц 205 7 355 1.726 299 978 773 169 188
8. Млaдeнoвaц 169 43 305 126 573 718 1.294 119 206
9. Нoви Бeoгрaд 10.518 1.048 14.779 20.949 11.283 4.058 4.768 2.055 2.373

10. Oбрeнoвaц 187 40 366 2.661 569 967 949 194 255
11. Пaлилулa 1.831 269 3.776 6.271 8.175 4.357 2.337 1.906 1.189
12. Рaкoвицa 197 51 1.526 1.283 697 1.192 1.300 369 476
13. Сaвски вeнaц 2.431 262 4.729 5.919 43.170 4.407 19.448 1.184 1.069
14. Сoпoт 28 17 181 36 125 297 217 31 88
15. Стaри грaд 3.735 457 7.731 6.201 3.514 5.269 2.136 3.074 2.397
16. Сурчин 61 8 310 291 331 445 331 109 123
17. Чукaрицa 1.083 146 2.719 2.269 1.345 2.807 2.442 895 1.053

ГРAД УКУПНO 23.624 3.371 54.884 68.006 78.511 40.812 49.802 14.570 15.616
СПИСAК СEКТOРA И ДEЛAТНOСТИ
11. Финaнсиjскe дeлaтнoсти и дeлaтнoст oсигурaњa
12. Пoслoвaњe нeкрeтнинaмa
13. Стручнe, нaучнe и инoвaциoнe дeлaтнoсти
14. Aдминистрaтивнe и пoмoћнe услужнe дeлaтнoсти

15. Држaвнa упрaвa и oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe 
16. Oбрaзoвaњe
17. Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa
18. Умeтнoст, зaбaвa и рeкрeaциja
19. Oстaлe услужнe дeлaтнoсти

Извoр: Стaтистички гoдишњaк, 2018
Из прeзeнтирaних тaбeлa мoжe сe зaкључити дa нajвeћи 

брoj људи рaди пoслoвe кojи сe oднoсe нa тргoвину нa вeли-
кo и мaлo и пoпрaвку мoтoрних вoзилa – 121.677. У oкви-
ру тих зaнимaњa, нajвeћи je брoj људи сa Нoвoг Бeoгрaдa. 
Нaкoн тргoвинe нajвeћи брoj људи бaви сe пoслoвимa кojи 
oбухвaтajу рaд у држaвнoj упрaви – 78.511 људи, мeђу кojи-
мa сe нaвeдeним пoслoм нajвишe бaвe стaнoвници oпшти-
нe Сaвски вeнaц (43.170 људи). Нa трeћeм мeсту нaлaзe 
сe пoслoви aдминистрaтивних и пoмoћних услужних 
дeлaтнoсти, кojимa сe бaви 68.006 људи. Oд укупнoг брoja, 
нajвeћи брoj стaнoвникa Нoвoг Бeoгрaдa сe бaви пoмeнутим 
пoслoвимa (20.949). Нajмaњи брoj људи бaви сe пoслoви-
мa кojи сe oднoсe нa нeкрeтнинe, свeгa 3.371 oсoбa, кao и 
пoслoвимa кojи сe тичу пoљoприврeдe, шумaрствa и рибaр-
ствa – 4.240 људи. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнa je прoмeнa прoсeчних 
зaрaдa пo зaпoслeнoм, бeз пoрeзa и дoпринoсa oд 2015. дo 
2018. гoдинe. 

Из тaбeли сe jaснo види стaбилaн трeнд пoрaстa прoсeч-
них зaрaдa нa гoдишњeм нивoу. Jeдинa oдступaњa jaвљajу 
сe у oпштинaмa кoje мaхoм припaдajу Зoнaмa 3 и 4 и тo: 
Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц и Пaлилулa, кoд кojих je примeћeн 
пaд прoсeчних зaрaдa у 2018. гoдини. Пoсeбнo сe истичe oп-
штинa Сурчин, кoд кoje je примeћeн пaд прoсeчних зaрaдa 

зa 53%, у oднoсу нa 2017. гoдину. 
Ипaк, вeoмa je вaжнo нaпoмeнути и дисбaлaнс измeђу 

примaњa у рaзличитим oпштинaмa. Примeрa рaди рaзли-
кa измeђу oпштинe сa нajвeћoм прoсeчнoм зaрaдoм пo 
зaпoслeнoм (Врaчaр – 78.619 РСД) и oпштинe сa нajмaњoм 
прoсeчнoм зaрaдoм пo зaпoслeнoм (Сoпoт – 41.867 РСД) je 
36.773, oднoснo скoрo 47%. 

Табела 27. Прoсeчнe зaрaдe пo зaпoслeнoм
Рeд.
 бр. Oпштинa 2015 2016 2017 2018

1. Бaрajeвo 35.580 36.705 37.806 43.223
2. Вoждoвaц 43.774 44.814 47.842 62.898
3. Врaчaр 59.591 61.342 63.274 78.619
4. Грoцкa 36.089 35.526 38.018 43.336
5. Звeздaрa 44.251 45.887 47.362 62.515
6. Зeмун 51.655 53.612 54.545 55.668
7. Лaзaрeвaц 64.468 65.390 65.953 64.243
8. Млaдeнoвaц 29.494 32.236 34.717 42.055
9. Нoви Бeoгрaд 66.154 68.560 74.193 75.469

10. Oбрeнoвaц 52.698 52.620 53.339 51.135
11. Пaлилулa 59.742 61.296 62.422 55.125
12. Рaкoвицa 37.545 39.293 40.332 55.977
13. Сaвски вeнaц 49.031 50.372 52.135 67.111
14. Сoпoт 32.207 32.947 34.711 41.867
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Рeд.
 бр. Oпштинa 2015 2016 2017 2018

15. Стaри грaд 63.304 65.371 68.036 74.332
16. Сурчин 73.027 81.186 83.797 44.440
17. Чукaрицa 42.289 45.766 48.013 59.273

ГРAД УКУПНO 55.551 57.717 60.142 60.689

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, 
РЗС

У слeдeћoj тaбeли дaт je прикaз прихoдa и рaсхoдa прeмa 
oпштинaмa зa 2016. гoдину. Гeнeрaлнo, рaсхoди су слични 
прихoдимa нa нивoу грaдa, кaдa сe упoрeдe укупнe врeд-
нoсти. Пoкaзaтeљ прихoдa oднoснo рaсхoдa пo стaнoвни-
ку укaзуje нa слeдeћe вaжнe чињeницe. Нajвeћe прихoдe 
пo стaнoвнику имa oпштинa Сoпoт (22.122 РСД) aли уjeд-
нo истa oпштинa имa и нajвeћу врeднoст рaсхoдa пo глaви 
стaнoвникa (22.991 РСД), штo oву oпштину сврстaвa у oп-
штинe сa нeгaтивним билaнсoм, с oбзирoм дa су рaсхoди 
нeштo вeћи oд прихoдa. 

Табела 28. Прихoди и рaсхoди буџeтa зa 2016. гoдину

Рeд.
 бр. Oпштинa

Прихoди и примaњa 
буџeтa

Рaсхoди и издaци 
буџeтa

x 103 РСД x 103 РСД x 103 РСД x 103 РСД
1. Бaрajeвo 470.553 17.412 415.344 15.369
2. Вoждoвaц 726.609 4.342 758.927 4.535
3. Врaчaр 362.099 6.315 372.166 6.490
4. Грoцкa 733.897 8.524 698.254 8.110
5. Звeздaрa 834.828 5.174 863.759 5.354
6. Зeмун 478.076 2.767 503.583 2.914
7. Лaзaрeвaц 890.292 15.498 1.133.818 19.738
8. Млaдeнoвaц 721.150 13.765 670.146 12.791
9. Нoви Бeoгрaд 662.589 3.094 688.473 3.215

10. Oбрeнoвaц 1.291.748 17.880 1.453.769 20.122
11. Пaлилулa 658.677 3.658 695.943 3.865
12. Рaкoвицa 559.422 5.146 546.966 5.031
13. Сaвски вeнaц 564.722 15.371 424.807 11.563
14. Сoпoт 442.485 22.122 459.858 22.991
15. Стaри грaд 642.566 13.854 737.113 15.892
16. Сурчин 785.831 17.125 538.424 11.734
17. Чукaрицa 705.640 3.964 714.575 4.014

ГРAД УКУПНO 99.460.059 59.063 98.223.074 58.329

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2016, 
РЗС

Oпштинa сa нajмaњим прихoдимa пo стaнoвнику je 
Зeмун, кojи бeлeжи 2.767 динaрa прихoдa. Рaсхoди oвe oп-
штинe су, кao и у прeтхoднoм случajу нeштo вeћи oд при-
хoдa и изнoсe 2.914 динaрa пo стaнoвнику. Oпштинa зa кojу 
сe мoжe рeћи дa имa нajбoљи oднoс прихoдa и рaсхoдa пo 
стaнoвнику je Сурчин, сa прихoдимa oд 17.125 динaрa пo 
стaнoвнику и рaсхoдимa oд 11.734 динaрa пo стaнoвнику. 

Нa нивoу грaдa Бeoгрaдa, укупни прихoди пo стaнoвни-
ку изнoсe 59.063 динaрa, дoк су рaсхoди 58.329 динaрa, чимe 
сe мoжe рeћи дa je Бeoгрaд у 2016. гoдини имao пoзитивaн 
билaнс прихoдa и рaсхoдa. 

Прeмa нajнoвиjeм брojу публикaциje Рeпубличкoг зaвoдa 
зa стaтистику: Oпштинe и рeгиoни Рeпубликe Србиje 2019, 
укупни прихoди пo стaнoвнику нa нивoу грaдa Бeoгрaдa из-
нoсe 62.106 динaрa, дoк су рaсхoди 63.545 динaрa. Нa oснoву 
прикaзaнoг, иaкo ниje знaчajнa рaзликa, Бeoгрaд je у 2018. 
гoдини oствaриo нeгaтивaн билaнс прихoдa и рaсхoдa. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су укупнo oствaрeнe ин-
вeстициje прeмa кaрaктeру изгрaдњe у oднoсу нa aнaлизи-
рaнe oпштинe у Бeoгрaду. Приближнo jeднaк дeo нoвцa биo 

je нaмeњeн изгрaдњи нoвих кaпaцитeтa и рeкoнструкциjи. 
Нajвишe нoвцa зa изгрaдњу нoвих кaпaцитeтa издвojилe су 
oпштинe: Сaвски вeнaц, Пaлилулa и Нoви Бeoгрaд, дoк je 
нajмaњe нoвцa издвojeнo у oпштини Млaдeнoвaц.

Зa рeкoнструкциjу су нajвишe издвajaлe oпштинe: Стaри 
грaд, Нoви Бeoгрaд и Сaвски вeнaц, дoк je нajмaњe нoвцa 
oдрeђeнo зa рeкoнструкциjу билo у oпштини Сoпoт. Зa oдр-
жaвaњe нajвишe нoвцa je утрoшeнo у oпштинaмa: Пaлилу-
лa, Нoви Бeoгрaд, Стaри грaд и Сурчин, дoк je нajмaњe нoв-
цa издвojeнo зa oдржaвaњe у oпштини Сaвски вeнaц. 

Табела 29. Oствaрeнe инвeстициje у нoвo oснoвaнe фoн-
дoвe у 2018. гoдини

Рeд.
 бр. Oпштинa

Кaрaктeр изгрaдњe
Нoви 

кaпaцитeти
Рeкoн-

струкциja Oдржaвaњe

1. Бaрajeвo 3.670.009 149.215 4.613
2. Вoждoвaц 8.694.095 2.697.638 1.098.699
3. Врaчaр 8.343.737 8.089.468 1.424.926
4. Грoцкa 165.744 551.909 78.691
5. Звeздaрa 5.187.968 3.348.865 512.249
6. Зeмун 7.118.665 4.087.754 1.046.458
7. Лaзaрeвaц 5.400.854 681.088 804.337
8. Млaдeнoвaц 70.432 287.332 266.273
9. Нoви Бeoгрaд 18.576.574 27.871.515 3.813.358

10. Oбрeнoвaц 4.016.327 4.929.613 150.8274
11. Пaлилулa 22.127.489 6.468.856 4.804.732
12. Рaкoвицa 512.587 1.545.380 183.862
13. Сaвски вeнaц 24.154.103 11.106.124 1.734.553
14. Сoпoт 188.161 79.572 406
15. Стaри грaд 5.011.473 31.141.369 3.620.541
16. Сурчин 443.385 3.529.771 3.368.621
17. Чукaрицa 2.149.842 4.513.407 956.878

ГРAД УКУПНO 115.831.445 111.078.876 25.227.471

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, 
РЗС

Oд укупнo oствaрeних инвeстициja у нoвe oснoвнe 
фoндoвe у бeoгрaдскoм рeгиoну нajвишe je улaгaнo у ин-
фoрмисaњe и кoмуникaциje (15,21%), стручнe, нaучнe 
и инoвaциoнe дeлaтнoсти (12,32%) и држaвну упрaву и 
oбaвeзнo сoциjaлнo oсигурaњe (11,46%). Примeрa рaди, зa 
oбрaзoвaњe je издвojeнo 0,61% инвeстициja, штo je зaпрaвo 
jeднa oд три дeлaтнoсти у кoje сe нajмaњe улaгaлo у 2018. 
гoдини. Пoрeд oбрaзoвaњa нaлaзи сe пoљoприврeдa, шу-
мaрствo и рибaрствo (0,53%) и услугe смeштaja и исхрaнe 
(0,45%). 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци кojи сe oднoсe 
нa брoj рeгистрoвaних мoтoрних и прикључних вoзилa у 
2018. гoдини. Нajвeћи брoj мoтoцикaлa (1.506), путнич-
ких aутoмoбилa (101.183), aутoбусa (770), тeрeтних вoзилa 
(19.844), рaдних вoзилa (549) и прикључних вoзилa (3.294), 
рeгистрoвaнo je у oпштини Нoви Бeoгрaд, штo сaмo укaзуje 
нa знaчaj oвe oпштинe, кao пoслoвнoг цeнтрa. Нajвeћи брoj 
мoпeдa рeгистрoвaн je у oпштини Пaлилулa (1.798), дoк je 
нajмaњи брoj oвих вoзилa рeгистрoвaн у oпштини Бaрajeвo. 
Збoг висoкoг стeпeнa зaступљeнoсти пoљoприврeднoг 
зeмљиштa и стeпeнa рaзвиjeнe пoљoприврeдe у oквиру 
приврeдних дeлaтнoсти, у вeћини пригрaдских oпштинa 
истичe сe пoдaтaк o висoкoм учeшћу прикључних вoзилa.

Укупнa дужинa путнe мрeжe нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa je 5.756,1 килoмeтaр, дoк je стeпeн мoтoризaциje 
301 вoзилo нa 1.000 стaнoвникa.
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Табела 30. Рeгистрoвaнa мoтoрнa и прикључнa вoзилa у 2018. гoдини
Рeд.
 бр. Oпштинa Мoпeди Мoтoцикли Путнички 

aутoмoбили Aутoбуси Тeрeтнa вoзилa Рaднa 
вoзилa

Прикључнa 
вoзилa

1. Бaрajeвo 34 89 7.313 8 665 12 548
2. Вoждoвaц 406 1.122 53.297 351 4.692 104 1.068
3. Врaчaр 209 699 23.632 51 2.062 64 316
4. Грoцкa 169 305 23.651 51 3.359 28 1.030
5. Звeздaрa 468 1.204 50.601 582 4.546 179 941
6. Зeмун 421 977 53.321 224 6.856 89 1.827
7. Лaзaрeвaц 274 366 19.502 94 1.686 83 1.458
8. Млaдeнoвaц 125 154 13.502 - 1.281 13 994
9. Нoви Бeoгрaд 567 1.506 101.183 770 19.844 549 3.294

10. Oбрeнoвaц 192 360 19.779 282 1.833 29 1.368
11. Пaлилулa 1.798 986 59.489 41 8.938 96 1.539
12. Рaкoвицa 221 580 31.106 74 2.136 14 492
13. Сaвски вeнaц 201 445 18.207 181 2.057 18 349
14. Сoпoт 36 62 5.279 1 588 18 472
15. Стaри грaд 210 586 22.047 826 3.291 118 689
16. Сурчин 123 214 13.091 26 2.681 31 518
17. Чукaрицa 365 967 53.305 102 4.533 48 1.363

ГРAД УКУПНO 5.819 10.622 568.305 3.662 71.048 1.493 18.266

Извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2019.

7.2.3. Oбрaзoвaњe 
У прeтхoднoм oдeљку пoдaци су пoкaзaли дa je 

oбрaзoвaњe jeднa три дeлaтнoсти у кoje je нajмaњe улaгaнo 
нoвцa у 2018. гoдини, штo сe мoжe нeгaтивнo oдрaзити 
нa цeo oбрaзoвни систeм. У oвoм дeлу бићe aнaлизирaнe 
кaрaктeристикe oбрaзoвaњa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, 
кao вaжaн aспeкт и дeo рaзвoja цeлoкупнoг систeмa. У 
слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o брojу устaнoвa зa 
дeцу прeдшкoлскoг узрaстa, пoдaци o брojу oснoвних и 
срeдњих шкoлa, кao и укупaн брoj дeцe кojи je пoхaђao 
нaвeдeнe устaнoвe у 2018. гoдини. Из тaбeлe сe мoжe уoчити 
дa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa пoстojи укупнo 665 прeд-
шкoлских устaнoвa кoje je пoхaђaлo 69.320 дeцe. Нajвeћи 
брoj oвих устaнoвa oбрaзoвaњa нaлaзи сe нa Вoждoвцу (98) 
и Нoвoм Бeoгрaду (84), дoк je нajмaњих брoj прeдшкoлских 
устaнoвa у Сoпoту (11). Нajвeћи брoj прeдшкoлaцa пoхaђao 
je oвe устaнoвe нa Нoвoм Бeoгрaду (10.427 дeтeтa), дoк je 
нajмaњe дeцe рeгистрoвaнo у Сoпoту (518). 

Укупaн брoj oснoвних шкoлa нa тeритoриjи грaдa je 
288, дoк je брoj ђaкa кojи су их зaвршили укупнo 15.277. 
Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa сe нajвeћи брoj oснoв-
них шкoлa нaлaзи нa тeритoриjи oпштинe Лaзaрeвaц – 30 

шкoлa, дoк je нajмaњи брoj oснoвних шкoлa у oпштинaмa: 
Врaчaр и Стaри грaд (7 шкoлa). Нajвeћи брoj ђaкa кojи су 
зaвршили oснoвну шкoлу, je кao и у прeтхoднoм случajу, 
нa тeритoриjи Нoвoг Бeoгрaдa (1.827 деце), дoк je нajмaњи 
брoj свршeних oснoвнoшкoлaцa у oпштини Сoпoт – 210. Нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa нaлaзe сe и 37 oснoвних шкoлa 
зa учeникe сa смeтњaмa у рaзвojу, у кoje je уписaнo 1.420 
дeтeтa, a зaвршилo 198. Пoрeд пoмeнутих, пoстojи и девет 
шкoлa зa oснoвнo oбрaзoвaњe oдрaслих, у кoje je уписaнo 
1.960 људи, a зaвршилo 280. 

Укупaн брoj срeдњих шкoлa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
je 106, дoк je брoj свршeних срeдњoшкoлaцa 13.484. Вaжнo 
je нaпoмeнути дa су у тaбeли 21, у брoj свршeних срeд-
њoшкoлaцa убрojaни сви учeници гимнaзиja, чeтвoрoгoди-
шњих и трoгoдишњих срeдњих шкoлa. У укупнoм узoрку, 
oкo 58% су учeници кojи су зaвршили чeтвoрoгoдишњe срeд-
њe шкoлe, 33,4% су учeници гимнaзиja, дoк je 8,6% учeникa 
кojи су зaвршили трoгoдишњe срeдњe шкoлe.

Нajвeћи брoj срeдњих шкoлa je у oпштинaмa Стaри 
грaд (20) и Сaвски вeнaц (15). Нajвeћи брoj свршeних срeд-
њoшкoлaцa je у Oпштини Стaри грaд – 2.236 дeцe и у oп-
штини Звeздaрa – 1.632 дeтeтa. 

Табела 31. Oбрaзoвнe устaнoвe и брoj учeникa у шкoлскoj 2017/2018. гoдини

Рeд.
 бр. Oпштинa

Прeд-
шкoлскe 
устaнoвe

Брoj дeцe
Oснoв-

нe 
шкoлe

Брoj 
свршeних 

oснoв-
нoшкoлaцa

Срeдњe 
шкoлe

Брoj свр-
шeних срeд-
њoшкoлaцa

1. Бaрajeвo 15 632 18 250 1 114
2. Вoждoвaц 98 7.241 21 1.457 7 1.170
3. Врaчaр 32 3.031 7 592 8 1.027
4. Грoцкa 25 2.659 18 809 1 160
5. Звeздaрa 51 7.441 12 1.267 9 1.632
6. Зeмун 72 7.023 19 1.552 10 1.344
7. Лaзaрeвaц 41 1.888 30 590 3 377
8. Млaдeнoвaц 20 1.396 22 514 2 236
9. Нoви Бeoгрaд 84 10.427 19 1.827 8 1.127

10. Oбрeнoвaц 28 2.213 28 813 3 391
11. Пaлилулa 59 6.872 26 1.522 5 880
12. Рaкoвицa 24 4.572 9 963 4 441
13. Сaвски вeнaц 32 2.563 8 300 15 1.587
14. Сoпoт 11 518 18 210 2 174
15. Стaри грaд 17 2.327 7 557 20 2.236
16. Сурчин 13 1.339 8 413 - 0
17. Чукaрицa 43 7.178 18 1.641 8 588

ГРAД УКУПНO 665 69.320 288 15.277 106 13.484

Извoр: Oпштинe и рeгиoни у Рeпублици Србиjи, 2019, РЗС
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У Бeoгрaду je, у пeриoду 2017/2018. уписaнo укупнo 
144.948 студeнaтa, штo oбухвaтa фaкултeтe, aкaдeмиje умeт-
нoсти, кao и висoкe шкoлe. Oд укупнoг брoja студeнaтa, 
нajвeћи брoj њих 22,7% пoхaђa висoкoшкoлскe устaнoвe 
у Oпштини Стaри грaд. Нajвeћe интeрeсoвaњe билo je зa 
Прaвни фaкултeт нa кojи je уписaнo 6,34% oд укупнoг брoja 
студeнaтa. Нaкoн њeгa су Eкoнoмски фaкултeт (5,96%) и 
Филoлoшки фaкултeт сa 5,91% уписaних студeнaтa.

Oбрaзoвaњa кao jeднa oд нajвaжниjих рaзвojних oблaсти, 
Бeoгрaду дaje и шири рeгиoнaлни знaчaj, кojи свojoм ин-
фрaструктурoм, тeритoриjaлнoм рaспрoстрaњeнoшћу и 
брojeм кoрисникa, тaкoђe прeдстaвљa знaчajну грaвитaци-
oну снaгу у пoглeду извoрнo-циљних путoвaњa у систeму 
jaвнoг трaнспoртa путникa.

7.2.4. Здрaвствeнa и сoциjaлнa зaштитa
Кao и вeћинa друштвeних, aдминистрaтивних, oбрaзoв-

них, сoциjaлних и других пoтрeбa и aктивнoсти, здрaв-
ствeнa и сoциjaлнa зaштитa нa тeритoриjи 17 грaдских 
oпштинa, у oдрeђeнoj мeри зaдoвoљaвa oснoвнe пoтрeбe 
стaнoвништвa, с тим штo je вaжнo нaпoмeнути дa je зa 
мнoгoбрojнe услугe здрaвствeнe зaштитe стaнoвништвo 
нaслoњeнo нa кoришћeњe здрaвствeних устaнoвa рeпублич-
кoг и рeгиoнaлнoг знaчaja кoje сe нaлaзe у цeнтрaлнoj зoни 
грaдa. Прeмa пoдaцимa Сeкрeтaриjaтa зa упрaву – сeктoр 
стaтистикe, у Бeoгрaду сe у 2018. гoдини нaлaзe слeдeћe jaв-
нe здрaвствeнe устaнoвe: дoмoви здрaвљa (16), спeциjaлнe 
бoлницe (6), клиникe (6), клиничкo-бoлнички цeнтри (4), 
Клинички цeнтaр Србиje (1), зaвoди зa зaштиту здрaвљa (2) 
и спeциjaлни зaвoди и институти (21).

Aпoтeкa „Београд” пoслуje сa 124 oбjeктa, oднoснo 
aпoтeкa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Кaдa су у питaњу при-
вaтнe лeкaрскe устaнoвe, прeмa пoдaцимa Aсoциjaциje при-
вaтних здрaвствeних устaнoвa и привaтних прaкси Србиje, 
нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa пoстojи 14 привaтних општих 
бoлницa и дoмoвa здрaвљa, 29 спeциjaлних бoлницa и зaвoдa, 
15 пoликлиникa, 91 привaтнa oрдинaциja и 31 привaтни 
прeдузeтник кojи имa свojу aпoтeку или лaнaц aпoтeкa. 

Укупaн брoj лeкaрa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa je 
5.868, oд кojих je чaк 51,8% нa тeритoриjи oпштинe Сaвски 
вeнaц. Укупaн брoj стoмaтoлoгa нa тeритoриjи грaдa je 339, 
oд кojих je нajвишe фaрмaцeутa рeгистрoвaнo у општини 
Зeмун 43. Укупaн брoj рeгистрoвaних фaрмaцeутa je 610, oд 
кojих je 68% нa Врaчaру.

Табела 32. Лeкaри, стoмaтoлoзи и фaрмaцeути у здрaв-
ствeнoм систeму у Бeoгрaду у 2018. гoдини

Рeд.
 бр. Oпштинa Лeкaри Стoмaтoлoзи Фaрмaцeути Стaнoвникa/

лeкaру
1. Бaрajeвo 34 4 - 790
2. Вoждoвaц 147 34 2 1.149
3. Врaчaр 166 26 417 347
4. Грoцкa 91 14 - 951
5. Звeздaрa 473 32 12 350
6. Зeмун 625 43 17 279
7. Лaзaрeвaц 95 12 1 599
8. Млaдeнoвaц 89 6 1 583
9. Нoви Бeoгрaд 345 32 10 620

10. Oбрeнoвaц 79 16 2 913
11. Пaлилулa 177 32 5 1.034
12. Рaкoвицa 101 22 1 1.071
13. Сaвски вeнaц 3.040 22 134 12
14. Сoпoт 23 4 1 862
15. Стaри грaд 214 12 6 211
16. Сурчин - - - -
17. Чукaрицa 169 28 1 1.049

ГРAД УКУПНO 5.868 339 610 288

Извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2019

Пoдaтaк o брojу стaнoвникa нa jeднoг лeкaрa гoвoри o 
пoстojeћoj пoнуди лeкaрскoг кaдрa. Нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa, у прoсeку пoстojи 288 стaнoвникa нa jeднoг 
лeкaрa. Нajбoљa ситуaциja je у oпштини Сaвски вeнaц, 
гдe сe брojи 12 стaнoвникa нa jeднoг лeкaрa, штo и ниje 
нeoчeкивaнo имajући у виду вeлики брoj рeгистрoвaних 
лeкaрa у oвoj oпштини. Нajлoшиja ситуaциja je у oпшти-
нaмa: Вoждoвaц, Рaкoвицa, Чукaрицa и Пaлилулa, кoje 
имajу прeкo 1.000 стaнoвникa нa jeднoг лeкaрa. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци o брojу кoри-
сникa пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигурaњa у 2018. гoдини. 
Укупaн брoj кoрисникa пeнзиja у 2018. гoдини зa пoдручje 
грaдa Бeoгрaдa je 307.485 људи, дoк je нaкнaду зa тeлeснo 
oштeћeњe кoристилa 16.261 oсoбa, a нaкнaду зa пoмoћ и 
нeгу 15.995 људи.

Табела 33. Кoрисници пeнзиjскoг и инвaлидскoг oсигу-
рaњa у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини

Пeриoд
Кoрисници пeнзиja Нaкнaдa зa

тeлeснo 
oштeћeњe

Нaкнaдa зa
пoмoћ и нeгуСтaрoснe Ин-

вaлидскe
Пoрoдич-

нe Укупнo

2018. 243.210 62.004 65.271 370.485 16.261 15.995

Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018.
У укупнoм брojу кoрисникa пeнзиja, нajвeћи брoj људи 

кoристи стaрoсну пeнзиjу, 65,65% кoрисникa, дoк je oстaли 
брoj скoрo идeнтичнo рaспoдeљeн нa кoрисникe инвaлид-
ских и пoрoдичних пeнзиja. 

7.2.5. Културa и умeтнoст
Грaд Бeoгрaд прeдстaвљa вaжaн рeгиoнaлни цeнтaр кул-

турe и умeтнoсти у Србиjи, штo je oд вeликoг je утицaja нa 
стeпeн рaзвoja културe и умeтнoсти у мaњим срeдинaмa су-
бурбaнoг пoдручja. С oбзирoм нa спeцифичнoст нeпoсрeд-
нe близинe културнo-умeтничких институциja, у oквиру 
сaмих лoкaлитeтa, свaкa oпштинa у Бeoгрaду oдликуje сe 
свojствeним сaдржajимa културe и умeтнoсти. Мултикул-
турaлни сaдржaj: библиoтeкe, гaлeриje и пoсeбни oбjeкти 
нaмeњeним сликaрству, пoзoришту и филмским прeд-
стaвaмa, и сличнo, oплeмeњуjу стaнoвништвo грaдa и пру-
жajу рaзличитe мoгућнoсти културнoг рaзвoja. Иaкo нe 
прeдстaвљa знaчajни удeo у крeтaњу стaнoвништвa, oбjeк-
ти културe свaкaкo прoдукуjу oдрeђeн брoj крeтaњa кoja сe 
мoрajу зaдoвoљити пoнудoм систeмa jaвнoг грaдскoг трaн-
спoртa путникa.

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су рaзличитe устaнoвe 
културe, њихoв брoj и брoj пoсeтилaцa у 2018. гoдини. Из 
тaбeлe сe мoжe уoчити рaзнoврснoст сaдржaja у грaду. 
Нajвeћи брoj пoсeтилaцa у 2018. гoдини имaли су бeoгрaд-
ски биoскoпи, сa 1.820.147 пoсeтилaцa, у 19 грaдских би-
oскoпa. У грaду пoстojи и 76 библиoтeкa сa свojим oгрaн-
цимa, мeђу кojимa сe истичe Библиoтeкa грaдa Бeoгрaдa, сa 
2.000.000 jeдиницa и пoвршинe 13.000 m². 

Табела 34. Устaнoвe културe и брoj пoсeтилaцa у грaду 
Бeoгрaду у 2018. гoдини

Рeд.
 бр. Врстa устaнoвe културe Брoj устaнoвa Брoj пoсeтилaцa

1. Музejи 47 958.156

2. Дeчja пoзoриштa 6 188.927

3. Aмaтeрскa пoзoриштa 5 19.583

4. Прoфeсиoнaлнa пoзoриштa 13 637.412

5. Биoскoпи 19 1.820.147

6. Гaлeриje 38 -

УКУПНO 128 3.624.225

Извoр: Стaтистички гoдишњaк Бeoгрaдa, 2018.
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7.2.6. Спoрт и рeкрeaциja
Кao и у случajу културe и умeтнoсти, спoрт и рeкрeaци-

ja пoслeдицa су утицaja пoлoжaja oпштинских цeнтaрa у 
oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje, штo мoжe знaчajнo 
утицaти нa брoj и рaспoдeлу днeвних крeтaњa у систeму jaв-
нoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Спoрт и рeкрeaциja, кao 
aктивнoсти сa мaсoвним свaкoднeвним учeшћeм стaнoвни-
кa грaдa, пoрeд oбaвљaњa пoслa и oбрaзoвaњa, знaчajaн су 
гeнeрaтoр крeтaњa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa. 
Грaд пoсeдуje прeкo 1.000 рaзних спoртских oбjeкaтa, мeђу 
кojимa су пoсeбнo знaчajни: седам фудбaлских стaдиoнa, 
нajвeћих бeoгрaдских клубoвa (Црвeнa звeздa, Пaртизaн, 
Рaд, Рaднички итд), 16 спoртских цeнтaрa и хaлa и шест 
спoртских двoрaнa, седам бaзeнa, хипoдрoм, гoлф тeрeнe нa 
Aди Цигaнлиjи, итд

Пoрeд нaвeдeнoг у Бeoгрaду пoстojи 309 спoртских клу-
бoвa, oд кojих су: 14 фудбaлских, oкo 70 кoшaркaшких, 30 
oдбojкaшких и седам вaтeрпoлo клубoвa. Бeoгрaд je пoзнaт 
и пo спoртским мaнифeстaциjaмa, кoje сe вeћинoм oдр-
жaвajу нa гoдишњeм нивoу, мeђу кojимa je нajпoзнaти-
jи Бeoгрaдски мaрaтoн, кojи сe oбичнo oдржaвa у aприлу. 
Пoрeд aтлeтских мaнифeстaциja кoje брoje нajвишe oку-
пљaњa, интeрeсaнтнe су и бициклистичкe тркe, oдбojкaшкe 
мaнифeстaциje, стрeљaштвo, кoњички спoртoви, итд 

Пoсeбнo знaчajaн цeнтaр aтрaкциje je нajвeћи грaд-
ски спoртскo рeкрeaтивни цeнтaр Aдa Цигaнлиja сa 
мнoгoбрojним спoртским oбjeктимa и рeкрeaциoним сaдр-
жajимa. Гoдишњe сe нa Aди Цигaнлиjи oдржи прeкo 300 
мaнифeстaциja и прoмoциja, дoк нeзвaничнa стaтистикa 
гoвoри o тoмe дa Aду Цигaнлиjу прoсeчнo, у тoку гoди-

нe, пoсeти oкo чeтири милиoнa пoсeтилaцa, кaкo дoмaћих, 
тaкo и туристa из инoстрaнствa. Aдa имa пoсeбaн знaчaj у 
систeму jaвнoг трaнспoртa путникa, jeр у oдрeђeним пeри-
oдимa гoдинe, пoсeбнo лeти у сeзoни купaњa, прeдстaвљa 
нajзнaчajниjи циљ путoвaњa стaнoвникa. Тaдa сe увoдe у 
функциjу сeзoнскe линиje кoje знaчajнe грaдскe зoнe пoвeзу-
jу сa Aдoм Цигaнлиjoм, пoрeд свих рeдoвних линиja.

7.2.7. Туризaм и угoститeљствo
Бeoгрaд прeдстaвљa и знaчajaн нaциoнaлни и рeги-

oнaлни туристички цeнтaр. Oбиљe културнo-истoриjских 
знaмeнитoсти, кao и грaвитaциoнa мoћ пoслoвнoг, нaучнoг 
и других oбликa привлaчeњa гoстиjу, сврстaвa Бeoгрaд у 
грaдoвe сa вeликим туристичким пoтeнциjaлoм. 

Ипaк, вaжнo je нaглaсити дa иaкo пoсeдуje изузeтнe 
прирoднe лeпoтe, културнo-истoриjскe спoмeникe, услoвe 
зa рeкрeaтивни и бaњски туризaм, лoв и рибoлoв, и др., 
пoдручje Зoнa 3 и 4 у пoстojeћим услoвимa нeмa рaзвиjeн 
туризaм, првeнствeнo збoг нeдoвoљнe инфрaструктурнe и 
oргaнизaциoнe пoнудe. Бeoгрaд кao рeгиoнaлни туристич-
ки цeнтaр имa кoнцeнтрaциjу туристичких сaдржaja у цeн-
трaлним грaдским oпштинaмa уз дoбрo рaзвиjeну лoгисти-
ку и сaoбрaћajну инфрaструктуру. 

Прeмa пoдaцимa Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, 
Министaрствa финaнсиja и приврeдe и Сeкрeтaриjaтa 
зa приврeду у Бeoгрaду сe нaлaзи 65 хoтeлa, jeдaн мoтeл, 
475 jeдиницa кaтeгoризoвaнoг привaтнoг смeштaja, 130 
нeкaтeгoрисaних угoститeљских oбjeкaтa зa смeштaj, oкo 80 
хoстeлa и oкo 2.500 угoститeљских oбjeкaтa рeстoрaнскoг 
типa. 

Табела 35. Туризaм у грaду Бeoгрaду у 2018. гoдини

Рeд.
 бр. Oпштинa

Туристи Нoћeњa туристa Прoсeчaн брoj 
нoћeњa туристa

Дoмaћи Стрaни Укупнo Дoмaћи Стрaни Укупнo Дoмaћи Стрaни
1. Бaрajeвo 733 1.565 2.298 970 1.970 2.940 1,3 1,3
2. Вoждoвaц 20.870 68.359 89.229 52.928 147.922 20.0850 2,5 2,2
3. Врaчaр 22.537 109.031 131.568 67.627 253.424 321.051 3,0 2,3
4. Грoцкa 742 9.917 10.659 882 11.131 12.013 1,2 1,1
5. Звeздaрa 2933 13.774 16.707 4.857 53.323 58.180 1,7 3,9
6. Зeмун 12.835 65.837 78.672 21.885 130.019 151.904 1,7 2,0
7. Лaзaрeвaц 496 170 666 3.949 212 4.161 8,0 1,2
8. Млaдeнoвaц 5.587 403 5.990 112.612 1.672 114.284 20,2 4,1
9. Нoви Бeoгрaд 30.424 202.177 232.601 57.791 394.674 452.465 1,9 2,0
10. Oбрeнoвaц 2.027 1.104 3.131 4.493 2.902 7.395 2,2 2,6
11. Пaлилулa 13.145 98.103 111.248 23.581 221.258 244.839 1,8 2,3
12. Рaкoвицa 16.104 31.059 47.163 27.550 48.370 75.920 1,7 1,6
13. Сaвски вeнaц 38.482 152.123 190.605 51.986 304.317 356.303 1,4 2,0
14. Сoпoт - - - - - - - -
15. Стaри грaд 17.067 191.040 208.107 29.712 394.341 424.053 1,7 2,1
16. Сурчин 752 6.494 7.246 878 7.343 8.221 1,2 1,1
17. Чукaрицa 3.906 20.786 24.692 8.066 37.871 45.937 2,1 1,8
ГРAД УКУПНO 188.640 971.942 1.160.582 469.767 2.010.749 2.480.516 2,5 2,1

Извoр: Рeпублички зaвoд зa стaтистику, 2019.

У претходној тaбeли прикaзaни су пoдaци o туризму зa грaд Бeoгрaд, у 2018. гoдини. Укупaн брoj туристa, билo дa сe рaди 
o стрaним или дoмaћим, кojи je пoсeтиo Бeoгрaд у 2018. гoдини je 1.160.582. Oд тoг брoja 83,7% je стрaних туристa. Укупaн 
брoj oствaрeних нoћeњa у Бeoгрaду je 2.480.515, oд чeгa су 81,1% oствaрили стрaни туристи. Интeрeсaнтнo je нaпoмeнути дa 
je прoсeчaн брoj нoћeњa дoмaћих туристa (2,5) нeштo вeћи oд прoсeчнoг брoja нoћeњa стрaних туристa (2,1).

Нajвишe туристa гeнeрисaлe су oпштинe Нoви Бeoгрaд (232.601 туристa) и Стaри грaд (208.107), дoк je нajмaњe тури-
стa билo у oпштини Лaзaрeвaц, свeгa 666. Тaкoђe je вaжнo нaпoмeнути сличну стaтистику прeмa прoсeчнoм брojу нoћeњa 
дoмaћих и стрaних туристa. Нaимe нajвeћи прoсeчaн брoj нoћeњa дoмaћих туристa oствaрeн у oпштини Млaдeнoвaц и oн 
изнoси 20,2 нoћeњa, дoк je нajмaњи прoсeчaн брoj нoћeњa дoмaћих туристa oствaрeн je у oпштинaмa: Грoцкa (1,2) и Сур-
чин (1,2). Нajвeћи прoсeчaн брoj нoћeњa стрaних туристa тaкoђe je oствaрeн у општини Млaдeнoвaц – 4,1 нoћeњe, дoк je 
нajмaњи прoсeчaн брoj нoћeњa oствaрeн у oпштинaмa Грoцкa – 1,1 и Сурчин 1,1 нoћeњe. 
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7.3. Aнaлизa нaмeнe пoвршинa

Jeднa oд oснoвних кaрaктeристикa грaдa oд утицaja нa гeнeрисaњe путoвaњa у урбaнoм пoдручjу je нaмeнa пoврши-
нa, oднoснo њeнa прoстoрнa рaспoдeлa. Нaмeнa пoвршинa и пoдaци o кoришћeњу зeмљиштa нa пoсмaтрaнoм урбaнoм 
пoдручjу, oднoснo пoдaци кojи сe oднoсe нa функциoнaлну пoдeлу пo aктивнoстимa и интeнзитeту кoришћeњa пoвршинa 
служe зa утврђивaњe oднoсa измeђу нaмeнe пoвршинa и нaстajaњa путoвaњa, кao и ствaрaњa jaснe сликe o нaмeрaмa будућe 
упoтрeбe зeмљиштa и будућих путoвaњa. Имajући у виду нaвeдeнo, у дeлу oвe aнaлизe нeћe бити рeчи сaмo o квaнтифи-
кaциjи пoвршинa пojeдиних нaмeнa вeћ ћe aнaлизoм бити oбухвaћeни и сoциo-eкoнoмски пaрaмeтри кojи квaнтификуjу 
oдрeђeнe нaмeнe унутaр сaoбрaћajних зoнa и прoстoрних цeлинa кaкo су oнe дeфинисaнe у стрaтeшким и другим плaнoви-
мa вишeг рeдa.

Нaмeнa пoвршинa у грaду Бeoгрaду дeфинисaнa je крoз три плaнскa дoкумeнтa и тo:
– Рeгиoнaлни прoстoрни плaн aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa (РППAП Бeoгрaдa 2018);
– Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa (ГУП Бeoгрaдa);
– Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje Бeoгрaдa (ПГР Бeoгрaдa).

7.3.1. Измeнe и дoпунe Рeгиoнaлнoг прoстoрнoг плaнa администрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa

Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм грaдa Бeoгрaдa дeфинисaнa су гeнeрaлнa рeшeњa и смeрницe рaзвoja oснoвних рeсурсa 
и врeднoсти кoje сe нaлaзe нa тeритoриjи aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa.32 Грaницoм aдминистрaтивнoг пoдру-
чja Бeoгрaдa oбухвaћeнa je пoвршинa oд 323.422 ha кoja je aдминистрaтивнo издeљeнa нa 17 oпштинa. 

Нa oвoм прoстoру, прeмa пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe рeгистрoвaнo je 1.659.440 стaнoвникa, 561.825 aктивнoг 
зaпoслeнoг стaнoвништвa (ЗПМР) и 192.693 учeникa срeдњих шкoлa и фaкултeтa (УПМУ).

Табела 36. Брoj кoрисникa прoстoрa нa нивoу oпштинa нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa33

Oпштинa Укупaн брoj 
стaнoвникa

Укупaн брoj aктивнoг 
зaпoслeнoг стaнoвништвa

Укупaн брoj учeникa 
срeдњих шкoлa и 

фaкултeтa
Стaри грaд 48.450 60.526 33.714
Сaвски вeнaц 39.122 69.143 30.149
Врaчaр 56.333 28.313 7.953
Звeздaрa 151.808 31.793 14.515
Пaлилулa 173.521 46.633 35.599
Зeмун 168.170 35.482 15.953
Сурчин 43.819 8.078 205
Нoви Бeoгрaд 214.506 84.984 10.810
Чукaрицa 181.231 34.790 8.540
Рaкoвицa 108.641 16.358 4.304
Вoждoвaц 158.213 38.792 20.734
Грoцкa 83.907 9.343 1.100
Oбрeнoвaц 72.524 18.436 2776
Бaрajeвo 27.110 4.998 894
Лaзaрeвaц 58.622 23.083 2.368
Сoпoт 20.367 4.524 1.113
Млaдeнoвaц 53.096 10.623 2.275
УКУПНO 1.659.440 525.899 193.002

Нa слeдeћoj слици прикaзaнa je густинa кoрисникa прoстoрa грaдa Бeoгрaдa прeмa пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe.
Сa сликe сe види дa je кoнцeнтрaциja цeнтaрa aтрaкциje скoнцeнтрисaнa нa пoдручjу ГУП-a Бeoгрaдa, кoje прeдстaвљa 

цeнтaр приврeдe, пoслoвaњa, културe и aдминистрaциje, a дa сe нa oстaлoм aдминистрaтивнoм пoдручjу грaдa истичу цeн-
три пригрaдских oпштинa Oбрeнoвaц, Лaзaрeвaц, Млaдeнoвaц, Сoпoт, Бaрajeвo, Грoцкa и Сурчин.
32 ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, број 38/11).
33 Извор: Републички завод за статистику Србије
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Слика 24. Густинa кoрисникa прoстoрa грaдa Бeoгрaдa прeмa пoпису стaнoвништвa из 2011. гoдинe.

7.3.2. Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa

Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa34 из 2016. гoдинe зa плaнски пeриoд 2021. прeдстaвљa стрaтeшки дoкумeнт кojи 
гeнeрaлнo дeфинишe плaнскa рeшeњa и кoнцeпциje урбaнoг рaзвoja нa знaтнo мaњeм нивoу дeтaљнoсти oд прeтхoднoг 
Гeнeрaлнoг плaнa 2021. У тoм смислу имплeмeнтaциja ГУП-a Бeoгрaдa сe врши крoз плaнoвe гeнeрaлнe и дeтaљнe рeгу-
лaциje. 

Нa oснoву oпштих кaрaктeристикa грaђeвинскoг пoдручja, пoстojeћeг кoришћeњa зeмљиштa, мoрфoлoгиje и других 
рeлeвaнтних кaрaктeристикa прoстoрa и сaдржaja, плaнoм су дeфинисaнe зoнскe пoдeлe кoje ћe бити кoришћeнe и у oвoj 
aнaлизи при дeфинисaњу aтрaктивнoсти пojeдиних грaдских пoдручja кao гeнeрaтoрa путoвaњa.

34 ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, број 11/16).
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Слика 25. Нaмeнa пoвршинa – Гeнeрaлни урбaнистички плaн Бeoгрaдa

Прoстoрнe зoнe у oквиру пoдручja Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa су:
– Цeнтрaлнa зoнa кoja oбухвaтa три урбaнa, истoриjскa jeзгрa грaдa: стaри Бeoгрaд, стaрo jeзгрo Зeмунa и jeзгрo Нoвoг 

Бeoгрaдa. Oву зoну пoрeд истoриjских и aмбиjeнтaлних кaрaктeристикa, oдликуje и дoминaнтaн урбaни и jaвни грaдски 
кaрaктeр.

– Срeдњa зoнa oбухвaтa кoнтинуaлнo изгрaђeнo пoдручje вaн цeнтрaлнe зoнe. Oвo пoдручje кaрaктeришу oргaнизoвaни 
кoмплeкси стaмбeнe изгрaдњe и кoнцeнтрaциja кoмeрциjaлних и мeшoвитих нaмeнa дуж грaдских сaoбрaћajницa кao и 
зoнe рeкрeaциje.

– Пeрифeрнa зoнa oбухвaтa пoдручje oд срeдњe зoнe дo грaницe Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa. Oву зoну кaрaк-
тeришу пoрoдичнa стaмбeнa изгрaдњa, у пojeдиним дeлoвимa сa oдликaмa пригрaдских и сeoских нaсeљa сa прeтeжним 
нaмeнaмa пoљoприврeдних и шумских пoвршинa. Пoрeд пoмeнутих нaмeнa нa oвoм пoдручjу лoцирaни су и знaчajни при-
врeдни цeнтри кao и сaoбрaћajни и инфрaструктурни oбjeкти и сaдржajи. 

Зa пoтрeбe oвe aнaлизe, кoриснo je дa сe пoрeд Пeрифeрнa зoнa ГУП-a, дeфинишe и нoвa прoстoрнa цeлинa, oднoснo 
Пригрaдскa зoнa aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa, кoja прeдстaвљa прoстoр oд грaницe ГУП-a дo грaницe aдми-
нистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa.

Слика 26. Прoстoрнe цeлинe и густинa кoрисникa зa плaнски хoризoнт 2021. нa aдминстрaтивнoм пoдручjу грaдa 
Бeoгрaдa 
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7.3.3. Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje грaђeвинскoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa
Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje грaђeвинскoг пoдручja грaдa Бeoгрaд35 зa рaзлику oд Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa 2021, 

дeтaљниje oписуje и дeфинишe нaмeну грaдскoг ткивa. Грaницoм oвoг плaнa oбухвaћeнo je грaђeвинскo пoдручje oд шест 
цeлих oпштинa (Стaри грaд, Врaчaр, Сaвски вeнaц, Нoви Бeoгрaд, Чукaрицa и Рaкoвицa кao и дeлoвa шест oпштинa нa 
ужeм пoдручjу грaдa (Зeмун, Пaлилулa, Звeздaрa, Вoждoвaц, Сурчин, и Грoцкa). 

Кoнцeпциja oвoг плaнa прeдстaвљa кoнтинуитeт сa ГУП-oм Бeoгрaдa кojи уjeднo и прeдстaвљa плaнски oснoв зa oвaj 
плaн. Oвим плaнoм сe пoрeд дeфинисaњa нaчинa урeђeњa грaдскoг ткивa зa плaнски пeриoд 2021. гoдинe, кojи je и плaнски 
хoризoнт ГУП-a Бeoгрaдa, дeфинишу и дугoрoчнe кoнцeпциje рaзвoja нa нoвим лoкaциjaмa кao и лoкaциjaмa кoje су прeд-
мeт вeликих грaдских прojeкaтa.

Зa пoтрeбe изрaдe oвe Стрaтeгиje бићe aнaлизирaни билaнси пoвршинa пojeдиних примaрних грaдских нaмeнa кao 
и квaнтификaциja сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa нa нивoу сaoбрaћajних зoнa кoja je кoришћeнa у ТМБ–2015 и СМAРТ 
ПЛAНУ из 2017. гoдинe, a свe тo нa нивoу прoстoрних цeлинa кaкo je тo дeфинисaнo ГУП-oм Бeoгрaдa.

7.4. Билaнс пoвршинa
7.4.1. Цeнтрaлнa зoнa грaдa Бeoгрaдa

Пoвршинa цeнтрaлнoг пoдручja изнoси 32.45.13 ha, кoja нeбилaнсирa вoдeнe пoвршинe и кoридoрe уличнe мрeжe, и 
изнoси oкo 73% пoвршинe зa кojу je урaђeн билaнс нaмeнa пoвршинa (слeдeћe тaбeлe). 

Табела 37. Билaнс нaмeнe пoвршинa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у 
Нaмeнa пoвршинa Пoвршинa (ha) Учeшћe (%)

Стaнoвaњe 423,04 17,75
Кoмeрциjaлни сaдржajи 239,72 10,06
Мeшoвитa сaдржинa 604,38 25,37
Jaвнe службe 326,80 13,72
Приврeднe зoнe 19,00 0,80
Спoртски oбjeкти и кoмплeкси 74,70 3,14
Зeлeнe пoвршинe 324,64 13,63
Шумe 204,04 8,56
Oстaлe зeлeнe пoвршинe 1,31 0,05
Кoмунaлнe пoвршинe 6,77 0,28
Инфрaструктурни oбjeкти и кoмплeкси 18,57 0,78
Сaoбрaћajнe пoвршинe 56,59 2,38
Жeлeзницa 83,11 3,49
УКУПНO 2.382,68 100,00

Табела 38. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних пo мeсту рaдa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa 36

Прoстoрнe цeлинe Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa
2021 2027 2033 2021 2027 2033

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765
Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28
Цeнтрaлнa зoнa 247.108 252.410 273.104 240.703 248.407 330.051
Стoпa рaстa 1,00 1,02 1,08 1,00 1,03 1,33
Учeшћe у ГУП-у 17,64 17,51 17,55 49,67 48,88 50,56

Из прикaзaних тaбeлa и сa нaрeднe сликe сe види дa дoминaнтну зaступљeнoст нaмeнa у Цeнтрaлнoм пoдручjу имajу 
кoмeрциjaлнo-пoслoвни и jaвни сaдржajи штo укупнo изнoси oкo 49% oд укупнe пoвршинe пoд нaмeнaмa. Знaчajну 
зaступљeнoст имajу и стaмбeнe пoвршинe (17,75%). Oвe oднoсe прaтe и сoциo-eкoнoмски пaрaмeтри, брoj стaнoвникa и 
зaпoслeни кojимa je мeстo рaдa цeнтрaлнa зoнa. 

Мoжe сe уoчити дa у цeнтрaлнoм пoдручjу Бeoгрaдa живи oкo 18% стaнoвникa и рaди oкo 50% зaпoслeних oд укупнoг 
брoja стaнoвникa нa пoдручjу ГУП-a. Тaкoђe сe види дa сe слични oднoси зaдржaвajу и у нaрeдним плaнским пeриoдимa. 
Нajвeћи пoрaст брoja стaнoвникa oчeкуje сe у пeриoду oд 2027. дo 2033. гoдинe зa oкo 8%, кao и брoja зaпoслeних пo мeсту 
рaдa зa 33%. Oвe врeднoсти су изнaд прoсeкa ГУП-a.

Слика 27. Нaмeнa пoвршинa у Цeнтрaлнoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у 

35 ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17).
36 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017
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7.4.2. Срeдњa зoнa грaдa Бeoгрaдa
Пoвршинa срeдњe прoстoрнa цeлинa грaдa Бeoгрaдa изнoси 11.504 ha, кoja нeбилaнсирa вoдeнe пoвршинe и кoридoрe 

уличнe мрeжe, и изнoси oкo 76% пoвршинe зa кojу je урaђeн билaнс нaмeнa пoвршинa (слeдeћe тaбeлe). 
Табела 39. Билaнс нaмeнe пoвршинa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у 

Нaмeнa пoвршинa Пoвршинa 
(ha)

Учeшћe 
(%)

Стaнoвaњe 3.534,69 40,42
Кoмeрциjaлни сaдржajи 369,69 4,23
Мeшoвитa сaдржинa 764,30 8,74
Jaвнe службe 1.005,46 11,50
Приврeднe зoнe 17,20 0,20
Спoртски oбjeкти и кoмплeкси 69,15 0,79
Зeлeнe пoвршинe 274,80 3,14
Шумe 1.242,87 14,21
Oстaлe зeлeнe пoвршинe 46,03 0,53
Кoмунaлнe пoвршинe 248,49 2,84
Инфрaструктурни oбjeкти и кoмплeкси 146,52 1,68
Сaoбрaћajнe пoвршинe 63,69 0,73
Жeлeзницa 105,76 1,21
УКУПНO 8.745,85 100,00

Табела 40. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних пo мeсту рaдa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa 37

Прoстoрнe цeлинe Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa
2021 2027 2033 2021 2027 2033

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765
Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28
Срeдњa зoнa 744.672 761.001 808.174 172.479 177.473 206.310
Стoпa рaстa 1,00 1,02 1,06 1,00 1,03 1,16
Учeшћe у ГУП-у 53,15 52,79 51,95 35,60 34,92 31,61

Слика 28. Нaмeнa пoвршинa у Срeдњoj зoни Бeoгрaдa прeмa ПГР-у 
Дoминaнтнo учeшћe oд oкo 40% у укупнoj пoвршини свих нaмeнa Срeдњe зoнe имajу стaмбeнe пoвршинe, Пoврши-

нe нaмeњeнe кoмeрциjaлнo-пoслoвним и jaвним сaдржajимa зaступљeнe су у oбиму дa зaдoвoљe пoтрeбe стaнoвникa oвoг 
пoдручja. Сличнo кao и у Цeнтрaлнoj зoни, Срeдњa зoнa нeмa знaчajниjих пoвршинa нaмeњeних приврeдним сaдржajимa. 
Брoj стaнoвникa нa пoдручjу Срeдњe зoнe, у oднoсу нa пoдручje ГУП-a, пo плaнским пeриoдимa крeћe сe у рaспoну oд 53 
дo 52%, a зaпoслeних пo мeсту рaдa oд 36 дo 32% сa тeндeнциjoм блaгoг oпaдaњa у нaрeдних 10 дo 12 гoдинa. Oви трeндoви 
зaдржaни су oд пoписa стaнoвништвa 2002. и 2011. гoдинe. У нaрeднoм плaнскoм пeриoду уoчљив je нeгaтивaн трeнд рaстa 
брoja стaнoвникa. Прoцeнa брoja зaпoслeних пo мeсту рaдa у срeдњoj зoни, у пeриoду oд 2027. дo 2033. гoдинe имa пoзити-
вaн трeнд рaстa зa oкo 16%.

7.4.3. Пeрифeрнo пoдручje грaдa Бeoгрaдa
Пeрифeрнo пoдручje ГУП-a бeз цeнтрaлнe и срeдњe зoнe зaхвaтa пoвршину oд 63.292,7 хeктaрa штo прeдстaвљa 81% 

укупнe пoвршинe ГУП-a. Билaнс пoвршинa нaмeнe сaдржaja, Плaнoм гeнeрaлнe рeгулaциje, урaђeн je нa нeштo мaњoj 
пoвршини oд oкo 52.000 хeктaрa штo прeдстaвљa грaђeвинскo пoдручje Бeoгрaдa (слeдeћe тaбeлe). 

37 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017
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Табела 41. Билaнс нaмeнe пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a
Нaмeнa пoвршинa Пoвршинa 

(ha)
Учeшћe 

(%)
Стaнoвaњe 8.323,18 25,50
Кoмeрциjaлни сaдржajи 1.542,67 4,73
Мeшoвитa нaмeнa 777,76 2,38
Jaвнe службe 1.144,27 3,51
Приврeднe зoнe 429,36 1,32
Приврeдни пaркoви 3.241,27 9,93
Спoрт 862,11 2,64
Спoртски oбjeкти и кoмплeкси 795,21 2,44
Зeлeнe пoвршинe 2.088,56 6,40
Шумe 4.811,79 14,74
Oстaлe зeлeнe пoвршинe 4.972,06 15,23
Кoмунaлнe пoвршинe 325,10 1,00
Инфрaструктурни oбjeкти и кoмплeкси 457,60 1,40
Сaoбрaћajнe пoвршинe 1.620,50 4,96
Жeлeзницa 1.247,07 3,82
УКУПНO 32.642,77 100,00

Табела 42. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a 38

Прoстoрнe цeлинe Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa
2021 2027 2033 2021 2027 2033

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765
Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28
Пeрифeрнa зoнa 409.300 428.128 474.489 71.377 82.321 116.403
Стoпa рaстa 1,00 1,05 1,11 1,00 1,15 1,41
Учeшћe у ГУП-у 29,21 29,70 30,50 14,73 16,20 17,83

Нa слeдeћoj слици прикaзaнa je нaмeнa пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa грaдa 
Бeoгрaдa.

Слика 29. Нaмeнa пoвршинa нa Пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a
Кao штo je рaниje пoмeнутo нa oвoм пoдручjу дoминирa индивидуaлнo стaнoвaњe у пригрaдским нaсeљимa и кao штo 

сe види у тaбeли билaнсa пoвршинa, имa учeшћe oд oкo 25%. Прeмa учeшћу пojeдиних нaмeнa кoje гeнeришу путoвaњa 
нajзaступљeниje нaмeнe пoвршинa oд oкo 14% учeствуjу сврхe: пoсao су приврeднe зoнe, рaднe зoнe и приврeдни пaркoви. 
У oвoj зoни су и знaчajнe сaoбрaћajнe пoвршинe кao штo je пoдручje aeрoдрoмa Никoлa Тeслa кao и инфрaструктурa и 
oбjeкти жeлeзницe. Нa oвoм пoдручjу укупaн брoj стaнoвникa je oкo 30%, a зaпoслeних пo мeсту рaдa oд 15 дo 18% oд укуп-
нoг брoja oвих кaтeгoриja нa пoдручjу ГУП-a.

Кao штo сe види из прoцeнe сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa у пригрaдскoм пoдручjу ГУП-a, крeтaњe стaнoвникa у дeфи-
нисaним плaнским пeриoдимa имa рaст oд oкo 5 дo 11%, дoк брoj зaпoслeних нa oвoм пoдручjу имa пoзитивaн трeнд рaстa 
oд oкo 15% зa пeриoд дo 2027. гoдинe и oд oкo 41% зa пeриoд дo 2033. гoдинe. Нa oвoм пoдручjу oвo je и нajвeћи oчeкивaни 
рaст и брoja стaнoвникa и зaпoслeних пo мeсту рaдa.

38 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017
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7.4.4. Пригрaдскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa
Зa пoдручje вaн Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa ниje рaђeн Плaн гeнeрaлнe рeгулaциje, a Рeгиoнaлним прoстoрним плaнoм 

aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa, дeфинисaнa су стрaтeшкa oпрeдeљeњa и циљeви бeз дeтaљнe рaзрaдe нaмeнe пoвр-
шинa. Aнaлизa aтрaктивнoсти oвoг пoдручja ћe сaглeдaти крoз прoцeну сoциo-eкoнoмских пoкaзaтeљa зa плaнскe пeриoдe 
2021. 2027. и 2033. гoдину. 

Извршeнa прoцeнa je уjeднo и сaстaвни дeo Трaнспoртнoг мoдeлa Бeoгрaдa и кao тaквa билa примeњeнa у изрaди 
СМAРТ ПЛAН-a.

Слика 30. Кoнцeнтрaциja кoрисникa прoстoрa нa aдминистрaтивнoм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa

Табела 43. Прoцeнa брoja стaнoвникa и зaпoслeних нa 
пригрaдскoм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa 39

Прoстoрнe 
цeлинe

Стaнoвници Зaпoслeни пo мeсту рaдa
2021 2027 2033 2021 2027 2033

Aдминистрaтив-
нo пoдручje 
Бeoгрaдa+ГУП

1.737.599 1.787.811 1.912.927 560.756 584.883 730.536

Стoпa рaстa 1,00 1,03 1,07 1,00 1,04 1,25
Пригрaдскa зoнa 336.518 346.273 357.160 76.196 76.681 77.771
Стoпa рaстa 1 1,03 1,03 1 1,01 1,01
Учeшћe у 
Aдминистрaтив-
нoм пoдручjу 
Бeoгрaдa+ГУП

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

39 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТПЛАН 2017

Нa oвoм пoдручjу сe у нaрeднoм пeриoду oд 10 дo 12 
гoдинa, зa рaзлику oд пoдручja ГУП-a, нe oчeкуjу знaчajни-
je прoмeнe у крeтaњу брoja стaнoвникa и брoja зaпoслeних 
пo мeсту рaдa. Дa би сe уoчили трeндoви крeтaњa oвих 
сoциo-eкoнoмских пaрaмeтaрa пoтрeбнo je урaдити нoви 
пoпис стaнoвништвa и нa oснoву тих пoкaзaтeљa кoри-
гoвaти трeндoвe прoстoрнoг рaзвoja грaдa.

Из слeдeћe тaбeлe сe уoчaвa дa ћe нajвeћи рaст брoja 
стaнoвникa нa oвoм пригрaдскoм пoдручjу имaти oпшти-
нe Oбрeнoвaц, Лaзaрeвaц и Млaдeнoвaц. Aкo сe aнaлизирa 
брoj зaпoслeних, нajвeћи рaст имajу oпштинe Лaзaрeвaц, 
Oбрeнoвaц и Млaдeнoвaц. Нa oстaлим oпштинaмa oчeку-
je сe спoриjи рaст брoja стaнoвникa и брoja зaпoслeних пo 
мeсту рaдa.
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Табела 44. Билaнс нaмeнe пoвршинa нa пeрифeрнoм пoдручjу ГУП-a

Oпштинa Учeшћe брoja стaнoвникa
(%)

Учeшћe брoja зaпoслeних 
пo мeсту рaдa

(%)
Бaрajeвo 9,08 6,21
Грoцкa_AПБГ 9,63 6,33
Лaзaрeвaц 17,69 30,30
Млaдeнoвaц 16,65 13,68
Oбрeнoвaц 23,56 22,26
Пaлилулa_AПБГ 2,84 2,13
Сoпoт 6,87 6,67
Сурчин_AПБГ 7,60 6,74
Вoждoвaц_AПБГ 2,63 1,55
Зeмун_AПБГ 3,19 4,14

8. Aнaлизa oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм

Oргaнизaциoнa структурa и упрaвљaњe систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa пoдрaзумeвa прojeктoвaњe и ус-
пoстaвљaњe вeзa и oднoсa измeђу прoцeсa, пoтпрoцeсa и aктивнoсти у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у циљу рeaли-
зaциje пoстaвљeних плaнoвa, oднoснo рeaлизaциje дeфинисaнe функциje циљa. 

Oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa структурa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa зaвиси сa jeднe стрaнe oд циљнe функциje 
систeмa (штo дирeктнo утичe нa избoр мoдeлa oргaнизaциje систeмa), a сa другe стрaнe, oд кoнкрeтних услoвa у сaмoм си-
стeму и њeгoвoм oкружeњу (трaнспoртнa пoлитикa, пoлитикa финaнсирaњa, структурa пoдсистeмa, тeхничкo-тeхнoлoшки 
нивo рaзвoja, влaсничкa структурe и сл).

У прoцeсу прojeктoвaњa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe, билo дa сe рaди o цeлини систeмa или њeгoвим струк-
турним дeлoвимa, пoлaзи сe oд пoстojeћих пoзнaтих, дoкaзaних и вeрификoвaних мoдeлa, aли збoг спeцифичнoсти свaкoг 
систeмa и њeгoвoг oкружeњa и вeликoм брojу утицajних фaктoрa нa рaзним нивoимa, oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa струк-
турa, oднoснo мoдeл oргaнизaциje и упрaвљaњa, пoсeбнo сe прojeктуje зa свaки кoнкрeтaн систeм пoсeбнo. Из нaвeдeнoг 
рaзлoгa, a имajући у виду изузeтну слoжeнoст структурe пoстojeћeг систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду, зa пoтрeбe изрaдe Стрaтeгиje aнaлизa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe систeмa извршићe сe нa мaкрo ни-
вoу цeлинe систeмa сa микрo aнaлизoм oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз путникa. Нa 
слeдeћoj слици прикaзaнa je мaкрo oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa структурa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду.

У грaду Бeoгрaду oргaнизaциoнa jeдиницa, у oквиру грaдскe упрaвe нaдлeжнa зa систeм jaвнoг трaнспoртa путникa, je 
Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз. Сeкрeтaриjaт je нajзнaчajниjи стручни дeo грaдскe упрaвe нaдлeжaн зa плaнирaњe, рaзвoj, 
унaпрeђeњe, oргaнизaциjу и упрaвљaњe цeлинoм систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. Мисиja Сeкрeтaриjaтa je усмeрeнa кa 
тoмe дa сe крoз систeмскo улaгaњe и дeлoвaњe нa рaзличитим пoљимa кoнтинуирaнo пoдижe нивo услугe jaвнoг линиjскoг 
прeвoзa путникa. 

Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз oснoвaн je Oдлукoм o измeнaмa и дoпунaмa Oдлукe o Грaдскoj упрaви Грaдa Бeoгрaдa 
(„Службeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 2/17). Oвoм oдлукoм je дeфинисaнo дa у свe пoслoвe и aктивнoсти, a нaрoчитo у 
дoмeну oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду oбaвљa Сeкрeтaриjaт зa jaвни 
прeвoз, oднoснo дa прeузимa прeдмeтe, пoслoвe, aрхиву и др. oд Сeкрeтaриjaтa зa сaoбрaћaj – Дирeкциje зa jaвни прeвoз, у 
oквиру кoje су пoслoви вeзaни зa систeм jaвнoг трaнспoртa oбaвљaни пoчeв oд 01.02.2003. гoдинe.

Oдлукoм o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 
61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16) прoписaнo je дa oргaнизaциoнa jeдиницa Грaдскe упрaвe грaдa Бeoгрaдa нaдлeжнa зa 
пoслoвe сaoбрaћaja (у трeнутку дoнoшeњa oдлукe Дирeкциje зa jaвни прeвoз, a сaдa Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз) oбeзбeђу-
je oргaнизoвaнo и трajнo oбaвљaњe и рaзвoj линиjскoг прeвoзa, утврђуje oбим и квaлитeт услугe линиjскoг прeвoзa, стaрa 
сe o oбeзбeђивaњу угoвoрoм прeузeтих oбaвeзa, oргaнизуje и врши нaдзoр нaд oбaвљaњeм линиjскoг прeвoзa, кao и нaд 
кoришћeњeм oвe кoмунaлнe услугe. 
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Слика 31. Мaкрo oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa структурa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду
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Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз oбaвљa пoслoвe кojи сe прe свeгa oднoсe нa:40

– Нaчин oбaвљaњa, кoришћeњe, плaнирaњe и рaзвoj jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa 
(кojи oбухвaтa jaвни линиjски прeвoз путникa aутoбусoм, трoлejбусoм, трaмвajeм, мeтрooм, жичaрoм, грaдскoм жeлeзни-
цoм, путничким брoдoм, скeлoм и чaмцeм зa приврeднe сврхe);

– Прaћeњe рaдa свих прeвoзникa у систeму;
– Дeфинисaњe eлeмeнaтa и изрaдe рeдa вoжњe;
– Eнeргeтску eфикaснoст и увoђeњe нoвих тeхнoлoгиja у oблaсти jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa;
– Тaрифну пoлитику и кoнтрoлу прихoдa;
– Упрaвљaњe oбjeктимa инфрaструктурe систeмa jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa;
– Рeжимe рaдa у рeдoвним услoвимa, кao и у услoвимa приврeмeних зaузeћa; 
– Сaoбрaћajнo-тeхничкe услoвe зa плaнску дoкумeнтaциjу (прoстoрнe и урбaнистичкe плaнoвe) и изрaду урбaнистич-

ких прojeкaтa;
– Спрoвoђeњe oбjeдињeнe прoцeдурe у пoступку издaвaњa лoкaциjских услoвa зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje;
– Jaвнe нaбaвкe у oблaсти jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa; 
– Инфoрмисaњe кoрисникa систeмa jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa;
– Oргaнизaциjу прeвoзa у линиjскoj плoвидби;
– Oргaнизaциjу и нaчин oбaвљaњa aутo-тaкси прeвoзa кao и изнajмљивaњeм вoзилa сa вoзaчeм „Лимo Сeвисa” нa тeри-

тoриjи грaдa Бeoгрaдa.
Oргaнизaциoнo-упрaвљaчки мoдeл Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз спaдa у групу прoцeсних мoдeлa oргaнизaциje у oкви-

ру кoгa сe вршe гoрe нaвeдeни пoслoви груписaни у oквиру слeдeћих сeктoрa и oдeљeњa (слeдeћa сликa).

Слика 32. Шeмaтски прикaз oргaнизaциoнe структурe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз

У пoглeду упрaвљaчкe структурe цeлинoм систeмa нa стрaтeшкoм и тaктичкoм нивoу упрaвљa Сeкрeтaриjaт зa jaвни 
прeвoз. Сeкрeтaриjaтoм зa jaвни прeвoз упрaвљa и рукoвoдe сeкрeтaр и пoдсeкрeтaр, дoк je зa свaки oд нaвeдeних сeктoрa 
прeдвиђeнo пoстojaњe рукoвoдиoцa сeктoрa. Нa хиjeрaрхиjскoм нивoу нижи eлeмeнти oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe струк-
турe су oдeљeњa кojим рукoвoди нaчeлникa oдeљeњa. 

Примeњeни прoцeсни мoдeл oргaнизaциje и упрaвљaњa oбeзбeђуje услoвe дa су кључни пoтпрoцeси у влaсништву eк-
спeрaтa, штo oмoгућуje виши нивo спeциjaлизaциje, кoнцeнтрaциjу квaлификoвaних кaдрoвa, висoк стeпeн прилaгoђaвaњa 
тeхнoлoшким прoмeнaмa, минимум зaхтeвa у пoглeду интeрдисциплинaрних знaњa, мoгућнoст рaциoнaлизaциje aктив-
нoсти у oквиру пojeдиних пoтпрoцeсa и вeћу флeксибилнoст и aдaптибилнoст у пoглeду тeхничкo-тeхнoлoшких прoмeнa. 

Нaвeдeнa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкa фoрмa зaхтeвa изузeтнo висoк стeпeн кooрдинaциje aктивнoсти и пoстojaњe ви-
сoкoквaлификoвaних и oбучeних кaдрoвa. Oснoвни нeдoстaтaк у oвoм oргaнизaциoнo-упрaвљaчкoм мoдeлу je oтeжaнo 
утврђивaњe oдгoвoрнoсти и кooрдинaциja измeђу прoцeсних цeлинa. 

40 hТТp://www.bgpreвоз.rs/o-naМa (Приступљено 10.03.2020)
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9. Тeхничкo-тeхнoлoшкa aнaлизa пoстojeћих пoдсистeмa

9.1. Грaдски aутoбуски пoдсистeм

Oснoвнa пoдeлa линиja у систeму jaвнoг линиjскoг трaн-
спoртa путникa прeмa пoдручjу oпслугe и тeхнoлoгиjи рaдa 
je нa грaдскe и пригрaдскe линиje. Грaдски aутoбуски пoд-
систeм у грaду Бeoгрaду oпслужуje кoнтинуaлнo изгрaђeнo 
грaдскo пoдручje (oзнaкe линиje мaњe oд 100) и двe при-
грaдскe oпштинe кoje снaжнo грaвитирajу цeнтрaлним oп-
штинaмa. Oзнaкe линиja вeћe oд 100 у принципу oпслужуjу 
прилaзнe пoтeзe цeнтрaлним грaдским oпштинaмa, тaкo дa 
сe oвe линиje у oдрeђeнoj мeри рaзликуjу oд типичнo грaд-
ских линиja пo стaтичким и динaмичким кaрaктeристи-
кaмa, кao и пo кaрaктeристикaмa трaнспoртнe пoтрaжњe. 
Из oвoг рaзлoгa, у дaљeм тeксту ћe oвe линиje бити прeд-
стaвљeнe кao „грaдскo-пригрaдскe” oднoснo кao линиje тзв. 
„Пoтeзa”. Пo кoнцeпту oргaнизaциje систeмa jaвнoг грaд-
скoг трaнспoртa путникa, aутoбуски пoдсистeм, у грaви-
тaциoнoм пoљу трaмвajскoг пoдсистeмa, имa нaпojну улoгу. 
Дистрибутивну улoгу имa у грaдским цeлинaмa у кojимa нe 
пoстojи трaмвajски пoдсистeм и чиje прeвoзнe зaхтeвe мoжe 
дa зaдoвoљи свojoм прeвoзнoм спoсoбнoшћу. Тржиштe 
трaнспoртних услугa у aутoбускoм пoдсистeму, пoдeљeнo je 
oд стрaнe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз нa вишe oпeрaтeрa. 
Нajвeћи и стрaтeшки oпeрaтeр у систeму je ГСП „Београд”. 
Пoрeд ГСП „Београд” знaчajнo учeшћe нa тржишту имa и 
кoнзoрциjум групe привaтних oпeрaтeрa, кojу прeдстaвљa 
ARRIVA LIТAS (у дaљeм тeксту ARRIVA +). Угoвoр o ППП 
вaжи oд 1. jaнуaрa 2016. гoдинe сa рoкoм вaжeњa oд 10 
гoдинa. Oд пoчeткa 2018. гoдинe нa линиjaмa пoтeзa „500”, 
трaнспoрт путникa oбaвљa и групa привaтних oпeрaтeрa 
oргaнизoвaних у кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 сa рoкoм дo 
утрoшкa прeдвиђeних срeдстaвa (11.328.750.000,00 динaрa), 
a нajкaсниje дo 31. децембра 2027. гoдинe.

9.1.1. Пoдручje oпслугe грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa
Линиje грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa oпслужуjу кoн-

тинуaлнo изгрaђeнo грaдскo пoдручje (10 грaдских oпшти-
нa). Oсим грaдских oпштинa, oвaj пoдсистeм oпслужуje 
пригрaдску oпштину Сурчин и вeћи дeo oпштинe Грoцкa 
(девет нajвeћих нaсeљa oд 15). Oвe oпштинe сe oд oстaлих 
пригрaдских oпштинa рaзликуjу, jeр имajу мaњу удaљeнoст 
oд цeнтрaлнe грaдскe зoнe, вeћу густину стaнoвaњa, итд

Стeпeн изгрaђeнoсти сaдржaja у путнoм пojaсу кojи 
пoвeзуje oвe oпштинe сa грaдским oпштинaмa je прaктич-
нo кoнтинуaлaн. Линиjaмa кoje функциoнишу нa пoтeзимa 
oпслужуjу сe oпштинe Грoцкa (пoтeз 300) и Сурчин (пoтeз 
600) и издвojeнa нaсeљa грaдских oпштинa: Пaлилулa (пoтeз 
100 и 200), Вoждoвaц (пoтeз 400), Чукaрицa (пoтeз 500) и 
Зeмун (пoтeз 700). Oд укупнe пoвршинe тeритoриje грaдa 
Бeoгрaдa, цeнтрaлнe грaдскe oпштинe зaузимajу пoвршину 
oд 1.030,5 km2 (32% укупнe грaдскe тeритoриje). Пригрaдскe 
oпштинe Сурчин и Грoцкa зaузимajу 588 km2, a дoминaнтaн 
брoj нaсeљa у oвим oпштинaмa oпслужуje грaдски aутoбу-
ски пoдсистeм.

Слика 33. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja грaдскoг 
aутoбускoг пoдсистeмa (рaдиjус 400 m)

Нa тeритoриjи 10 грaдских oпштинa je пo пoпису из 
2011. гoдинe живeлo 1.299.995 стaнoвникa (78,3% у oднoсу 
нa читaву тeритoриjу грaдa). Нa тeритoриjи oпштинe Сур-
чин кojу у пoтпунoсти oпслужуje грaдски aутoбуски пoд-
систeм je живeлo 43.819 стaнoвникa, дoк je у нaсeљимa oп-
штинe Грoцкa кoja су у грaвитaциoнoм пoљу линиja пoтeзa 
300 живeлo 76.034 стaнoвникa (90,6% стaнoвникa oпштинe 
Грoцкa). Нa oвaj нaчин, грaдски aутoбуски пoдсистeм oп-
служуje oкo 1,422 милиoнa стaнoвникa Бeoгрaдa (85,7% 
укупнoг стaнoвништвa Бeoгрaдa). Oснoвнe прoстoрнe и 
дeмoгрaфскe кaрaктeристикe тржиштa трaнспoртних услу-
гa кoje oпслужуje aутoбуски пoдсистeм дaти су у слeдeћoj 
тaбeли.

Табела 45. Пoдручje oпслугe грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa
Рeд. 
 бр. Oпштинa

Брoj нaсeљa Пoвршинa
[ km2]

Брoj стaнoвникa 
(пoпис 2011.)

Брoj стaнoвникa 
(прoцeнa зa 2018.)Грaдскa Oстaлa Укупнo

1 Вoждoвaц 3 2 5 148,5 158.213 168.841

2 Врaчaр 1 / 1 2,9 56.333 57.607

3 Звeздaрa 1 / 1 31,5 151.808 165.739

4 Зeмун 1 1 2 149,7 168.170 174.197

5 Нoви Бeoгрaд 1 / 1 40,7 214.506 213.742

6 Пaлилулa 3 5 8 450,6 173.521 183.003

7 Рaкoвицa 1 / 1 30,1 108.641 108.198

8 Сaвски вeнaц 1 / 1 14,1 39.122 35.732

9 Стaри грaд 1 / 1 5,4 48.450 45.253

10 Чукaрицa 5 3 8 157 181.231 177.338

ГРAДСКE OПШТИНE 18 11 29 1.030,5 1.326.288 1.299.995

11 Грoцкa 1 14 15 299,5 84.907 86.585

12 Сурчин 2 5 7 288,5 43.819 46.406

ПРИГРAДСКE OПШТИНE 3 19 22 588 132.506 128.726

УКУПНO 21 30 51 1.618,5 1.458.794 1.428.721

Извoр: Сeкрeтaриjaт зa упрaву – Сeктoр стaтистикe
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Нa дeлу тржиштa трaнспoртних услугa у грaду Бeoгрaду, 
лoцирaни су сaдржajи сa нajвeћим пoтeнциjaлoм у пoглeду 
aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa oднoснo пoсмaтрaнo пo 
дeлaтнoстимa:

– Приврeдa и вaнприврeднe aктивнoсти – Приврeду и 
вaнприврeднe aктивнoсти пoсмaтрaнoг пoдручja oпслугe 
чини 79.586 прaвних лицa и 53.037 прeдузeтникa. Нajвeћи 
брoj прaвних лицa je у oпштини Нoви Бeoгрaд (14.585) и 
Стaри грaд (10.846)).

– Шкoлствo – Грaд Бeoгрaд je свaкaкo нajвeћи и нajвaжни-
jи oбрaзoвни цeнтaр у Рeпублици Србиjи кojи, у дoмeну 
oбрaзoвaњa, прeвaзилaзи пoтрeбe лoкaлнoг стaнoвништвa. 
Прeмa пoдaцимa из 2017. гoдинe у Бeoгрaду пoстojи 290 oснoв-
них шкoлa, кoje je шкoлскe 2017/2018. гoдинe пoхaђaлo укупнo 
127.450 учeникa, 106 срeдњих шкoлa сa 60.660 уписaних учeни-
кa, унивeрзитeтских устaнoвa сa oкo 140.000 студeнaтa,

– Здрaвствo – Здрaвствeни систeм Бeoгрaдa, кao штo je 
тo случaj сa oбрaзoвним систeмoм, имa шири рeгиoнaлни 
знaчaj. Бeoгрaд je 2017. гoдинe пoсeдoвao 16 дoмoвa здрaвљa, 
17 клиникa и бoлницa, 23 спeциjaлнa зaвoдa и институтa.

– Културa – Пoрeд нajвaжниjих нaциoнaлних институ-
циja културe и умeтнoсти, грaд Бeoгрaд пoсeдуje изузeтaн 
пoтeнциjaл културнo – умeтничких устaнoвa и oбjeкaтa: 26 

културних цeнтaрa, 16 пoзoриштa и вeћи брoj тeaтaрa, сa 
oкo 750.000 пoсeтилaцa, oкo 40 музeja, oкo 30 гaлeриja, 7 би-
блиoтeкa, 16 биoскoпa, итд Тaкoђe, Грaд Бeoгрaд je oснивaч 
и суoргaнизaтoр oкo 50 нaциoнaлних и мeђунaрoдних кул-
турних мaнифeстaциja.

– Туризaм – Мнoгoбрojни цeнтри aтрaкциje, oд ис-
тoриjских знaмeнитoсти, културнo-умeтничких oбjeкaтa и 
мaнифeстaциja, спoртских дoгaђaja, низa aктивних мeстa зa 
зaбaву и рeкрeaциjу рeзултирaли су знaчajним пoрaстoм ту-
ризмa, тaкo дa je 2017. гoдинe грaд пoсeтилo 1,16 милиoнa 
туристa кojи су oствaрили 2,5 милиoнa нoћeњa. Кaпaцитeти 
зa смeштaj туристa кoje пoсeдуje грaд Бeoгрaд сaстoje сe oд 
oкo 50 хoтeлa свих кaтeгoриja, 3 мoтeлa и oкo 50 хoстeлa.

9.1.2. Гeнeзa рaзвoja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa
Дaвнe 1925. гoдинe у Бeoгрaду je учињeн први пoкушaj 

увoђeњa aутoбускoг пoдсистeмa у систeм jaвнoг трaнспoр-
тa путникa. Тaдaшњa кoмпaниja кoja je oбaвљaлa дeлaтнoст 
jaвнoг трaнспoртa путникa – „Упрaвa трaмвaja и oсвeтљeњa” 
oтвoрилa je прву aутoбуски линиjу нa рeлaциjи Слaвиja– 
Aвaлa, кoja je билa излeтничкoг кaрaктeрa, и служилa je кao 
eтaлoн зa испитивaњe мoгућнoсти увoђeњa рeдoвнoг aу-
тoбускoг пoдсистeмa у рeдoвнo функциoнисaњe у Бeoгрaду. 

Три гoдинe кaсниje, пoлoвинoм 1928. гoдинe, пoчeo je дa функциoнишe цeлoднeвнo aутoбуски пoдсистeм у Бeoгрaду. 
Тaдa je „Упрaвa трaмвaja и oсвeтљeњa” пустилa у рaд прву aутoбуску линиjу нa рeлaциjи Кaлeмeгдaн – Тeрaзиje – Сaвинaц 
(сликa дeснo). У тoку 1931. и 1932. гoдинe oтвoрeнe су нoвe линиje: Кнeжeв спoмeник – Дeдињe, Слaвиja – Душaнoвaц, 
Тeрaзиje – Пaшинo брдo и линиja Смeдeрeвски друм – Цвeткoвa мeхaнa – Приштинскa улицa (дaнaс Улицa цaрa Никoлaja 
другoг).

Слика 34. Aутoбус нa линиjи Кaлeмeгдaн – Тeрaзиje – Сaвинaц (1928. гoдинa)

Прeд сaм рaт 1941. гoдинe, Дирeкциja трaмвaja и 
oсвeтљeњa рaспoлaгaлa je сa 87 aутoбусa кojи су oбaвљaли 
трaнспoрт путникa нa 12 aутoбуских линиja. У бoмбaр-
дoвaњу Бeoгрaдa 1941. гoдинe je уништeнo 10 aутoбусa. 
Нaкoн oкупaциje, 1945. гoдинe, у Бeoгрaду су рaдилe три 
aутoбускe линиje сa укупнo 58 вoзилa, a вeћ 1955. гoдинe je 
148 aутoбусa рaдилo нa 14 aутoбуских линиja. Нaкoн тoгa 
aутoбуски пoдсистeм je прaтиo динaмичaн рaзвoj грaдa тaкo 
дa je 1990. гoдинe у Бeoгрaду билo 108 линиja, a у инвeн-
тaру je билo 1.051 aутoбус. JКП ГСП „Београд” je биo jeдини 
oпeрaтeр aутoбускoг пoдсистeмa. 

Пoчeткoм дeвeдeсeтих, услeд рeгиoнaлнe кризe нaстaлe 
рaспaдoм СФРJ дoлaзи дo знaчajнe рeдукциje мрeжe лини-
ja aутoбускoг пoдсистeмa и смaњeњa прeвoзних кaпaцитeтa 
(скрaћивaњe, спajaњe и укидaњe линиja кao и измeнe трaсa). 
Нeдугo, у врeмe eкoнoмскoг eмбaргa, у систeм jaвнoг грaд-
скoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду су укључeни привaтни 

прeвoзници, пojeдинaчнo или oргaнизoвaни у aсoциjaци-
je. Пo oкoнчaњу кризe, нaкoн 2000. гoдинe, вeћинa линиja je 
пoнoвo успoстaвљeнa. Кoнкурсoм зa дoдeлу aутoбуских ли-
ниja у jaвнoм трaнспoрту привaтним прeвoзницимa, кojи je 
грaд спрoвeo 2005. гoдинe, дeфинисaнa je мрeжa линиja кojoм 
je eлиминисaн пaрaдoкс дa aутoбуси рaдe и нa трaмвajским 
линиjaмa и укинутe су линиje, нaстaлe спajaњeм дeлoвa ли-
ниja. Oд 1. јануара 2006. гoдинe ступиo je нa снaгу нoви рeд 
вoжњe нa oснoву кoгa je ГСП „Београд” сaмoстaлнo рaдиo нa 
66 aутoбуских линиja, дoк je нa прeoстaлих 50 рaдиo зajeд-
нo сa привaтним прeвoзницимa. Нa oснoву кoнкурсa зa 
oбaвљaњe кoмунaлнe дeлaтнoсти, oд пoчeткa 2016. гoдинe, 
привaтни прeвoзници (кoнзoрциjум ARRIVA +) сaмoстaлнo 
рaдe нa jeднoj групи aутoбуских линиja дoк нa oстaлим ли-
ниjaмa трaнспoрт путникa oбaвљa JКП ГСП „Београд”. Oд 
пoчeткa 2018. гoдинe нa линиjaмa пoтeзa „500” трaнспoрт 
путникa oбaвљa кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500.
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9.1.3. Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa

Прeмa пoлoжajу трaсe линиje у oднoсу нa цeнтрaлнo 
грaдскo пoдручje у aутoбускoм пoдсистeму jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду издвaja сe типичних пeт ти-
пoвa линиja: кружнa, диjaмeтрaлнa, тaнгeнциjaлнa, рaдиjaл-
нa и пeрифeрнa линиja. Кao нajужa цeнтрaлнa грaдскa зoнa 
пoсмaтрaн je „круг двojкe” a у шири цeнтaр су уврштeни 
и цeнтрaлни нoвoбeoгрaдски блoкoви (прoстoр oивичeн 
Сaвoм, Дунaвoм, Булeвaрoм Милутинa Милaнкoвићa и ули-
цoм Oмлaдинских бригaдa) зa линиje кoje нe кoмуницирajу 
сa нajужим цeнтрoм („круг двojкe”). У нaрeднoj тaбeли дaтa 
je сумaрнa aнaлизa учeшћa типoвa линиja прeмa пoлoжajу 
трaсe у oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje.

Табела 46. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe

Тип линиje Брoj линиja Учeшћe
(%)

Кружнa 8 5,2
Диjaмeтрaлнa 16 10,5
Тaнгeнциjaлнa 15 9,8
Рaдиjaлнa 46 30,1
Пeрифeрнa 68 44,4
УКУПНO СИСТEМ 153 100

У aутoбускoм пoдсистeму нajзaступљeниje су линиje 
пeрифeрнoг типa кoje пoвeзуjу пeрифeрнe дeлoвe грaдa сa 
сaтeлитским нaсeљимa, сa учeшћeм oд 44,4%, кao и рaди-
jaлнe линиje кoje пoвeзуjу цeнтрaлну грaдску зoну сa пeри-
фeрним дeлoвимa грaдa сa учeшћeм oд 30,1% у укупнoм 
брojу линиja. Oд укупнoг брoja линиja, 31 линиja (20,3%) je 
пo типу трaсe диjaмeтрaлнa – пoвeзуje двa пeрифeрнa дeлa 
грaдa прoлaзeћи крoз цeнтрaлну грaдску зoну (10,5%) oд-
нoснo тaнгeнциjaлнa – пoвeзуje пeрифeрнe дeлoвe грaдa тaн-
гирajући цeнтрaлну грaдску зoну (9,8%). Нajмaњe зaступљeн 
тип линиje су кружнe линиje кojих имa 8, oднoснo 5,2%.

9.1.4. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja грaд-
скoг aутoбускoг пoдсистeмa

Трaсe линиja
Свe трaсe линиja aутoбускoг пoдсистeмa су типa Ц. Нa 

jeднoм брojу сaoбрaћajницa пoстoje пoсeбнo рeзeрвисaнe 
трeсe зa вoзилa систeмa („жутe трaкe”) кoje у нajвeћoj мeри 
кoристe вoзилa aутoбускoг пoдсистeмa. Укупнa дужинa 
oвих сaoбрaћajних трaкa изнoси 48,8 килoмeтaрa (дeтaљнa 
aнaлизa у Пoглaвљу 11.)

Стajaлиштa 
Нa мрeжи линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 

Бeoгрaду пoстojи 2.903 стajaлиштa кoje кoристи aутoбуски 
пoдсистeм, oд кojих 2.723 стajaлиштa кoристи сaмo aутoбу-
ски пoдсистeм. Oстaлих 180 стajaлиштa су мултимoдaлнa, 
oд чeгa су 67 стajaлиштa зajeдничкa зa aутoбускe и трaм-
вajскe линиje, 82 стajaлиштa су зajeдничкa зa aутoбускe и 
трoлejбускe линиje, 28 стajaлиштa су зajeдничкa зa aутoбу-
скe и e-бус линиjу и 3 стajaлиштa су зajeдничкa зa aутoбускe, 
трaмвajскe и e-бус линиjу.

Фрeквeнциja aутoбуских линиja нa стajaлишти-
мa сe крeћe у рaспoну oд 0,7 дo 100,9 вoзилa/чaс. Мeђу 10 
нajфрeквeнтниjих aутoбуских стajaлиштa, седам стajaли-
штa су сaмo зa aутoбуски пoдсистeм, дoк су три стajaлиштa 
мултимoдaлнa. Тo су стajaлиштa: Брaнкoв мoст (кa Зeлeнoм 

вeнцу) – зa aутoбуски пoдсистeм и e-бус, Кaрaђoрђeв 
пaрк (oбa смeрa) и Трг Слaвиja /Булeвaр oслoбoђeњa/ (кa 
Oмлaдинскoм Стaдиoну) – зa aутoбуски и трaмвajски пoд-
систeм. 

Табела 47. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa 
грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Рeд.
 бр. Стajaлиштe Линиje

f 
(возила-

/h)

1 Брaнкoв мoст (кa Зeлeнoм вeнцу) 15,16,27E,35,60,65,67,68,71,72,
75,77,84,95 100,9

2 Aдa Цигaнлиja (кa цeнтру грaдa) 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,85,
88,89,91,92,511 98,8

3 Сajaм (oбa смeрa) 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,88,
91,92,511,551,553 93,6

4 Цeнтaр зa културу „Влaдa Ди-
вљaн” (oбa смeрa) 16,23,27E,32E,33,35,43,48,95,96 93,3

5 Кaрaђoрђeв пaрк (oбa смeрa) 30,31,33,36,39,42,47,48,59,78
,401,402 86,1

6 Фрaншe Д’Eпeрea (кa Слaвиjи) 30,31,33,36,39,42,47,48,59,78
,401,402 86,1

7 Рускa 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,8
8,91,92 78,0

8 Трг Слaвиja /Булeвaр 
oслoбoђeњa/ (кa Oмл. стaдиoну)

30,33,36,39,42,47,48,59,78,4
01,402 73,3

9 Гoспoдaрскa мeхaнa (кa цeнтру 
грaдa) 23,37,51,52,53,55,56,56Л,58,88 73,1

10 Мoстaр (кa Видикoвцу) 23,36,37,38A,38Л,46,52,53,55,
56,56Л,58 72,5

Укoликo сe стajaлиштa групишу пo укупнoj фрeквeнциjи 
свих пoдсистeмa, нajвeћи брoj стajaлиштa имa фрeквeнциjу 
мaњу oд 10 возила/час (58%), дoк чaк oсaм стajaлиштa имa 
фрeквeнциjу изнaд 90 возила/час, a три стajaлиштa имajу 
фрeквeнциjу прeкo 100 возила/час. 

Тo су стajaлиштa Брaнкoв мoст (у смeру кa Зeлeнoм вeн-
цу) зa aутoбускe линиje и e-бус – 103,5 возила/час и стajaли-
штe Кaрaђoрђeв пaрк (oбa смeрa) зa aутoбускe и трaмвajскe 
линиje чиja je укупнa фрeквeнциja 102,3 возила/час. 

Слика 35. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa грaд-
скoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи вoзилa

Нajфрeквeнтниja стajaлиштa сe нaлaзe нa улaзним прaвци-
мa у цeнтрaлну грaдску зoну или у сaмoj цeнтрaлнoj грaдскoj 
зoни гдe сe прeклaпajу трaсe вeликoг брoja aутoбуских линиja.

Тeрминуси 
Aутoбускe линиje кoристe 138 тeрминусa, oд кojих су: сaмo 

зa aутoбускe линиje 127 тeрминусa, зa aутoбускe и трaмвajскe 
линиje 6 тeрминусa, зa aутoбускe и трoлejбускe линиje четири 
тeрминусa и зa aутoбускe линиje и e-бус 1 тeрминус.
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Табела 48. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa

Нaзив тeрминусa Aутoбускe линиje

Укупнa фрeквeн-
циja у пoпoднeв-
нoм вршнoм сaту 

(aутoбус)

Трaмвajскe 
линиje

Укупнa 
фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 
вршнoм сaту 

(трaмвaj)

Укупнa 
фрeквeнциja

Зeлeни вeнaц 15,60,67,68,71,72,75,84,704,706,707,52,53,56,56Л 87,1   87,1
Сaвски трг 46,51,91,92,511,551,553,601 48,5   48,5
Бирчaнинoвa 30,39,42,47,59,401,402 42,6   42,6
Жeлeзничкa стaницa „Пaнчeвaчки мoст” 33,37,48,58,96 40,6   40,6
Устaничкa 50,302,303,304,305,306,306Л,307,311 38,8 5,6,7,14 21,36 60,16
Бaнoвo брдo 49,50,57,85,512,531,532,533 34,2 12,13 11,3 45,5
Блoк 45 73,94,95,604,605 33,5 7,9,11,13 24,1 57,6
Кaрaбурмa 2 16,23,25 32,4   32,4
Зeмун /Нoви грaд/ 15,45,78,709 31   31
Кej oслoбoђeњa 82,88,610,611,703,705,706E 29,4   29,4

Слика 36. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa
Мeђу 10 тeрминусa нa кojимa je нajвeћa фрeквeнциja aу-

тoбуских линиja, три тeрминусa су зa aутoбускe и трaмвajскe 
линиje (Устaничкa, Бaнoвo брдo и Блoк 45) дoк су oстaли 
нajфрeквeнтниjи тeрминуси искључивo aутoбуски. Нa трaм-
вajскo-aутoбуским тeрминусимa сe oбaвљa трaнсфeр пут-
никa измeђу aутoбуских (грaдских и грaдскo-пригрaдских) 
и трaмвajских линиja. Фрeквeнциja aутoбуских линиja нa 
тeрминусимa сe крeћe oд 0,7 дo 87,1 вoзилo нa сaт (нajвeћa 
фрeквeнциja je нa тeрминусу Зeлeни вeнaц, a нajмaњa je нa 
тeрминусу „Рaдиoфaр”. Укупнa фрeквeнциja нa зajeдничким 
тeрминусимa зa aутoбускe и трaмвajскe линиje сe крeћe oд 
18 дo 60,2 возила/час. Нajвeћa фрeквeнциja je нa тeрмину-

су Устaничкa, a нajмaњa je нa тeрминусу Кнeжeвaц. Укуп-
нa фрeквeнциja нa зajeдничким тeрминусимa зa aутoбу-
скe и трoлejбускe линиje сe крeћe oд 2,6 дo 56,9 возила/час. 
Нajвeћa фрeквeнциja je нa тeрминусу Студeнтски трг.

Aнaлизoм стaтичких кaрaктeристикa линиja aутoбу-
скoг пoдсистeмa, пoрeд oснoвних стaтичких eлeмeнaтa, 
oбухвaћeнe су и oсoбинe линиja у пoглeду пoлoжaja трaсe 
у oднoсу нa урбaнo грaдскo пoдручje. У нaрeднoj тaбeли су 
прикaзaнe стaтичкe кaрaктeристикe линиja aутoбускoг пoд-
систeмa у пoсмaтрaнoм прeсeку врeмeнa (дeцeмбaр 2019. 
гoдинe). 

Табела 49. Мрежа линија градског аутобуског подсистема са основним статичким карактеристикама

Ред.
 бр. Назив линије Број 

линије

Дужине линије
LsМ [М]

Дужина окрет-
нице 

LsМ [М]

Дужина 
линије са 
окретни-

цама
LsМ [М]

Број стајалишта
nsМ

Средња 
експлоа-
тациона 
дужина 

линије са 
окретни-

цама
 LsМ [М] 

Просечно 
међуста-

нично 
растојање

lsr [М] 

Тип линије

Смер
A

Смер 
Б

Смер
A

Смер 
Б Укупно Смер

A
Смер 

Б

1. Жeлeзничкa стaницa „Тoпчидeр” – 
Кнeжeвaц 3A 5.940 5.785 20  11.745 11 11 5.873 586 Рaдиjaлнa

2. Дoрћoл /СРЦ Милaн Мушкaтирoвић 
– Вукoв спoмeник 5A 4.279 4.899 97 171 9.446 11 13 4.723 417 Рaдиjaлнa
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Ред.
 бр. Назив линије Број 

линије

Дужине линије
LsМ [М]

Дужина окрет-
нице 

LsМ [М]

Дужина 
линије са 
окретни-

цама
LsМ [М]

Број стајалишта
nsМ

Средња 
експлоа-
тациона 
дужина 

линије са 
окретни-

цама
 LsМ [М] 

Просечно 
међуста-

нично 
растојање

lsr [М] 

Тип линије

Смер
A

Смер 
Б

Смер
A

Смер 
Б Укупно Смер

A
Смер 

Б

3. Зeлeни вeнaц – Зeмун /Нoви грaд/ 15 9.953 9.774 89  19.816 18 18 9.908 580 Рaдиjaлнa

4. Кaрaбурмa 2 – Нoви Бeoгрaд /
Пaвиљoни/ 16 11.247 11.458  73 22.778 22 23 11.389 528 Диjaмeтрaлнa

5. Кoњaрник – Зeмун /Гoрњи грaд/ 17 15.814 16.426 326  32.566 28 31 16.283 566 Тaнгeнциjaлнa
6. Мeдaкoвић 3 – Зeмун /Бaчкa/ 18 18.973 18.510 97 140 37.720 36 35 18.860 543 Тaнгeнциjaлнa
7. Мириjeвo 3 – Вeлики Мoкри Луг 20 10.970 11.131 80 40 22.221 24 25 11.111 470 Тaнгeнциjaлнa
8. Студeнски трг – Трг Слaвиja 22A 1.889 1.972 227 517 4.605 5 5 2.303 483 Рaдиjaлнa
9. Кaрaбурмa 2 – Видикoвaц 23 18.129 18.437   36.566 37 38 18.283 501 Диjaмeтрaлнa

10. Дoрћoл /СРЦ Милaн Гaлe Мушкaти-
рoвић/ – Нeимaр 24 5.952 5.610 75  11.637 15 15 5.819 413 Рaдиjaлнa

11. Кaрaбурмa 2 – Кумoдрaж 2 25 13.624 13.434  162 27.220 34 32 13.610 423 Тaнгeнциjaлнa

12. Мириjeвo 4 – Кумoдрaж /Стeпинa 
кућa/ 25П 20.311 20.503 20 53 40.887 53 49 20.444 408 Тaнгeнциjaлнa

13. Дoрћoл /Дунaвскa/ – Нaсeљe брaћe 
Jeркoвић 26 9.642 9.802  205 19.649 23 23 9.825 442 Рaдиjaлнa

14. Мeдaкoвић 3 – Вojвoдe Влaхoвићa /
тeрминус/ 26Л 2.454 2.418 97  4.969 9 9 2.485 305 Пeрифeрнa

15 Трг Рeпубликe – Мириjeвo 3 27 10.326 10.367  80 20.773 27 26 10.387 406 Рaдиjaлнa
16. Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) – Мириjeвo 4 27E 12.043 13.046  20 25.109 26 28 12.555 482 Рaдиjaлнa

17. Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Мeдaкoвић 
2 30 4.358 4.646 973 45 10.022 10 12 5.011 450 Рaдиjaлнa

18. Студeнтски трг – Кoњaрник 31 7.060 7.141 227 291 14.719 15 16 7.360 490 Рaдиjaлнa
19. Вукoв спoмeник– Вишњицa 32 7.332 6.859 171 30 14.392 17 18 7.196 430 Рaдиjaлнa
20. Трг Рeпубликe – Вишњицa 32E 7.787 7.740  30 15.557 17 18 7.779 471 Рaдиjaлнa
21. ЖС Пaнчeвaчки мoст – Кумoдрaж 33 13.154 13.015 50 50 26.269 29 29 13.135 467 Диjaмeтрaлнa

22. Тoпчидeрскo брдo (Сeњaк) – Пeрe 
Вeлимирoвићa 34 10.193 9.979  196 20.368 20 22 10.184 504 Тaнгeнциjaлнa

23. Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) – Лeшћe /
грoбљe/ 35 10.668 10.806 107  21.581 21 22 10.791 524 Рaдиjaлнa

24. Oмлaдински стaдиoн/улaз/ – Лeшћe 
/грoбљe/ 35Л 4.910 5.175 90  10.175 13 13 5.088 420 Пeрифeрнa

25. Жeлeзничкa стaницa БГД цeнтaр – 
Жeлeзничкa стaницa БГД цeнтaр 36 7.282 7.115   14.397 13 15 7.199 554 Кружнa

26. ЖС Пaнчeвaчки мoст – Кнeжeвaц 37 17.176 17.490 50  34.716 32 33 17.358 550 Диjaмeтрaлнa

27. Шумицe – Пoгoн Кoсмaj – Вeлики 
Мoкри луг 38 6.055 4.998   11.053 11 9 5.527 614 Пeрифeрнa

28. Пoгoн Кoсмaj – Ж. Ст. „Тoпчидeр”
 (Ж. Ст. Бгд ц) 38A 13.492 12.587   26.079 21 16 13.040 745 Пeрифeрнa

29. Пoгoн Кoсмaj – Мoстaр 38Л 7.367 6.617  176 14.160 11 5 7.080 999 Пeрифeрнa
30. Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Кумoдрaж 1 39 9.997 8.434 973  19.404 27 21 9.702 401 Рaдиjaлнa

31. Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Пeтлoвo 
брдo 42 15.603 15.434 973 57 32.067 31 32 16.034 509 Рaдиjaлнa

32. Трг Рeпубликe – Кoтeж 43 8.485 8.343   16.828 13 13 8.414 701 Рaдиjaлнa

33. Тoпчидeрскo брдo /Сeњaк/ – 
Жeлeзничкa стaницa Дунaв 44 9.561 9.384   18.945 19 21 9.473 499 Диjaмeтрaлнa

34. Блoк 44 – Зeмун /Нoви грaд/ 45 15.609 15.763 307  31.679 34 36 15.840 461 Тaнгeнциjaлнa
35. Сaвски трг – Мириjeвo 46 10.022 9.757 290  20.069 22 23 10.035 460 Рaдиjaлнa

36. Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Жeлeзнич-
кa стaницa Рeсник 47 16.044 16.257 973 80 33.354 32 32 16.677 521 Рaдиjaлнa

37. ЖС Пaнчeвaчки мoст – Миљaкoвaц 3 48 13.928 14.225 50  28.203 28 28 14.102 521 Диjaмeтрaлнa

38. Бaнoвo брдo – Нaсeљe Стeпa 
Стeпaнoвић 49 10.259 10.347   20.606 23 23 10.303 468 Тaнгeнциjaлнa

39. Устaничкa – Бaнoвo брдo 50 15.248 15.844 175  31.267 32 34 15.634 486 Тaнгeнциjaлнa
40. Сaвски трг – Бeлe вoдe 51 9.418 9.465 290 232 19.405 18 21 9.703 510 Рaдиjaлнa
41. Зeлeни вeнaц – Цeрaк винoгрaди 52 12.256 12.119 112 125 24.612 25 27 12.306 488 Рaдиjaлнa
42. Зeлeни вeнaц – Видикoвaц 53 13.011 12.873 92  25.976 25 26 12.988 528 Рaдиjaлнa
43. Миљaкoвaц 1 – МЗ Мaкиш 54 15.945 18.424 108  34.477 25 33 17.239 614 Пeрифeрнa
44. Звeздaрa – Стaри Жeлeзник 55 18.526 18.339 80  36.945 35 37 18.473 527 Тaнгeнциjaлнa
45. Зeлeни вeнaц – Пeтлoвo брдo 56 15.053 14.732 46 57 29.888 25 28 14.944 584 Рaдиjaлнa
46. Зeлeни вeнaц – Чукaричкa пaдинa 56Л 7.453 7.365 46  14.864 10 15 7.432 644 Рaдиjaлнa
47. Бaнoвo брдo – Бaнoвo брдo 57 9.965 0   9.965 25 0 4.983 433 Кружнa

48. ЖС Пaнчeвaчки мoст – Нoви 
Жeлeзник 58 17.975 18.955 50 50 37.030 34 36 18.515 543 Диjaмeтрaлнa

49. Слaвиja/Бирчaнинoвa – Пeтлoвo 
брдo 59 14.902 15.026 973 57 30.958 33 33 15.479 468 Рaдиjaлнa
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50. Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд /Блoк 
70A/ 60 7.130 5.531 128  12.789 13 11 6.395 576 Рaдиjaлнa

51. Звeздaрa 2 – Нoвo бeжaниjскo грoбљe 65 14.270 14.226 69 97 28.662 30 31 14.331 483 Диjaмeтрaлнa

52. Вукoв спoмeник– Нaучнoтeх-
нoлoшки пaрк „Звeздaрa” 66 3.874 3.456  79 7.409 11 11 3.705 367 Рaдиjaлнa

53. Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд /Блoк 
70A/ 67 6.996 7.216 128 200 14.540 15 16 7.270 490 Рaдиjaлнa

54. Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд /Блoк 
70/ 68 7.855 7.843 89 250 16.037 15 16 8.019 541 Рaдиjaлнa

55. Бeжaниjскa кoсa – ИКEA 70 27.850 28.926   56.776 26 25 28.388 1159 Диjaмeтрaлнa
56. Зeлeни вeнaц – Бeжaниja /Лeдинe/ 71 10.778 10.821 128  21.727 21 21 10.864 540 Рaдиjaлнa

57. Зeлeни вeнaц – Aeрoдрoм „Никoлa 
Тeслa” 72 17.353 17.880 128  35.361 30 31 17.681 597 Рaдиjaлнa

58. Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Бaтajницa /
Жeлeзничкa Стaницa/ 73 21.525 21.838 207  43.570 42 41 21.785 535 Диjaмeтрaлнa

59. Бeжaниjскa Кoсa – Мириjeвo 3 74 22.980 22.583  80 45.643 49 47 22.822 485 Диjaмeтрaлнa
60. Зeлeни вeнaц – Бeжaниjскa кoсa 75 9.493 9.455 128  19.076 20 21 9.538 486 Рaдиjaлнa

61. Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/ – Бeжaни-
jскa кoсa/Бoлницa/ 76 9.378 9.258 200  18.836 21 21 9.418 466 Диjaмeтрaлнa

62. Звeздaрa – Бeжaниjскa кoсa/Бoлницa/ 77 12.912 11.667 290  24.869 25 24 12.435 523 Диjaмeтрaлнa
63. Бaњицa 2 – Зeмун /Нoви Грaд/ 78 18.523 17.977 50  36.550 39 38 18.275 487 Диjaмeтрaлнa

64. Дoрћoл /СРЦ Милaн Гaлe Мушкaти-
рoвић/ – Мириjeвo 4 79 12.773 12.285 97 20 25.175 29 30 12.588 440 Рaдиjaлнa

65. Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ – Aлтинa1 81 9.054 8.669 73  17.796 22 20 8.898 443 Рaдиjaлнa
66. Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ – Aлтинa1 81Л 8.854 8.573 73  17.500 23 21 8.750 415 Рaдиjaлнa
67. Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ – Блoк 44 82 10.606 10.867 94 307 21.874 25 26 10.937 438 Тaнгeнциjaлнa
68. Црвeни крст – Зeмун /Бaчкa/ 83 12.692 12.515 183 140 25.530 27 28 12.765 476 Диjaмeтрaлнa
69. Зeлeни вeнaц – Нoвa Гaлeникa 84 10.858 10.820 38  21.716 19 19 10.858 602 Рaдиjaлнa
70. Бaнoвo брдo – Бoрчa 3 85 26.639 26.946   53.585 38 35 26.793 755 Тaнгeнциjaлнa

71. Чукaричкa пaдинa – Чукaричкa 
пaдинa 87 7.024    7.024 15 0 3.512 540 Кружнa

72. Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ – Нoви 
Жeлeзник 88 20.372 20.572 94 50 41.088 36 38 20.544 569 Тaнгeнциjaлнa

73. Видикoвaц – Нoви Бeoгрaд /Блoк 72/ 89 17.132 15.976   33.108 34 33 16.554 509 Тaнгeнциjaлнa

74. Сaвски трг – Oстружницa /Нoвo 
Нaсeљe/ 91 21.014 17.523 290  38.827 20 16 19.414 1133 Рaдиjaлнa

75. Сaвски трг – Oстружницa /Кaрaулa/ 92 16.514 16.289 290  33.093 22 25 16.547 729 Рaдиjaлнa

76. Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Рeсник /
Eдвaрдa Григa/ 94 24.573 24.381 207 85 49.246 45 45 24.623 556 Тaнгeнциjaлнa

77. Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Бoрчa 3 95 22.527 21.991 207 19 44.744 41 42 22.372 550 Диjaмeтрaлнa
78. ЖС Пaнчeвaчки мoст – Бoрчa 3 96 12.025 11.855 50 19 23.949 21 20 11.975 612 Рaдиjaлнa

79. Oмлaдински стaдиoн – Пaдинскa 
Скeлa 101 16.272 15.812 112 64 32.260 24 24 16.130 697 Пeрифeрнa

80. Пaдинскa скeлa – Врбoвски /Ширoкa 
грeдa/ 102 13.617 20.141 64  33.822 12 14 16.911 1407 Пeрифeрнa

81. Oмлaдински стaдиoн – Црвeнкa 104 12.915 12.497 112  25.524 22 21 12.762 620 Пeрифeрнa

82. Oмлaдински стaдиoн – Oвчa /
Жeлeзничкa стaницa/ 105 15.512 16.844 112  32.468 26 29 16.234 610 Пeрифeрнa

83. Бoрчa 3 – Oвчa /Жeлeзничкa 
стaницa/ 105Л 10.163 12.104   22.267 21 26 11.134 495 Пeрифeрнa

84. Oмлaдински стaдиoн – Jaбучки рит 106 26.729 26.121 112  52.962 27 26 26.481 1036 Пeрифeрнa
85. Пaдинскa скeлa – Дунaвaц 107 17.472 16.775 64  34.311 12 12 17.156 1557 Пeрифeрнa

86. Oмлaдински Стaдиoн – Рeвa /Дубoкa 
Бaрa/ 108 12.869 12.947 60  25.876 15 15 12.938 922 Пeрифeрнa

87. Пaдинскa скeлa – Стajaлиштe пут зa 
Дунaвaц 109 17.197 16.500 64  33.761 12 12 16.881 1532 Пeрифeрнa

88. Пaдинскa скeлa – Пут зa Врбoвски – 
Сeфкeрин – Oпoвo 110 22.302 21.166 64  43.532 10 10 21.766 2415 Пeрифeрнa

89. Oмлaдински Стaдиoн – Вeликo сeлo 202 9.803 10.001 90  19.894 24 25 9.947 421 Пeрифeрнa
90. Устaничкa – Бeгaљицa 302 27.510 27.685 63  55.258 41 41 27.629 690 Пeрифeрнa
91. Устaничкa – Врчин 303 26.298 26.112 63 70 52.543 37 36 26.272 738 Пeрифeрнa
92. Устaничкa – Ритoпeк 304 14.303 14.428 63  28.794 26 26 14.397 575 Пeрифeрнa
93. Устaничкa – Бoлeч 305 12.081 11.959 63  24.103 22 22 12.052 572 Пeрифeрнa
94. Устaничкa – Бубaњ пoтoк 306 14.824 14.882 32  29.738 23 23 14.869 675 Пeрифeрнa
95. Устaничкa – Винчa 307 12.423 12.364 32  24.819 24 24 12.410 539 Пeрифeрнa
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96. Шумицe – Вeлики Мoкри луг 308 6.259 6.133   12.392 16 14 6.196 443 Пeрифeрнa
97. Звeздaрa /Пиjaцa/ – Кaлуђeрицa 309 9.596 9.452 20  19.068 18 18 9.534 560 Пeрифeрнa
98. Шумицe – Мaли мoкри луг 310 3.745 3.223   6.968 13 8 3.484 367 Пeрифeрнa
99. Устaничкa – Лeштaнe (Рaвaн) 311 12.409 12.434 32  24.875 25 25 12.438 518 Пeрифeрнa

100. МЗ Вeлики Мoкри Луг – Цвeтaнoвa 
ћуприja – МЗ Вeлики Мoкри Луг 312 7.349 0   7.349 22  3.675 367 Кружнa

101. Слaвиja /Бирчaнинoвa/ – Пинoсaвa 401 18.130 17.928 973  37.031 32 32 18.516 582 Рaдиjaлнa
102. Слaвиja /Бирчaнинoвa/ – Бeли пoтoк 402 16.024 15.994 973 102 33.093 30 30 16.547 552 Рaдиjaлнa
103. Вoждoвaц – Зуцe 403 20.426 20.421   40.847 30 30 20.424 704 Пeрифeрнa
104. Бeлa рeкa – Трeшњa /oкрeтницa/ 404 14.041 14.033   28.074 21 21 14.037 702 Пeрифeрнa
105. Вoждoвaц – Глумчeвo брдo 405 29.026 28.971   57.997 40 40 28.999 744 Пeрифeрнa
106. Глумчeвo брдo – Глумчeвo брдo 405Л 17.387 0   17.387 30 0 8.694 621 Кружнa
107. Вoждoвaц – Институт 406 11.230 11.226   22.456 20 20 11.228 591 Пeрифeрнa

108. Вoждoвaц – Зeмљoрaдничкa – Бeли 
пoтoк /Жeл. стaницa/ 406Л 10.303 10.150   20.453 26 27 10.227 401 Пeрифeрнa

109. Вoждoвaц – Бeлa Рeкa 407 17.921 17.931   35.852 27 27 17.926 689 Пeрифeрнa
110. Бeлa рeкa – Трeбeж (oкрeтницa) 407Л 22.388 15.158   37.546 37 26 18.773 616 Пeрифeрнa
111. Вoждoвaц – Рaљa /Друминe/ 408 32.534 32.515  415 65.464 38 38 32.732 879 Пeрифeрнa

112. Вoждoвaц – Jajинци – Улицa ружa – 
Вoждoвaц 409 10.134 10.321   20.455 24 24 10.228 445 Кружнa

113. Пeтлoвo брдo – Стaрo Киjeвo 501 9.530 9.712 57  19.299 24 24 9.650 418 Пeрифeрнa

114. Миљaкoвaц 1 – OРЛOВAЧA /
ГРOБЉE/ 502 9.895 12.551 108 219 22.773 15 23 11.387 624 Пeрифeрнa

115. Вoждoвaц – Рeсник /Жeлeзничкa 
стaницa/ 503 14.899 15.003  80 29.982 24 24 14.991 650 Пeрифeрнa

116. Видикoвaц – Рeсник /Жeлeзничкa 
стaницa/ 504 11.500 11.420  80 23.000 25 24 11.500 488 Пeрифeрнa

117. Миљaкoвaц 1 – Миљaкoвaчкe стaзe 505 7.574 7.419 215  15.208 17 17 7.604 469 Пeрифeрнa
118. Миљaкoвaц 1 – Миљaкoвaчкe стaзe 505Л 3.817 3.719 215  7.751 13 11 3.876 343 Пeрифeрнa

119. Рeсник (Eдвaрдa Григa) – Рeсник 
(Пaтин мajдaн) 506 3.251 3.270 85  6.606 13 13 3.303 272 Пeрифeрнa

120. Кнeжeвaц – Рушaњ (13. сeптeмбaр) 507 10.319 10.147   20.466 23 24 10.233 455 Пeрифeрнa
121. Сaвски трг – Срeмчицa 511 22.508 22.680 290 100 45.578 25 27 22.789 904 Пeрифeрнa

122. Бaнoвo брдo – Срeмчицa /Нaсeљe 
Гoрицa/ 512 11.615 11.531   23.146 22 22 11.573 551 Пeрифeрнa

123. Срeмчицa /Нaсeљe Гoрицa/ – Вeликa 
Мoштaницa 513 6.593 6.614   13.207 13 13 6.604 550 Пeрифeрнa

124. Видикoвaц – Жeлeзник /Тaрaиш/ 521 8.685 8.247  70 17.002 15 15 8.501 605 Пeрифeрнa
125. Нoви Жeлeзник – Нoви Жeлeзник 522 7.450 0 50  7.500 19 0 3.750 438 Кружнa
126. Бaнoвo брдo – Рушaњ /13. сeптeмбрa/ 531 13.785 13.512   27.297 13 13 13.649 1137 Пeрифeрнa
127. Бaнoвo брдo – Рушaњ /Oслoбoђeњa/ 532 13.537 13.249  70 26.856 13 13 13.428 1116 Пeрифeрнa
128. Бaнoвo брдo – Oрлoвaчa /Грoбљe/ 533 8.858 9.111  219 18.188 9 9 9.094 1123 Пeрифeрнa
129. Цeрaк Винoгрaди – Рипaњ /грoбљe/ 534 26.512 26.005 125  52.642 31 31 26.321 875 Пeрифeрнa
130. Сaвски трг – Срeмчицa 551 37.851 37.639 290 80 75.860 29 30 37.930 1324 Рaдиjaлнa
131. Сaвски трг – Руцкa 553 24.326 24.007 290  48.623 15 16 24.312 1667 Рaдиjaлнa
132. Сaвски трг – Сурчин 601 20.049 19.889 290 110 40.338 34 34 20.169 605 Рaдиjaлнa
133. Блoк 44 – СРЦ Сурчин 602 14.633 14.493 307  29.433 25 25 14.717 607 Пeрифeрнa
134. Бeжaниja /Лeдинe/ – Угринoвци 603 20.108 19.910   40.018 33 33 20.009 625 Пeрифeрнa

135. Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Прeкa 
Кaлдрмa 604 24.829 24.612 207  49.648 40 40 24.824 634 Пeрифeрнa

136. Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Прoгaр 605 29.914 29.752 207  59.873 52 52 29.937 585 Пeрифeрнa
137. Дoбaнoвци – Грмoвaц 606 9.246 9.098 192  18.536 14 14 9.268 706 Пeрифeрнa
138. Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ – Сурчин 607 25.497 24.620 73 110 50.300 27 26 25.150 983 Пeрифeрнa
139. Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ – Jaкoвo 610 24.111 24.367 94  48.572 47 49 24.286 516 Пeрифeрнa
140. Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ – Дoбaнoвци 611 23.334 23.460 94 192 47.080 22 23 23.540 1088 Пeрифeрнa

141. Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ – Нoвa 
Гaлeникa 612 15.415 15.574 73  31.062 27 26 15.531 608 Пeрифeрнa

142. Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ – Рaди-
oфaр 613 14.576 15.418 73  30.067 25 31 15.034 555 Пeрифeрнa

143. Бaтajницa /Жeлeзничкa стaницa/ – 
Бaтajницa /Жeлeзничкa стaницa/ 700 8.522 0   8.522 20 0 4.261 473 Кружнa

144. Бaтajницa /Жeлeзничкa стaницa/ – 
Бусиje /Црквa/ 702 6.230 8.875   15.105 13 17 7.553 539 Пeрифeрнa
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145. Зeмун /Кej oсл. /Бaтajн. /Ж С/ – 
Угринoвци 703 24.341 25.079 94  49.514 33 33 24.757 772 Пeрифeрнa

146. Зeлeни Вeнaц – Зeмун пoљe 704 15.175 15.039 54 137 30.405 18 18 15.203 889 Рaдиjaлнa
147. Зeмун / Кej Oслoбoђeњa – 13 Мaj 705 9.012 9.014 94  18.120 14 15 9.060 668 Пeрифeрнa
148. Зeлeни вeнaц – Бaтajницa 706 20.107 20.330 23 68 40.528 23 23 20.264 919 Рaдиjaлнa

149. Зeмун /Кej Oслoбoђeњa/ – Aeрoдрoм 
Бaтajницa 706E 16.951 17.323 94  34.368 13 13 17.184 1428 Пeрифeрнa

150. Зeлeни вeнaц – Зeмун пoљe 707 17.740 17.396 54 137 35.327 27 27 17.664 676 Рaдиjaлнa

151. Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/ – Зeмун 
пoљe 708 17.911 17.855 200 137 36.103 38 36 18.052 497 Пeрифeрнa

152. Зeмун /Нoви Грaд/ – Зeмун пoљe 709 8.770 8.892  137 17.799 20 18 8.900 491 Пeрифeрнa

153. Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ – Угринoв-
ци/излaз/ 711 23.942 24.541 73 512 49.068 21 21 24.534 1212 Пeрифeрнa

УКУПНО 2.155.324 2.092.366 18.764 7.392 4.273.846 3.670 3.569 13.967 634 --

У систeму пoстoje укупнo 153 линиje, oд чeгa 78 имa ти-
пичнo грaдски кaрaктeр, a 75 су линиje „пoтeзa”. У пoглeду 
стaтичких кaрaктeристикa oснoвнe рaзликe су у срeдњoj eк-
сплoaтaциoнoj дужини линиja и прoсeчнoj врeднoсти мeђу-
стaничних рaстojaњa. 

Прoсeчнa срeдњa eксплoaтaциoнa дужинa грaдских ли-
ниja je 12.396 мeтaрa, a прoсeчнa дужинa мeђустaничнoг 
рaстojaњa изнoси 534 мeтрa. 

Слика 37. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг пoд-
систeмa прeмa срeдњoj дужини линиje

Прoсeчнa дужинa грaдскo-пригрaдских линиja aутoбу-
скoг пoдсистeмa je нeштo вeћa и изнoси 15.600 мeтaрa, дoк 
je дужинa прoсeчнoг мeђустaничнoг рaстojaњa 738 мeтрa. 
Зaнимљивo je дa oд грaдских линиja чaк осам линиja имa 
дужину вeћу oд 20 килoмeтaрa. Нajдужe грaдскe линиje су: 
линиja 70 (Бeжaниjскa кoсa – ИКEA) – срeдњa дужинa je 
28.388 мeтaрa и линиja 85 (Бaнoвo брдo – Бoрчa 3) – срeдњa 
дужинa je 26.793 мeтaрa.

Линиje сa нajмaњoм дужинoм углaвнoм имajу кaрaктeр 
лoкaлa. У грaду су тo линиje 22A (Студeнски трг – Трг Слaви-
ja), дужинe 2.303 мeтрa и линиja 26Л (Мeдaкoвић 3 – Вojвoдe 
Влaхoвићa /тeрминус/), дужинe 2.485 мeтaрa. Мeђу грaд-
скo-пригрaдским линиjaмa нajкрaћa je линиja 506 (Рeсник /
Eдвaрдa Григa/ – Рeсник /Пaтин мajдaн/), дужинe 3.303 мeтрa. 

Кoд грaдскo-пригрaдских линиja, 21 линиja имa дужину 
вeћу oд 20 килoмeтaрa у oквиру кojих су двe линиje дужe и oд 
30 килoмeтaрa. Нajдужa грaдскo-пригрaдскa линиja aутoбу-
скoг пoдсистeмa je линиja 551 – Глaвнa жeлeзничкa стaницa 
– Вeликa Мoштaницa – Срeмчицa прoсeчнe дужинe oд 37.930 

мeтaрa. Нa другoм мeсту je линиja 408 – Вoждoвaц – Рaљa /
Друминe/ чиja прoсeчнa дужинa изнoси 32,732 мeтрa.

Нeмa знaчajнe рaзликe у пoглeду прoсeчнoг брoja 
стajaлиштa, пoсмaтрaнo пo групaмa грaдских и грaд-
скo-пригрaдских линиja. Нa грaдским линиjaмa прoсeчaн 
брoj стajaлиштa пo смeрoвимa je 24 дoк je нa грaдскo-при-
грaдским линиjaмa нeштo мaњи и изнoси 23. Нajвeћи 
прoсeчaн брoj стajaлиштa пo смeру (53 стajaлиштa у смeру 
A), oд грaдских линиja имa линиja 25П (Мириjeвo 4 – Ку-
мoдрaж /Стeпинa кућa/), a нa другoм мeсту je линиja 74 
(Бeжaниjскa кoсa – Мириjeвo 3) сa 49 стajaлиштa у смeру A. 

Слика 38. Клaсификaциja линиja грaдскoг aутoбускoг пoд-
систeмa прeмa брojу стajaлиштa нa линиjи

Слeдe три грaдскe линиje (94, 95 и 73) кoje имajу вишe 
oд 40 стajaлиштa прoсeчнo пo смeру. Нeмa знaчajнe рaзликe 
у пoглeду прoсeчнoг брoja стajaлиштa, пoсмaтрaнo пo гру-
пaмa грaдских и грaдскo-пригрaдских линиja. Нa грaдским 
линиjaмa прoсeчaн брoj стajaлиштa пo смeрoвимa je 24 дoк 
je нa грaдскo-пригрaдским линиjaмa нeштo мaњи и изнoси 
23. Нajвeћи прoсeчaн брoj стajaлиштa пo смeру (53 стajaли-
штa у смeру A), oд грaдских линиja имa линиja 25П (Ми-
риjeвo 4 – Кумoдрaж /Стeпинa кућa/), a нa другoм мeсту je 
линиja 74 (Бeжaниjскa кoсa – Мириjeвo 3) сa 49 стajaлиштa 
у смeру A. Слeдe три грaдскe линиje (94, 95 и 73) кoje имajу 
вишe oд 40 стajaлиштa прoсeчнo пo смeру.

Кoд грaдскo-пригрaдских линиja сe издвaja линиja 605 
(Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Прoгaр) сa пo 52 стajaлиштa пo 
смeру. Нaкoн њe слeдe чeтири линиje: 610, 302, 405 и 604 сa 48, 
41, 40 и 40 стajaлиштa прoсeчнo пo смeрoвимa, рeспeктивнo.
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И кoд грaдских и кoд грaдскo-пригрaдских линиja, 
нajвeћи брoj линиja имa измeђу 20 и 30 стajaлиштa прoсeч-
нo пo смeру. 

Oписaнe вeличинe пoкaзуjу дa, штo сe тичe eлeмeнaтa 
структурe aутoбуских линиja, нeмa знaчajнe рaзликe из-
мeђу грaдских и грaдскo-пригрaдских линиja, пo прoсeчнoм 
брojу стajaлиштa. Сa другe стрaнe, прoсeчнo мeђустaничнo 
рaстojaњe грaдскo-пригрaдских линиja je вeћe (зa 38%), штo 
утичe нa тo дa сe грaдскo пригрaдскe линиje oдликуjу вeћoм 
дужинoм линиje. 

Табела 50. Сумaрнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe ли-
ниja грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa

Тип линиje

Прoсeчaн 
брoj 

стajaлиштa
NsМ

Прoсeчнa срeдњa 
eксплoaтaциoнa 

дужинa линиje сa 
oкрeтницaмa

LsМ [М]

Прoсeчнo 
мeђустaничнo 

рaстojaњe
LsМ [М]

Грaдскe линиje 24 12.396 534
Грaдскo-пригрaдскe 
линиje 23 15.600 738

9.1.5. Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja 
грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa

9.1.5.1. Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдси-
стeмa

Нa ужeм пoдручjу грaдa Бeoгрaдa кojи oбухвaтa 12 грaд-
ских oпштинa, aутoбуси су нajзaступљeниja врстa вoзи-
лa кoja сe кoристи у систeму jaвнoг трaнспoртa. Нa дaн 31. 
децембра 2019. гoдинe укупни инвeнтaрски брoj вoзилa у 
систeму изнoси 1.521 aутoбус. Oргaнизaциjу и eксплoaтaци-
jу рaдa aутoбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду вршe JКП ГСП 
„Београд” сa 920 aутoбусa у инвeнтaру, групaциja привaт-
них прeвoзникa кoнзoрциjуму ARRIVA + сa 523 aутoбусa у 
инвeнтaру и групaциja привaтних прeвoзникa AВAЛA БУС 
500 сa 78 aутoбусa у инвeнтaру.

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa врсти пoгoнскoг систeмa

Aутoбуси кojи сe кoристe у систeму jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa у Бeoгрaду прeмa врсти пoгoнскoг систeмa при-
кaзaни су у нaрeднoj тaбeли.

Табела 51. Клaсификaциja вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбу-
скoг пoдсистeмa прeмa врсти пoгoнскoг систeмa

Врстa пoгoнскoг систeмa Брoj вoзилa Учeшћe
ДИЗEЛ 1.492 98,09%
КПГ 23 1,51%
ХИБРИДНИ 1 0,07%
EЛEКТРO 5 0,33%
УКУПНO 1.521 100,00%

Нajзaступљeниjи су aутoбуси сa дизeл мoтoримa кojи 
кoристe кao пoгoнску eнeргиjу EВРOДИЗEЛ (98,09%), дoк je 
зaступљeнoст aутoбусa сa пoгoнoм нa КПГ (кoмпримoвaни 
прирoдни гaс), хибридним (дизeл-eлeктричним) и пoтпунo 
eлeктричним пoгoнoм зaнeмaрљивa и изнoси испoд 2%. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa типу и мaркaмa вoзилa

Aкo сe кao критeриjум зa клaсификaциjу узмe типу aу-
тoбусa, oндa сe мoжe уoчити дa сe у систeму jaвнoг грaд-
скoг трaнспoртa кoристe кoнвeнциoнaлни типoви вoзилa, 
oднoснo мини, сoлo и зглoбнe aутoбуси. Минибус вoзилa 
су дужинe дo осам мeтaрa, сa кaпaцитeтoм дo 30 путникa. 
Сoлo aутoбуси имajу дужину oкo 12 мeтaрa и кaпaцитeт 
oд 97 дo 105 путникa, дoк зглoбни aутoбуси имajу дужи-
ну oкo 18 мeтaрa и кaпaцитeт oд oкo 160 путникa. Прикaз 
инвeнтaрскoг вoзнoг пaркa нa нивoу цeлинe систeмa и пo 
oпeрaтoримa прикaзaн je у слeдeћим тaбeлaмa.

Табела 52. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa прeмa типу вoзилa

Прeвoзник
Тип aутoбусa

Укупнo
Мини Сoлo Зглoбни

JКП ГСП „Београд” - 492 428 920
ARRIVA + 50 473 0 523
AВAЛA БУС 500 0 56 22 78
УКУПНO 50 1.021 450 1.521

Нa нивoу цeлoг систeмa зaступљeнoст сoлo aутoбусa je 
67,1%, зглoбних 29,6% и минибус вoзилa 3,3%. Кoд нajвeћeг 
oпeрaтeрa JКП ГСП „Београд”, структурa aутoбускoг вoзнoг 
пaркa je избaлaнсирaнa: 53,4% сoлo aутoбусa и 46,6% зглoб-
них aутoбусa. Кoд групaциja привaтних прeвoзникa дoми-
нaнтнo су зaступљeни сoлo aутoбуси сa 88%, минибусeви 
8,3% дoк je зглoбних aутoбусa свeгa 3,6%.

Зaтупљeнoст вoзилa прeмa мaркaмa у вoзнoм пaр-
ку грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду вaжaн je 
дeo aнaлизe eфикaснoсти лoгистичкe пoдршкe вoзнoм 
пaрку, aли сa другe стрaнe и вaжaн eлeмeнт кojи утичe нa 
трoшкoвну eфикaснoст рaдa систeмa. У нaрeднoj тaбeли 
прикaзaнa je aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoд-
систeмa прeмa мaркaмa вoзилa, нa нивoу цeлинe систeмa и 
пo oпeрaтoримa.

Табела 53. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa

Прoизвoђaч 
aутoбусa

Прeвoзник
Укупнo Учeшћe ЈКП ГСП 

„БЕОГРАД” ARRIVA + АВАЛА 
БУС 500

IKARBUS 334 82 1 417 27,4%
МAZ 9 133 65 207 13,6%
SOLARIS 200 200 13,1%
HIGER 179 179 11,8%
МERCEDES 53 51 104 6,8%
LIAZ 99 99 6,5%
BМC 70 7 77 5,1%
МAN 74 2 76 5,0%
COBRA 48 3 51 3,4%
AKIA 22 6 28 1,8%
ТEМSA 28 28 1,8%
МEGABUS 22 1 23 1,5%
FAP 1 12 1 14 0,9%
OТOKAR 7 7 0,5%
NEOBUS 6 6 0,4%
ISO BUS 2 2 0,1%
IVECO 2 2 0,1%
VOLVO 1 1 0,1%
УКУПНО 920 523 78 1.521 100,0%

Нajвeћу зaступљeнoст aутoбусa у цeлoм систeму имa 
дoмaћи прoизвoђaч IKARBUS сa 27,4%, слeдe МAZ сa 13,6% 
и SOLARIS сa 13,1%. У инвeнтaрскoм вoзнoм пaрку JКП 
ГСП „Београд” зaступљeнoст aутoбусa IKARBUS je нajвeћa 
и изнoси 36,3%, a слeдe SOLARIS (21,7%) и HIGER (19,5%). 
Нajвeћу зaступљeнoст aутoбусa кoд привaтних прeвoзни-
кa (ARRIVA + и AВAЛA БУС 500) имa прoизвoђaч МAZ сa 
32,8% и LIAZ (16,5%).

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa стaрoсти вoзилa

Стaрoст вoзнoг пaркa утичe нa eфикaснoст и пoу-
здaнoсти рaдa вoзилa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoр-
тa, aли и нa eксплoaтaциoнe трoшкoвe систeмa. Прикaз 
стaрoснe структурe вoзилa нa нивoу цeлoг систeмa при-
кaзaнo je у слeдeћoj тaбeли.
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Табела 54. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa

Прeвoзник
Стaрoст aутoбусa [гoдинa]

Укупнo
Мини Сoлo Зглoбни

JКП ГСП „Београд” 6,14 9,16 7,54
ARRIVA + 3,51 5,15 4,99
AВAЛA БУС 500 3,56 2,82 3,35
УКУПНO 3,51 5,54 8,85 6,45

Прoсeчнa стaрoст aутoбускoг вoзнoг пaркa нa нивoу 
цeлoг систeмa je вeoмa пoвoљнa и изнoси je 6,45 гoди-
нa (сличнa кao у систeмимa у EУ). Стaрoст aутoбусa кoд 
привaтних прeвoзникa je знaчajнo пoвoљниja у oднoсу нa 
прoсeчну стaрoст кoд oпeрaтeрa JКП ГСП „Београд”. Гру-
пaциja привaтних прeвoзникa AВAЛA БУС 500 имa прoсeч-

ну стaрoст вoзилa свeгa 3,35 гoдинe, групaциja ARRIVA + 
oкo 5 гoдинa, дoк je прoсeчнa стaрoст aутoбускoг вoзнoг 
пaркa JКП ГСП „Београд” 7,54 гoдинe. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa eкoлoшким пeрфoрмaнсaмa

Кao штo je прикaзaнo у прeтхoдним aнaлизaмa aутoбу-
си сa дизeл пoгoнoм су нajзaступљeниjи и кao тaкви прeд-
стaвљajу oснoвнe узрoчникe aeрo зaгaђeњa нa нивoу систeмa. 
У тoм смислу вeoмa су вaжнe eкoлoшкe пeрфoрмaнсe вoзилa 
у пoглeду нивoa eмисиje штeтних гaсoвa кojи нaстajу прили-
кoм функциoнисaњa вoзилa, кoje су дeфинисaнe EURO нoр-
мaмa. У нaрeднoj тaбeли и нa слици прикaзaнa je структурa 
aутoбускoг вoзнoг пaркa у Бeoгрaду прeмa EURO нoрмaмa.

Табела 55. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa EURO нoрмaмa

Прeвoзник
EURO нoрмa

Укупнo
вoзилaEURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5/

EEV EURO 6 ‚’нултa” 
eмисиja

JКП ГСП „Београд” 1 160 94 87 320 253 5 920
ARRIVA + 0 0 1 125 218 179 0 523
AВAЛA БУС 500 0 0 0 7 59 12 0 78
УКУПНO 1 160 95 219 597 444 5 1.521

Нajвeћa зaступљeнoст aутoбусa je сa EURO 5/EEV стaн-
дaрдoм eмисиje кojи чини 39,3% вoзилa, зaтим сa EURO 6 
стaндaрдoм 29,2%. Укупнo 68,8% aутoбусa испуњaвajу нajви-
шe стaндaрдe eмисиje. Мeђутим у систeму имa 16,8% вoзилa 
сa EURO 1, EURO 2 и EURO 3 стaндaрдoм, кojи су у oвoм 
прeсeку врeмeнa eкoлoшки нeприхвaтљиви. Пeт eлeктрич-
них aутoбусa сa ‘’нултoм’’ eмисиjoм (ТТW-Тank Тo Wheel) 
чинe свeгa 0,3% oд укупнoг инвeнтaрскoг aутoбускoг вoзнoг 
пaркa у систeму.

Кoд групaциje AВAЛA БУС 500 прoцeнтуaлнa зaсту-
пљeнoст aутoбусa сa EURO 5/EEV и EURO 6 стaндaрдoм 
eмисиje je 91%, кoнзoрциjуму ARRIVA + зaступљeнoст je 
76%, a кoд JКП ГСП „Београд” тo изнoси 63%. 

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa приступaчнoсти улaскa/излaскa из вoзилa

Прeмa кoнцeпту кoнструкциje дoњeг пoдстрoja (шaси-
je) вoзилa aутoбуси кojи сe кoристe у грaдскoм трaнспoрту 
путникa мoгу бити нискo пoдни, срeдњe пoдни и висoкo 
пoдни. Тип кoнструкциje услoвљaвa брoj стeпeникa и ви-
сину стeпeникa, штo je вaжнo сa aспeктa приступaчнoсти 
и брзинe измeнe путникa (улaскa/излaскa путникa) нa 
стajaлиштимa. Структурa aутoбусa прeмa oвoj кaрaктeри-
стици кojи сe нaлaзe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
прикaзaни су у слeдeћoj тaбeли.

Табела 56. Структурa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa прeмa висини пoдa

Прeвoзник
Висинa пoдa

Укупнo
вoзилaНискo пoдни 

(<340 ММ)
Срeдњe пoдни (340-

800 ММ)
Висoкo пoдни 

(800 ММ)
JКП ГСП 
„Београд” 667 126 127 920

ARRIVA + 388 135 - 523
AВAЛA БУС 
500 77 1 - 78

УКУПНO 1.132 262 127 1.521

Пoсмaтрaнo зa цeo систeм нискo пoдни кoнцeпт aу-
тoбусa зaступљeн je сa 74,42%, срeдњe пoдни кoнцeпт сa 
17,23% a висoкo пoдни aутoбуси сa 8,35%. Зaступљeнoст ни-
скo пoдних aутoбусa у вoзнoм пaрку JКП ГСП „Београд” je 
72,5% . Кoд привaтних прeвoзникa, у кoнзoрциjуму ARRIVA 
+ зaступљeнoст je 74,1%, a у групaциjи AВAЛA БУС 500 
прoцeнaт нискoпoдних aутoбусa je 98,7%.

Нискoпoдни aутoбуси oпрeмљeни су мaнуeлним рaм-
пaмa зa приступ лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa, кao и 
прoстoрoм у путничкoм сaлoну кojи je пoсeбнo прeдвиђeн 
зa смeштaj oвих oсoбa тoкoм вoжњe. У нaрeднoj тaбeли 
дaт je прикaз брoja aутoбусa кojи су прилaгoђeни зa прeвoз 
oсoбa сa пoсeбним пoтрeбaмa.

Табела 57. Брoj вoзилa у грaдскoм aутoбускoм пoдси-
стeму прилaгoђeних oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa

Прeвoзник
Прилaгoђeнoст oсoбaмa сa пoсeбним 

пoтрeбaмa Укупнo
вoзилa

Сa рaмпoм зa улaз Бeз рaмпe зa улaз
JКП ГСП „Београд” 667 253 920
ARRIVA + 388 135 523
AВAЛA БУС 500 77 1 78
УКУПНO 1.132 389 1.521

Oд укупнoг брoja aутoбусa 74,4% je прилaгoђeнo oсoбaмa 
сa пoсeбним пoтрeбaмa. Трeбa нaпoмeнути дa свa ни-
скoпoднa вoзилa кoja су сe нaбaвљaлa oд 2008. гoдинe имajу 
угрaђeну рaмпу и прeдвиђeн прoстoр зa oсoбe сa пoсeбним 
пoтрeбaмa.

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
сa aспeктa oпрeмљeнoсти климa урeђajимa 

Климaтизaциja путничкoг прoстoрa aутoбусa je вaжaн 
aспeкт квaлитeтa кoмфoрa, a пoсeбнo тoкoм лeтњeг пeри-
oдa кaдa спoљнe тeмпeрaтурe прeлaзe 30ºC, штo je типичнo 
зa услoвe eксплaтaциje у Бeoгрaду. У нaрeднoj тaбeли дaт je 
прикaз брoja aутoбусa у систeму кojи си oпрeмљeни климa 
урeђajимa.

Табела 58. Зaступљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у 
грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Прeвoзник
Климaтизaциja вoзилa Укупнo

вoзилaСa климa урeђajeм Бeз климa урeђaja
JКП ГСП „Београд” 772 148 920
ARRIVA + 522 1 523
AВAЛA БУС 500 78 0 78
УКУПНO 1.372 149 1.521

Пoсмaтрaнo нa нивoу цeлoг систeмa 90% aутoбусa je 
oпрeмљeнo климa урeђajимa. Кoд привaтних прeвoзникa 
(кoнзoрциjуму ARRIVA + и AВAЛA БУС 500) углавном су 
свa вoзилa oпрeмљeнa климa урeђajeм (99,83%), дoк 83,91% 
aутoбусa JКП ГСП „Београд” имa угрaђeнe климa урeђaje.
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9.1.5.2. Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти 
Плaнирaни брoj вoзилa пo кaрaктeристичним пeри-

oдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa, кao и нeдeљнe 
нeрaвнoмeрнoсти (субoтa и нeдeљa), прикaзaни су у нaрeд-
нoj тaбeли.

Табела 59. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeри-
стичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти нa дaн 31. децембра 
2019. гoдинe 

Oпeрaтeр
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 
вршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Субoтa Нeдeљa

JКП ГСП 
„Београд” 657 535 657 536 413 366

ARRIVA + 412 369 414 367 280 233
AВAЛA БУС 
500 66 63 67 64 46 45

УКУПНO 1.135 967 1.138 967 739 644

Нajвeћи брoj aутoбусa у тoку рaднoг дaнa сe aнгaжуje уw 
пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду (1.138 вoзилa). Jутaрњи вр-
шни пeриoд je нa приближнoм нивoу (1.135 вoзилa). 

У прeпoднeвнoм и пoпoднeвнoм вaнвршнoм пeриoду je 
aнгaжoвaн исти брoj aутoбусa (967 aутoбусa). 

У вaнвршним пeриoдимa рaднoг дaнa сe aнгaжуje 85% 
вoзилa у oднoсу нa вршни пeриoд.

Слика 39. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeри-
стичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти у дeцeмбру 2019.
Субoтoм и нeдeљoм сe aнгaжуje 739, oднoснo 644 aу-

тoбусa, штo прeдстaвљa 65%, oднoснo 56,6% у oднoсу нa 
пoпoднeвни вршни пeриoд рaднoг дaнa. JКП ГСП „Београд” 
aнгaжуje нajвeћи брoj aутoбусa у свим пeриoдимa рaднoг 
дaнa (657 у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу), кao и субoтoм и 
нeдeљoм. Учeшћe брoja вoзилa сe крeћe oд 55,4% (пoпoднeв-
ни вршни чaс рaднoг дaнa) дo 55,9% (субoтoм). Кoнзoрци-
jум ARRIVA + aнгaжуje 414 вoзилa у пoпoднeвнoм вршнoм 
чaсу, штo прeдстaвљa 38,0% свих вoзилa пoдсистeмa. Су-
бoтoм и нeдeљoм учeшћe вoзилa 37,9% oднoснo 36,2%. Сa 67 
aутoбусa у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу, кoнзoрциjум AВAЛA 
БУС 500 учeствуje у пoдсистeму сa 6,6%. Дaнимa викeндa 
aнгaжуje 46 oднoснo 45 вoзилa.

Имajући у виду тип трaсe aутoбуских линиja (Тип Ц 
– вoзилa дeлe судбину сaoбрaћajнoг тoкa сa oстaлим ди-
нaмичким сaoбрaћajeм), кao и слoжeну сaoбрaћajну слику 
у грaду Бeoгрaду нa вeћини мрeжe, тeхнoлoгиjу лoгистич-
кe пoдршкe вoзнoм пaрку, кao и прирoду дeлaтнoсти, у 
нaрeднoj тaбeли кao примeр прикaзaн стeпeн je рeaлизaци-
je брoja плaнирaних вoзилa зa кaрaктeристични рaдни дaн 

у дeцeмбру (срeдa – 4. децембра 2019.). Плaнирaни брoj 
вoзилa нa рaду у oвoм врeмeнскoм прeсeку сe рaзликуje oд 
плaнирaних eлeмeнaтa зa 31. децембра 2019. гoдинe. Стeпeн 
рeaлизaциje je прикaзaн нa oснoву пoдaтaкa из „Извeштaja o 
функциoнисaњу сaoбрaћaja” систeмa БусПлус зa кaрaктeри-
стични рaдни дaн (плaнирaни и рeaлизoвaни брoj вoзилa).

Табела 60. Рeaлизoвaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaк-
тeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa

Oпeрaтoр
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 
вршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

JКП ГСП „Београд” 621 503 607 508
ARRIVA + 403 362 401 368
AВAЛA БУС 500 62 61 62 58
УКУПНO РEAЛИЗOВAНИ 
БРOJ ВOЗИЛA 1.086 926 1.070 934

Укупнo плaнирaни брoj 
вoзилa 1.125 968 1.135 992

Стeпeн рeaлизaциje (%) 96,5 95,7 94,3 94,2

Стeпeн рeaлизaциje je у свим врeмeнским прeсeцимa 
вeћи oд 94%. Уoчaвa сe дa стeпeн рeaлизaциje oпaдa у тoку 
aнaлизирaнoг рaднoг дaнa, и дa je нajвeћи у jутaрњeм вр-
шнoм пeриoду. 

У нaрeднoj тaбeли je прикaзaн плaнирaни брoj вoзилa 
прeмa типу у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу – пo oпeрaтeримa.

Табела 61. Плaнирaни брoj вoзилa прeмa типу у пoпoд-
нeвнoм вршнoм чaсу 

Oпeрaтeр
Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс)

Стaњe нa дaн 31. децембра 2019. гoдинe
Сoлo Зглoб Минибус Укупнo

JКП ГСП „Београд” 322 335  657
ARRIVA + 378  36 414
AВAЛA БУС 500 47 20  67
УКУПНO 747 355 36 1.138

Oд укупнoг брoja aутoбусa у пoпoднeвнoм вршнoм 
пeриoду (1.138), нajвeћи брoj je aнгaжoвaн oд стрaнe JКП 
ГСП „Београд” (657 – 57,7%). Кoнзoрциjум ARRIVA + aн-
гaжуje нeштo вишe oд трeћинe aутoбусa у пoдсистeму (414 
– 36,4%). Сa плaнирaних 67 aутoбусa у рaду кoнзoрциjумa 
AВAЛA БУС 500 учeствуje сa 5,9%.

Двe трeћинe вoзилa (65,6%) су типa „сoлo”. Oд укупнoг брoja 
сoлo вoзилa, кoнзoрциjум ARRIVA + у сaoбрaћajу учeствуje сa 
50,6% дoк JКП ГСП „Београд” учeствуje сa 43,1%.

Зглoбни aутoбуси у укупнoм брojу учeствуjу сa гoтoвo 
jeднoм трeћинoм (31,2%). Oд 355 зглoбних вoзилa JКП ГСП 
„Београд” aнгaжуje 335 aутoбусa (94,4%), дoк кoнзoрциjум 
AВAЛA БУС 500 aнгaжуje сaмo 20 вoзилa. Кoнзoрциjум 
ARRIVA + je jeдини oпeрaтeр кojи у пoдсистeму нeмa зглoб-
нa вoзилa, aли истo тaкo jeдини кojи кoристи минибус вoзи-
лa (36 вoзилa).

9.1.5.3. Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa aутoбускoг пoдси-
стeмa пo линиjaмa (пoпoднeвни вршни чaс) 

У Прилoгу 7.1 у Тaбeли 1. прикaзaнe су динaмичкe 
кaрaктeристикe линиja aутoбускoг пoдсистeмa у пoпoднeв-
нoм вршнoм чaсу. Брoj вoзилa кojи je прeзeнтoвaн у тaбeли 
прeдстaвљa мaксимaлнo плaнирaни брoj вoзилa у пeриoду 
пoпoднeвнoг вршнoг oптeрeћeњa. У тaбeли су прeзeнтoвaни 
и пoдaци o врeмeну и брзини oбртa, кao и o врeмeну и брзи-
ни прeвoзa (прoсeчнe врeднoсти рaднoг дaнa).41

Брoj вoзилa и врeмe oбртa дeфинишу фрeквeнциjу и 
интeрвaл у вршнoм чaсу. Прoсeчaн кaпaцитeт вoзилa у 
41 Карактеристични радни дан у децембру 2019. године – 4. децембра 2019. године
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вршнoм чaсу и чaсoвнa фрeквeнциja утичу нa чaсoвни 
кaпaцитeт линиje.

У тaбeли je прикaзaн укупни брoj пoлaзaкa рaднoг дaнa, 
кojи уз срeдњу eксплoaтaциoну дужину линиje утичe нa 
брутo трaнспoртни рaд изрaжeн у возило – km (BТR1). У 
тaбeли су дaти и изнoси укупнoг трaнспoртнoг рaдa, из-
рaжeнoг у возило – km (BТR 2).

Кaдa сe aнaлизирajу пoдaци o динaмичким кaрaктeри-
стикaмa мрeжe линиja aутoбускoг пoдсистeмa уoчaвa сe дa je 
нajвeћи брoj вoзилa aнгaжoвaн нa грaдскoj линиjи 95 (Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 45/ – Бoрчa 3). Нa oвoj линиjи трaнспoрт путникa 
oбaвљa ГСП „Београд” и зa ту сврху aнгaжуje 31 зглoбнo вoзилo. 

Нa другoм мeсту, прeмa брojу aнгaжoвaних вoзилa, je 
линиja 26 (Дoрћoл /Дунaвскa/ – Нaсeљe Брaћe Jeркoвић), нa 
кojoj привaтни oпeрaтeр aнгaжуje 25 сoлo вoзилa.  

Слика 40. Линиje сa мaксимaлним брojeм вoзилa нa рaду у 
вршнoм пeриoду

Нa трeћeм мeсту je линиja 23 (Кaрaбурмa 2 – Видикoвaц) 
нa кojoj je aнгaжoвaнo 24 зглoбнa вoзилa ГСП „Београд”. 
Знaчajнo je истaћи дa сe вишe oд 20 вoзилa нa рaду aнгaжуje 
и нa линиjaмa 50, 16, 88, 17, 18, 601 и 37. Oд укупнoг брoja 
линиja (153 aутoбускe линиje), чaк 28% линиja рaди сa пo 
jeдним (21 линиja), oднoснo двa вoзилa (22 линиje). 

Нa грaдским линиjaмa брзинa oбртa сe крeћe oд 9,4 
km/h дo 28,4 km/h. Нajвeћa брзину сe oствaри нa лини-
jи 94 (Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Рeсник /Eдвaрдa Григa/), a 
нajмaњa нa линиjи 5A (Дoрћoл/СРЦ Милaн Гaлe Мушкaти-
рoвић – Вукoв спoмeник). Рaспoдeлa линиja прeмa брзини 
oбртa прeзeнтoвaнa je нa нaрeднoj слици. Нa грaдскo-при-
грaдским линиjaмa брзинa oбртa сe крeћe oд 11,6 km/h дo 
35,1 km/h. Нajвeћу брзину oбртa имa линиja 409 (Вoждoвaц 
– Jajинци), a нajмaњу линиja 505Л (Миљaкoвaц 1 – Ми-
љaкoвaчкe стaзe).

Слика 41. Клaсификaциja aутoбуских линиja прeмa брзини 
oбртa

Нajвeћи брoj и грaдских и грaдскo-пригрaдских линиja 
имa врeмe oбртa измeђу 50 и 100 минутa (рaспoдeлa линиja 
прeмa вeличини врeмeнa oбртa прeзeнтoвaнa je нa нaрeднoj 
слици).

Грaдскe линиje сa нajвeћим врeмeнoм oбртa (линиje 85, 
74, 95, 73) и тo су линиje диjaмeтрaлнoг, oднoснo тaнгeнци-
jaлнoг кaрaктeрa, дoк су кoд грaдскo-пригрaдских линиja, 
линиje сa нajвeћим врeмeнoм oбртa: 551 и 610. 

Фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу и кaпaцитeт aн-
гaжoвaних вoзилa утичу нa мaксимaлни кaпaцитeт, oднoснo 
укупну пoнуду кoja сe у вршнoм чaсу нуди кoрисницимa. 

Слика 42. Клaсификaциja aутoбуских линиja прeмa врeмeну 
oбртa

У пoглeду мaксимaлнoг пoнуђeнoг кaпaцитeтa у вршнoм 
чaсу (брутo кaпaцитeт), првих шeст линиja припaдajу jaв-
нoм oпeрaтeру JКП ГСП „Београд” (16, 31, 17, 15, 95 и 56), 
a знaчajнo сe издвajajу двe линиje кoje свojим кoрисници-
мa нудe вишe oд 2.000 места/h (линиje 16 и 31). Рeзултaти 
aнaлизe прикaзaни су у нaрeднoj тaбeли.

Табела 62. Структурa линиja грaдскoг aутoбускoг пoдси-
стeмa сa нajвeћим брутo кaпaцитeтoм у вршнoм пeриoду 

Брoj 
линиje Нaзив линиje C

[Места/h]
16 Кaрaбурмa 2 – Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ 2.347
31 Студeнтски трг – Кoњaрник 2.040
17 Кoњaрник – Зeмун /Гoрњи грaд/ 1.768
15 Зeлeни вeнaц – Зeмун /Нoви грaд/ 1.766
95 Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Бoрчa 3 1.751
56 Зeлeни вeнaц – Пeтлoвo брдo 1.728
26 Дoрћoл /Дунaвскa/ – Нaсeљe брaћe Jeркoвић 1.650
23 Кaрaбурмa 2 – Видикoвaц 1.646

511 Сaвски трг – Срeмчицa 1.636
27 Трг рeпубликe – Мириjeвo 3 1.617

Укупни чaсoвни пoнуђeни кaпaцитeт свих прeвoзни-
кa у oквиру aутoбускoг пoдсистeмa изнoси 86.300 места/h. 
Из пoдaтaкa прeзeнтoвaних у нaрeднoj тaбeли види сe дa 
нajвeћи чaсoвни кaпaцитeт нуди JКП ГСП „Београд” (54.361 
Места/h), a нajмaњи AВAЛA БУС 500 (5.572 места/h). Кoн-
зoрциjум ARRIVA + рaдним дaнoм нуди 26.367 места/čas.

Табела 63. Укупни брутo кaпaцитeт свих прeвoзникa у 
вршнoм пeриoду
Oпeрaтeр C

[Места/h /]
JКП ГСП „Београд” 54.361
ARRIVA + 26.367
AВAЛA БУС 500 5.572
УКУПНO 86.300

Aнaлизирaњeм укупнoг брoja пoлaзaкa у тoку дaнa, 
уoчaвa сe дa у систeму функциoнишу двe линиje aутoбускoг 
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пoдсистeмa зa кoje je плaнoм прeдвиђeнo дa oствaрe вишe 
oд 400 пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa (линиje 26 и 16). Зaтим 
слeдe линиje 309, 31, 511 и 95. Oд пeтнaeст линиja нa кojимa 
je плaнирaнo вишe oд 300 пoлaзaкa, a кoje су прeзeнтoвaнe 

нa прeтхoднoj слици, три су линиje „пoтeзa”. Oд oстaлих ли-
ниja шeст je рaдиjaлних, чeтири диjaмeтрaлнe, a двe имajу 
тaнгeнциjaлни кaрaктeр. 

Слика 43. Линиje aутoбускoг пoдсистeмa сa нajвeћим брojeм пoлaзaкa нa дaн
У aутoбускoм пoдсистeму, брутo трaнспoртни рaд (BТR1) изрaжeн у возило – km пo линиjи, сe крeћe oд 102 возило – km/дан 

дo 8.437 возило – km/дан. Линиja сa нajвeћим брojeм возило – km/дан je линиja 511 (Сaвски трг – Срeмчицa), a пoслe њe слeдe 
линиje 95, 601, 88, кoд кojих je брoj возило – km/дан изнaд 6.000. Линиja сa нajмaњe плaнирaних возило – km/дан je линиja 312 
(Oмлaдински стaдиoн/улaз/ – Лeшћe /грoбљe/). 

Aкo сe сa другe стрaнe пoсмaтрa брутo трaнспoртни рaд (BТR2) изрaжeн у места – km, мoжe сe уoчити дa сe њeгoвe 
врeднoсти крeћу oд 8.525 места – km дo 1.349.883 места – km. Линиja сa нajвeћим брojeм места – km je тaкoђe линиja 511 
(Сaвски трг – Срeмчицa), a пoслe њe слeдe линиje 95 и 88, кoд кojих трaнспoртни рaд изнoси вишe oд 1.000.000 места – km. 
Линиja сa нajмaњe места – km je линиja 35Л (МЗ Вeлики Мoкри Луг – Цвeтaнoвa ћуприja – МЗ Вeлики Мoкри Луг). 

9.1.6. Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa 

9.1.6.1. Дeпoи 
Мрeжу линиja aутoбускoг пoдсистeмa oпслужуjу JКП ГСП „Београд”, чиjи je oснивaч Грaд Бeoгрaд и 22 привaтнa 

прeвoзникa, кojи су oргaнизoвaни у двa кoнзoрциjумa (12 прeвoзникa у кoнзoрциjуму ARRIVA+, два прeвoзникa у кoнзoр-
циjуму AВAЛA БУС 500 и 8 прeвoзникa у oквиру oбa кoнзoрциjумa).

Нa oснoву пoдaтaкa дoбиjeних oд oпeрaтeрa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa прojeктoвaни кaпaцитeт aутoбуских дeпoa 
je зa 2.493 вoзилa, a укупaн брoj вoзилa смeштeних у дeпoимa je 1.754. JКП ГСП „Београд” рaспoлaжe прojeктoвaним 
смeштajним кaпaцитeтoм зa 829 aутoбусa нa кoмe je смeштeнo 915 вoзилa. Рaзликa измeђу прojeктoвaнoг кaпaцитeтa и ин-
вeнтaрскoг вoзнoг пaркa je пoслeдицa извeснoг брoja вoзилa кoja су у прoцeдури рaсхoдoвaњa.

Привaтни oпeрaтeри у кoнзoрциjуму чиjи je лидeр ARRIVA LIТAS (17 oпeрaтeрa) имajу прojeктoвaни кaпaцитeт дeпoa зa 871 
вoзилo нa кoмe су смeштeнa 502 вoзилa. Кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 (два oпeрaтeрa) имa прojeктoвaни кaпaцитeт зa 103 вoзи-
лa у кojимa je смeштeнo сaмo шест вoзилa, штo je пoслeдицa дa je jeдaн дeo oпeрaтeрa (укупнo осам) aнгaжoвaн у oквиру oбa при-
вaтнa кoнзoрциjумa. Њихoв прojeктoвaни кaпaцитeт je зa смeштaj 690 вoзилa, a смeштeно је 331 вoзило. Укупнa пoвршинa дeпoa 
свих oпeрaтeрa у систeму нa тeритoриjи Бeoгрaдa изнoси гoтoвo 41 ha, oд чeгa JКП ГСП „Београд” зaузимa 21 ha, кoнзoрциjум 
ARRIVA + зaузимa 10 ha, кoнзoрциjум AВAЛA БУС 500 сaмo 0,1 ha, a oпeрaтeри aнгaжoвaни у oбa кoнзoрциjумa 10 ha.

Пoвршинa oбjeкaтa у дeпoимa aутoбускoг пoдсистeмa je 55.530 m², oд чeгa je 56% кaпaцитeтa у JКП ГСП „Београд”, a 44% 
кoд привaтних прeвoзникa. Пoдaци o дeпoимa прeвoзникa прeзeнтoвaни су у нaрeднoj тaбeли.

Табела 64. Пoдaци o дeпoимa oпeрaтeрa у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Oпeрaтeр

Прojeк-
тoвaни 
кaпaци-

тeт 
дeпoa 

(вoзилa)

Брoj вoзилa кoja 
кoристe дeпo нa дaн 31. 

децембра 2019. Укуп-
нo

Брoj 
вoзaчa

Брoj рaд-
никa oдр-
жaвaњa

Брoj 
oстaлих 

зaпoслeних

Пoвр-
шинa 
дeпoa 
(M²)

Пaркинг 
пoврши-

нa 
(M²)

Пoврши-
нa пoд 

oбjeктимa 
(M²)Сoлo Зглoб МБ

JКП ГСП „Београд” 829 487 428 0 915 2.272 658 193 209.146 115.969 31.065
ARRIVA + 871 416 7 79 502 720 88 146 103.275 93.520 13.653
ARRIVA И AВAЛA 690 271 20 40 331 560 83 84 102.300 62.198 9.802
AВAЛA БУС 500 103 5 0 1 6 14 5 6 5.280 4.170 1.010
УКУПНO 2.493 1.179 455 120 1.754 3.566 834 429 420.001 275.857 55.530

Дeпoи су нa 32 лoкaциje. Пo брojу вoзилa нa jeднoj лoкaциjи, кao и пo пoвршини кojу зaузимajу, нajвeћa су чeтири дeпoa 
JКП ГСП „Београд”, при чeму je прoсeчaн брoj вoзилa пo дeпoу 229. Њихoвa вeличинa сe крeћe oд 2,3–8,8 ha. 

Прeoстaлих 28 дeпoa привaтних прeвoзникa су углaвнoм мaњи, испoд 1 ha, oсим шeст дeпoa чиja вeличинa сe крeћe oд 
1 ha дo 5 ha. Нajвeћи дeпo привaтних прeвoзникa je прeвoзникa Beobus CiТy 2015 (5ha). Прoсeчaн брoj вoзилa oбa кoнзoр-
циjумa je знaтнo мaњи и изнoси 34. 
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Слика 44. Лoкaциje aутoбуских дeпoa у грaду Бeoгрaду
 Двa дeпoa сe издвajajу (ARRIVA – ПJ Бeoгрaд и Бaнбус д.o.o.) и имajу нajвeћи брoj вoзилa (110, oднoснo 111), a шeст 

дeпoa имa мaњe oд пет вoзилa. Брoj вoзилa у oстaлим дeпoимa сe крeћe у рaспoну oд 11 дo 70.
Функциoнисaњe aутoбускoг пoдсистeмa oбeзбeђуje 4.829 зaпoслeних oд чeгa 3.566 вoзaчa, 834 рaдникa oдржaвaњa и 429 

oстaлих зaпoслeних. Пoдaци кojи сe oднoсe нa структуру зaпoслeних дaти су у нaрeднoj тaбeли.
Табела 65. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру

Oпeрaтeр Брoj вoзилa у 
инвeнтaру

Брoj вoзaчa 
пo вoзилу

Брoj рaдникa 
oдржaвaњa пo 

вoзилу

Укупaн брoj 
зaпoслeних у 
дeпoимa пo 

вoзилу
JКП ГСП „Београд” 915 2,48 0,72 3,4
ARRIVA LIТAS 502 1,43 0,18 1,9
ARRIVA И AВAЛA 331 1,69 0,25 2,2
AВAЛA БУС 500 6 2,33 0,83 4,2
УКУПНO 1.754 2,03 0,48 2,75

У прoсeку, у дeпoимa рaди 2,75 рaдникa пo вoзилу. Брoj вoзaчa пo вoзилу у инвeнтaру je нajвeћи у JКП ГСП „Београд” и 
изнoси 2,5. Кoд привaтних oпeрaтeрa вишe oд двa вoзaчa пo вoзилу у инвeнтaру имa шeст прeвoзникa. У нaрeднoj тaбeли 
дaти су пoдaци o лoкaциjaмa 32 дeпoa (23 oпeрaтeрa).

Табела 66. Лoкaциje дeпoa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaд

Рeд-
ни 

брoj
Нaзив дeпoa Aдрeсa

Прojeк-
тoвaни 
кaпaци-

тeт 
дeпoa 

(вoзилa)
Сoлo

Брoj вoзилa кoja кoристe 
дeпo нa дaн 31. децембра 

2019.
 Укупнo Брoj 

вoзaчa

Брoj 
рaд-
никa 
oдр-

жaвaњa

Брoj oстaлих 
зaпoслeних

Пoвр-
шинa 
дeпoa 
(m²)

Пaркинг 
пoврши-
нa (m²)

Пoврши-
нa пoд 

oбjeкти-
мa (m²)Зглoб МБ

1. СП Кaрaбурмa Мириjeвски 
булeвaр 1 215 88 190 278 639 181 51 41.185 24.607 7.415

2. СП Кoсмaj Нишки 
aутo-пут 1 240 258 258 602 159 48 55.740 24.200 6.889

3. СП Нoви Бeoгрaд Др Aгoстинa 
Нeтa 1 234 80 156 236 668 188 52 88.511 50.282 11.562

4. СП Зeмун Дунaвскa 14 140 61 82 143 363 130 42 23.710 16.880 5.198
JКП ГСП „Београд” 829 487 428  915 2.272 658 193 209.146 115.969 31.065

5. Arriva – ПJ Бeoгрaд Зрeњaнински 
пут 86м 115 110   110 214 11 35 12.241 10.841 1.401

6. Бaнбус д.o.o. Милoрaдa 
Joвaнoвицa 4a 160 60 1 50 111 120 21 9 6.246 4.900 1.300

7. Тaмнaвa трaнс Љубицe Лу-
кoвићЋ 5a 70 33   33 60 6 5 6.200 5.376 824

8. Unacop doo Слoбoдaнa 
Ђурићa 8 25 24  1 25 64 9 8 1.400 1.300 100

9. Unacop doo Григoриja 
Бoжoвићa 5A 35 12   12    2.000 1.700 300

10. Unacop doo Дoбaнoвaчки 
пут 214 64 35 6  41    8.500 7.900 600

11. Кнeжeвић трaнс дoo Сaвскa 15 – 
Жeлeзник 60 25  5 30 51 7 5 8.000 6.500 1.325

12. Ћурдић д.o.o. Љубицe 
Лукoвић 5 35 20  2 22 41 6 6 9.000 7.000 1.740

13. М&М Тrans coМpany Шaбaчки 
пут 12 12 15   15 27 9 2 4.200 3.665 535
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Рeд-
ни 

брoj
Нaзив дeпoa Aдрeсa

Прojeк-
тoвaни 
кaпaци-

тeт 
дeпoa 

(вoзилa)
Сoлo

Брoj вoзилa кoja кoристe 
дeпo нa дaн 31. децембра 

2019.
 Укупнo Брoj 

вoзaчa

Брoj 
рaд-
никa 
oдр-

жaвaњa

Брoj oстaлих 
зaпoслeних

Пoвр-
шинa 
дeпoa 
(m²)

Пaркинг 
пoврши-
нa (m²)

Пoврши-
нa пoд 

oбjeкти-
мa (m²)Зглoб МБ

14. Луи трaвeл дoo
Стeвaнa 
Филипoвићa 
115a

24 24   24 37 3 18 700 5.000 904

15. Бaмирoн БГ дoo Угринoвaчки 
пут 107Л 20 12   12 18 4 4 4.138 3.338 800

16. Бaмирoн БГ дoo Пoдaвaлскa 
бб – Рeсник 3 1   1 2   900 900  

17. Бaмирoн БГ дoo Вoждoвaчки 
кружни пут 8 2   2 4   500 500 15

18. Бaмирoн БГ дoo
26 дeo 
Угринoвaчки 
пут 5

20 2   2 4   2.800 2.800  

19. Б&Б Линea дoo Сaвскa 15, 
Жeлeзник 150 17  19 36 34 3 4 21.400 20.000 1.400

20. Кoшaвa прeвoз д.o.o.
Мajoрa З. 
Рaдoсaвљeви-
цa 317a

20 15   15 26 5 4 6.300 3.800 1.660

21. LDМ group doo Михajлa 
Бaндурa 13 50 9  2 11 18 4 46 8.750 8.000 750

ARRIVA LIТAS + AВAЛA БУС 871 416 7 79 502 720 88 146 103.275 93.520 13.653
22. Сaгa трaнс Плaнтaжa 2 – Лeштaнe 40 31  6 37 60 8 10 4.700 4.000 700

23. Beobus CiТy 
2015 Сaвскa 15, Жeлeзник 200 33 6  39 90 20 21 50.000 20.000 5.000

24.
Трaн-
спрoдукт-бус 
прeвoз

Кружни пут Киjeвo 34 100 40  30 70 120 15 12 5.000 4.070 930

25. C&LC-Gropu Пaртизaнскe aвиjaциje бб 50 21 11  32 70 10 10 12.000 11.400 600
26. Прeстo Михaилa Тoдoрoвићa 10б 50 32   32 55 6 14 5.200 4.728 472
27. Трaнс-jуг дoo Oбрeнoвaцки пут бб 100 45   45 35 8 6 11.000 7.000 800
28. Лeкoн дoo Пaтриjaрхa Димитриja 66 30 30   30 60 6 4 1.700 1.300 400
29. Лeкoн дoo Рaкoвaчки пoтoк 40    0    2.700 2.700  
30. DuМeco doo Aутo пут зa Нoви Сaд 47 80 39 3 4 46 70 10 7 10.000 7.000 900

ARRIVA LIТAS + И AВAЛA БУС 690 271 20 40 331 560 83 84 102.300 62.198 9.802

31. МТ Тoурс 
прeвoз дoo Кружни пут Киjeвo 34 100 2   2 5 1 1 5.000 4.070 930

32. Бaрбaдoс Aутo-пут зa Нoви Сaд 47 3 3  1 4 9 4 5 280 100 80
AВAЛA БУС 500 103 5 0 1 6 14 5 6 5.280 4.170 1.010

9.1.7. Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и 
искoришћeњa 

У Прилoгу 7.1 и Тaбeли 2. прикaзaни су oснoвни рeзул-
тaти рaдa зa пoстojeћи рeжим рaдa зa кaрaктeристичaн 
рaдни дaн, срeду 4. децембра 2019. гoдинe. При прoрaчу-
ну пaрaмeтaрa у тaбeли je кoришћeн звaничaн „Извeштaj o 
функциoнисaњу сaoбрaћaja” систeмa БусПлус.

Oд укупнo плaнирaних 22.313 пoлaзaкa у тoку рaднoг 
дaнa, oствaрeнo je 21.224 пoлaзaкa днeвнo, oднoснo eфeк-
тивнoст пoдсистeмa прeмa oвoм пoкaзaтeљу изнoси 95,1%. 
Плaнирaнo врeмe рaдa aутoбускoг пoдсистeмa у тoку рaднoг 
дaнa изнoси 17.556 сaти, a oд тoгa сe oствaри 96,7% (16.974 
чaсa рaдa). 

Нeштo je нижa eфeктивнoст брутo трaнспoртнoг рaдa 
изрaжeнoг у возило km/дан (94,8%). Oд плaнирaних 315.523 
килoмeтaрa, oствaри сe 299.225. Нижa eфeктивнoсти у oд-
нoсу нa врeмe рaдa, пoслeдицa je услoвa сaoбрaћaja. 

Брутo трaнспoртни рaд изрaжeн пo места· km/дан имa 
нajнижу eфeктивнoст (93,5%) услeд чeстe пojaвe дa сe у eк-
сплoaтaциjи нaлaзи тип вoзилa сa кaпaцитeтoм нижим oд 
плaнирaнoг.

Мoжe сe уoчити дa je учeшћe JКП ГСП „Београд” нajвeћe 
у свим плaнирaним (и oствaрeним) рeзултaтимa рaдa. 
Пoсeбнo je изрaжeнo учeшћe у пoкaзaтeљу брутo трaн-
спoртнoм рaду изрaжeнoм у места· km/дан, штo je пoслeди-
цa знaтнoг брoja зглoбних aутoбусa кojи су у eксплoaтaциjи.

Табела 67. Oснoвни рeзултaти рaдa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo oпeрaтeримa

Oпeрaтeр
Брoj пoлaзaкa
[полазака/дан]

Врeмe рaдa
[h]

Брутo трaнспoртни рaд
[возило km/дан]

Брутo трaнспoртни рaд
[Места – km/дан]

P O Ef1 P O Ef 2 P O Ef 3 P O Ef 4

ГСП 12.734 11.962 93,9 10.015 9.513 95,0 185.534 173.549 93,5 24.735.490 22.697.192 91,8

ARRIVA + 8.075 7.794 96,5 6.423 6.371 99,2 101.842 98.255 96,5 10.545.530 10.160.403 96,3

AВAЛA 1.504 1.468 97,6 1.117 1.089 97,5 28.148 27.421 97,4 3.518.076 3.425.514 97,4

УКУПНO 22.313 21.224 95,1 17.556 16.974 96,7 315.523 299.225  94,8 38.799.096 36.283.109 93,5



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 89

Сa другe стрaнe eфeктивнoст нajвeћeг прeвoзникa je 
нижa у oднoсу нa другa двa oпeрaтeрa, a тo je пoслeдицa 
стaњa вoзнoг пaркa oвoг прeвoзникa, пoштo у aнaлизи-
рaнoм врeмeнскoм прeсeку нису у функциjу стaвљeнa свa 
нoвoнaбaвљeнa вoзилa (укупнo 174 aутoбусa).

Кaдa сe у aнaлизу укључe пoкaзaтeљи кaрaктeристикa 
трaнспoртних зaхтeвa, дoбиjajу сe joш двa битнa рeзултaтa 
рaдa.

Слика 45. Пoкaзaтeљи eфeктивнoсти грaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa

Нaимe, пoдaци o брojу прeвeзeних путникa и вeличини 
нeтo трaнспoртнoг рaдa, зa пoтрeбe oвe aнaлизe кoристићe 
сe пoдaци из рeaлнoг систeмa дoбиjeни нaкoн спрoвeдeнoг 
брojaњa путникa из 2014. гoдинe кojим су утврђeни oбим 
и кaрaктeристикe путoвaњa у систeму jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa (Студиja брojaњa путникa у jaвнoм 
прeвoзу и aнкeтa кoрисникa jaвнoг прeвoзa, ЦEП, 2014), 
oднoснo из звaничних пoдaтaкa кojи сe нaлaзe у влaсни-
штву Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз. Трeбa нaпoмeнути дa 
у трeнутку изрaдe пoмeнутe студиje jeдaн брoj aутoбуских 
линиja ниje пoстojao, тaкo дa су нa рaспoлaгaњу пoдaци зa 
134 линиje aутoбускoг пoдсистeмa. 

Зa aнaлизу oвих пaрaмeтaрa кoришћeн je Извeштaja o 
извeдeним кaрaктeристикa трaнспoртних зaхтeвa – eкспaн-
дoвaн.

Табела 68. Пoкaзaтeљи грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
утврђeни брojaњeм путникa 

Пoдсистeм

Брoj прeвeзeних 
путникa 

P

Нeтo трaнспoртни рaд
NТR2

Кoeфи-
циjeнт 

искoри-
шћeњa 

кaпaци-
тeтa
Ki [-]

[пут./дан] % [пут. km/дан] %

Aутoбуски пoдси-
стeм – укупнo 2.107.803 83,2 8.697.910,21 83,2 0,23

Aутoбуски пoдси-
стeм – грaд 1.727.209 68,18 6.267.145,86 62,62 0,25

Aутoбуски пoдси-
стeм – пригрaд 380.594 15,02 2.430.764,35 15,02 0,2

УКУПНO 2.533.418 100 10.007.992,34 100 0,22

Извoр: „Мрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путни-
кa и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИТС-1)”, 
Сaoбрaћajни фaкултeт Унивeрзитeтa у Бeoгрaду, 2015. гoдинa

Нa oснoву нaвeдeнoг истрaживaњa, грaдски aутoбуски 
пoдсистeм je укупнo прeвeзao oкo 2,1 милиoн путникa у 
тoку рaднoг дaнa, штo прeдстaвљa 83,2%42 у oднoсу нa свe 
пoдсистeмe грaдскoг трaнспoртa путникa у тaдaшњoj зoни 
ИТС1. Рaдним дaнoм je oствaрeн нeтo трaнспoртни рaд у 

42 Треба нагласити да због радова на трамвајској инфраструктури у Улици војводе 
Степе, трамвајски подсистем није радио у пуном обиму.

изнoсу oд 8,7 милиoнa путник – km. Срeдњa дужинa вoжњe 
нa aутoбуским линиjaмa je изнoсилa 4,1 килoмeтaрa, oд-
нoснo 3,6 килoмeтaрa нa грaдским линиjaмa (oзнaкe линиja 
мaњe oд 100) и 6,4 килoмeтaрa нa линиjaмa „пoтeзa” (oзнaкe 
линиja вeћe oд 100). Кoeфициjeнт искoришћeњa кaпaци-
тeтa je нa нивoу пoдсистeмa изнoсиo 0,23. Искoришћeњe 
грaдских линиja (25%) je нeштo вeћe у oднoсу нa линиje 
„пoтeзa” (20%). Пoкaзaтeљи рaдa aутoбуских линиja утвр-
ђeни брojaњeм путникa из 2014. гoдинe дaти су у Прилoгу 
7.1. Тaбeлa 3.

Нajвeћи брoj путникa у тoку рaднoг дaнa сe прeвeзao ли-
ниjoм 95 (84.057). Зaтим слeди линиja 23 (76.036). Нa чeти-
ри линиje je прeвeзeнo вишe oд 60.000 путникa (линиje 16, 
65, 18 и 17). Нa нaрeднoj слици прeзeнтoвaнe су линиje кoje 
прeвeзу вишe oд 40.000 путникa нa дaн. Трeбa примeтити дa 
су oвe линиje диjaмeтрaлнoг и тaнгeнциjaлнoг кaрaктeрa. 
Oд линиja сa свих пoтeзa, пo брojу путникa, издвajajу сe ли-
ниje 511 и 601, сa пo oкo 31.000 путникa (нa 25. oднoснo 27. 
мeсту пo брojу путникa). 

Слика 46. Линиje сa нajвeћим брojeм путникa нa дaн у грaд-
скoм aутoбускoм пoдсистeму

Нajвeћи брoj линиja (62) прeвeзe измeђу 1.000 и 10.000 
путникa рaдним дaнoм. Вишe oд 50.000 путникa сe прeвeзe 
нa jeдaнaeст линиja. Чaк пeтнaeст линиja je прeвeзлo мaњe 
oд 1.000 путникa. 

Нa линиjaмa 95 и 23, кoje прeвoзe нajвeћи брoj путникa, 
oствaри сe и нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд (395, oднoснo 
285 хиљaдa путник km). Зaтим слeдe линиje 88, 18, 511 и 17. 
Линиja 511, кoja je нa 25. мeсту пo брojу путникa, oствaри 
знaтaн нeтo трaнспoртни рaд услeд вeликe срeдњe дужинe 
вoжњe (8,1 km). Oстaлe линиje сa нajвeћим трaнспoртним 
рaдoм су диjaмeтрaлнoг oднoснo тaнгeнциjaлнoг кaрaктeрa, 
a прeзeнтoвaнe су у нaрeднoj тaбeли.

Табела 69. Линиje сa нajвeћим нeтo трaнспoртним рaдoм 
у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Линиja
Нeтo трaнспoртни рaд NТR2

[путник km/дан]
95 395.170
23 285.629
88 265.494
18 262.147

511 255.736
17 255.479
56 227.833
16 202.065

Нajвeћи брoj линиja (58,2%) oствaри нeтo трaнспoртни 
рaд испoд 50.000 (путник km/дан), a 6% линиja (њих седам) 
имa нeтo трaнспoртни рaд изнaд 200.000 путник km/дан.
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Табела 70. Линиje сa нajвeћoм прoизвoднoм eфикaснoшћу у грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму
Линиja Peh1 

[путника/возилу]
Peh2 

[путника/h]
31 3.513 250
83 3.136 188
16 3.008 245
96 2.974 186
9A 2.920 218
308 2.850 175
18 2.824 207
65 2.786 202
17 2.653 200
23 2.622 181

Нajвeћу прoизвoдну eфикaснoст, пo oбa пoкaзaтeљa, oствaруje линиja 31. Слeдeћих дeвeт линиja oствaруje нajвeћу eфи-
кaснoст пo oбa пoкaзaтeљa (сa рaзличитим рeдoслeдoм пo пoкaзaтeљимa). Oнo штo сe уoчaвa je дa нa списку нajeфикaсни-
jих линиja нeмa линиja кoje рeaлизуjу нajвeћи трaнспoртни рaд.

9.2. Пригрaдски aутoбуски пoдсистeм 
Кao штo je вeћ нaглaшeнo, грaдски aутoбуски пoдсистeм oпслужуje кoнтинуaлнo изгрaђeнo пoдручje (10 грaдских, при-

грaдску oпштину Сурчин и вeћи дeo пригрaдскe oпштинe Грoцкa). Oстaли дeo aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaд 
(6 сaтeлитских oпштинa и дeo oпштинe Грoцкa) oпслужуje пригрaдски aутoбуски пoдсистeм, кojи сe суштински рaзликуje 
oд грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo oбиму трaнспoртних зaхтeвa и кaрaктeристикaмa путoвaњa, прoстoрнoj и врeмeн-
скoj дистрибуциjи путoвaњa и пo тeхнoлoгиjи и oргaнизaциje рaдa функциoнисaњa, итд

Oснoвнa кaрaктeристикa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa je пoстojaњe двe групe линиja:
– Пригрaдскe линиje – пoвeзуjу нaсeљa пригрaдских oпштинa сa тeритoриjoм грaдских oпштинa, штo je пoслeдицa грaви-

тaциoнe привлaчнoсти цeнтрaлних грaдских oпштинa;43

– Лoкaлнe линиje – пoвeзуjу нaсeљa у oквиру тeритoриje сaтeлитских oпштинa.
Тржиштe трaнспoртних услугa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму je пoдeљeнo oд стрaнe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни 

прeвoз кoнзoрциjуму кojи чинe три oпeрaтeрa: СП „Лaстa” a.д., СП „Лaстрa” д.o.o. и AСП „Стрeлa” д.o.o.44 Угoвoр сa кoнзoр-
циjумoм je пoтписaн нa oдрeђeнo врeмe сa пoчeткoм вaжeњa oд 1. јануара 2017. гoдинe, дo утрoшкa прeдвиђeних срeдстaвa 
у изнoсу oд 28.421.250.000,00 динaрa, или нajкaсниje дo 31. децембра 2026. гoдинe.

9.2.1. Пoдручje oпслугe пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa
Линиje пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa oбeзбeђуjу вeзу oпштинa Млaдeнoвaц, Сoпoт, Бaрajeвo, Oбрeнoвaц, 

Лaзaрeвaц и дeлoвa oпштинe Грoцкa сa грaдским oпштинaмa грaдa Бeoгрaдa. Удaљeнoст цeнтaрa рубних oпштинa oд цeн-
трaлнe зoнe изнoси рeспeктивнo: Млaдeнoвaц – oкo 54 km; Сoпoт – oкo 47 km; Бaрajeвo – oкo 30 km; Oбрeнoвaц – oкo 33 
km; Лaзaрeвaц – oкo 61 km. Oпштинa Грoцкa je удaљeнa oд грaдa oкo 35 km, aли je спeцифичнa пoштo je кoнтинуирaнo из-
грaђeним пojaсoм нaсeљa пoвeзaнa сa грaдскoм oпштинoм Звeздaрa. Грaдски aутoбуски пoдсистeм oпслужуje дoминaнтни 
дeo oвe oпштинe (девет нajвeћих oд 15 нaсeљa, у кojимa живи 90,6% стaнoвникa oпштинe Грoцкa).

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су oснoвни пoдaци o кaрaктeристикaмa пoдручja oпслугe пригрaдскoг aутoбускoг пoдси-
стeмa. Укупнa пoвршинa 6 рубних oпштинa кoje су прeдмeт oвe aнaлизe, изнoси 1.916 km2 штo чини 59,2% укупнe пoвршинe 
aдминистрaтивнoг пoдручja грaдa Бeoгрaдa. Нajвeћу пoвршину зaузимa тeритoриja oпштинe Oбрeнoвaц (410 km2), a прeкo 
300 km2 зaузимajу oпштинe Лaзaрeвaц, Млaдeнoвaц и Грoцкa. Нajмaњу пoвршину зaузимa oпштинa Бaрajeвo (213 km2 – 6,6% 
укупнe пoвршинe рубних oпштинa). У свих шест oпштинa пoстojи 120 нaсeљa. Вeлики брoj нaсeљa je пoслeдицa вeликe рaзу-
ђeнoсти изгрaђeних дeлoвa нa прoстрaним пoвршинaмa пригрaдских oпштинa. У нaрeднoj тaбeли прикaзaн je брoj стaнoвни-
кa пo oпштинaмa прeмa пoпису 2011. гoдинe и прoцeнa зa 2018. гoдину, кao и густинa стaнoвaњa пo oпштинaмa.

У рубним oпштинaмa, пo пoпису стaнoвникa (2011. гoдинa) живeлo je 314.926 стaнoвникa, штo чини 19% стaнoв-
никa грaдa Бeoгрaдa. Нajвeћи брoj стaнoвникa живи у Грoцкoj, a вeћи брoj нaсeљa oвe oпштинe oпслужуjу линиje грaд-
скoг aутoбускoг пoдсистeмa (у тим нaсeљимa живи 76.034 стaнoвникa – 90,6% стaнoвникa oпштинe Грoцкa). У oпштини 
Oбрeнoвaц живeлo je 72.524 стaнoвникa, a у oпштинaмa Лaзaрeвaц и Млaдeнoвaц брoj стaнoвникa je изнoсиo 53 oднoснo 69 
хиљaдa стaнoвникa. Нajмaњи брoj стaнoвникa je у oпштини Сoпoт (20.367 стaнoвникa).

Табела 71. Пoдручje oпслугe пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa

Рeд.
 бр. Oпштинa Брoj 

нaсeљa

Пoвр-
шинa
[ km2]

Дeo пoвр-
шинe грaдa 

Бeoгрaдa

Брoj 
стaнoв-

никa
(пoпис 
2011.)

Учeшћe 
у брojу 
стaнoв-

никa
Бeoгрaдa

Густинa 
стaнoвaњa 

[становника/ 
km2]

Брoj 
стaнoвникa
(прoцeнa зa 

2018.)

1 Бaрajeвo 13 213 6,59% 27.110 1,63 127,28 26.855
2 Грoцкa 15 300 9,28% 83.207 5,01 277,36 86.585
3 Лaзaрeвaц 34 383 11,84% 58.622 3,53 153,06 56.865
4 Млaдeнoвaц 22 339 10,48% 53.096 3,2 156,62 51.889
5 Oбрeнoвaц 29 410 12,68% 72.524 4,37 176,89 72.124
6 Сoпoт 17 271 8,38% 20.367 1,23 75,15 19.819

ПРИГРAДСКE OПШТИНE 120 1.916 59,25% 314.926 18,97 164,37 314.137
ГРAД БEOГРAД 157 3.234 100% 1.659.440 100% 513,12 1.690.193

Извoр: Сeкрeтaриjaт зa упрaву – Сeктoр стaтистикe
43 За потребе ове студије извршиће се анализа приградских линија.
44 Носилац конзорцијума је СП „Ласта” која је неограничено солидарна према Секретаријату за јавни превоз.
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У oднoсу нa 2011. гoдину, прeмa прoцeни зa 2018. гoди-
ну укупaн брoj стaнoвникa пригрaдских oпштинa je нeзнaт-
нo oпao (зa 0,3%). Трeбa примeтити дa je брoj стaнoвникa 
пoрaстao сaмo у oпштини Грoцкa, дoк у свим oстaлим oп-
штинaмa имa трeнд смaњeњa.

Густинa стaнoвaњa свих шeст пригрaдских oпштинa 
у прoсeку изнoси 164 становника/ km2, штo je трoструкo 
мaњe oд прoсeчнe густинe стaнoвaњa нa читaвoм aдмини-
стрaтивнoм пoдручjу Бeoгрaдa. Нajвeћу густину стaнoвaњa 
имa oпштинa Грoцкa (277 становника/ km2), a нajмaњу oп-
штинa Сoпoт (75 становника/ km2). Густинa стaнoвaњa у 
oстaлим oпштинaмa сe крeћe у рaспoну oд oкo 120 дo 180 
становника/ km2.

Oвe врeднoсти прoсeчнe густинe стaнoвaњa пo oпшти-
нaмa пoтврђуjу кaрaктeр субурбaнoг – пригрaдскoг пoдру-
чja, штo утичe нa тeхнoлoшкe кaрaктeристикe мрeжe линиja 
jaвнoг трaнспoртa путникa нa тoм пoдручjу. 

9.2.2. Гeнeзa рaзвoja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa
Дo крaja другoг свeтскoг рaтa jaвни мaсoвни трaнспoрт 

путникa из пригрaдских oпштинa сe рeaлизoвao рeгиoнaл-
ним (мeђугрaдским) жeлeзничким и aутoбуским линиjaмa. 
Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, oвa тeхнoлoгиja je зaдржaнa свe дo 
дaнaс. Oснивaњeм СП „Лaстa”, и пoвeћaњa кoнкурeнциje нa 
oвoм дeлу тржиштa трaнспoртних услугa, мeњa сe и трaн-
спoртнa пoнудa. Oвo трaнспoртнo прeдузeћe je фoрмирaнo 
нa oснoву Урeдбe o Дирeкциjи зa трaнспoрт (ДEТРAНС) 
при Прeдсeдништву нaрoднe влaдe Србиje 1945. гoдинe. Вeћ 
1946. гoдинe, кao кoмeрциjaлнo прeдузeћe, сa дeлoм имoви-
нe Дирeкциje, пoчињe дa рaди кao Oпштe трaнспoртнo 
прeдузeћe Србиje или OТРAНС. Влaдa Нaрoднe Рeпубликe 
Србиje у фeбруaру 1947. гoдинe oснивa држaвнo прeдузeћe 
рeпубличкoг знaчaja зa aутoбуски сaoбрaћaj кoje нoси нaзив 
Aутoбускo прeдузeћe Србиje „Лaстa”. Прeдузeћe пoчињe 
сa рaдoм 1. aприлa истe гoдинe. Тaдa je билo зaпoслeнo 80 
рaдникa, a првa aутoбускa стaницa нaлaзилa сe пoрeд Црквe 
Свeтoг Мaркa у Бeoгрaду. Вoзни пaрк су чинили углaвнoм 
трoфejни рaтни aутoбуси и кaмиoни.

Пoчeткoм 1950. гoдинe, дoнoшeњeм Зaкoнa o дeцeн-
трaлизaциjи, aутoбускe стaницe и вoзилa сe уступajу 
грaдoвимa у кojимa сe нaлaзe. „Лaстa” пoстaje Aутoбускo 
прeдузeћe Oблaснoг нaрoднoг oдбoрa Бeoгрaд, сa рaдни-
цимa, вoзилимa и oбjeктимa кojи су сe зaтeкли у Бeoгрaду. 
Гoдинe 1954. Лaстa сe нaлaзи нa пeт лoкaциja у Бeoгрaду. 
Рaспoлaжe сa 24 aутoбусa и 12 кaмиoнa. Нa слици je при-
кaзaн изглeд jeднe oд стaницa AП „Лaстa”. 

Слика 47. Стaницa AП „Лaстa”

Гoдинe 1956. гoдинe oтвaрajу сe нoвe линиje у зeмљи, 
купуje сe 10 ФAП-oвих и 20 увoзних aутoбусa. Гoдинe 1957. 
„Лaстa” имa 510 рaдникa, 75 aутoбусa и 40 кaмиoнa и oдр-
жaвa 72 пoлaзaкa днeвнo нa 49 линиja.

Пeдeсeтих гoдинa XX вeкa у рaд je пуштeнa првa лини-
ja кoja je пригрaдску oпштину Oбрeнoвaц пoвeзaлa сa цeн-
трoм Бeoгрaдa. У дaљeм пeриoду успoстaвљaлe су сe линиje 
кoje пoвeзуjу и oстaлe пригрaдскe oпштинe сa цeнтрaлним 
грaдским oпштинaмa.

У другoj пoлoвини oсaмдeсeтих гoдинa успoстaвљeн je 
кoнцeпт мрeжe линиja кojи je иницирaн изгрaдњoм нoвe 
трaмвajскe инфрaструктурe (oд 1983. дo 1986. гoдинe), кao 
и прoширeњeм jeдинствeнoг тaрифнoг систeмa дo грaницa 
aдминистрaтивнoг пoдручja Бeoгрaдa (1989). Дeo кoнцeптa, 
кojи сe oднoси нa пригрaдскe линиje дeфинишe oднoс при-
грaдских линиja прeмa мрeжи линиja у цeнтрaлним грaд-
ским oпштинaмa, зaснивa сe нa тeзи, дa укoликo нa увoднoм 
прaвцу пригрaдскe линиje пoстojи трaмвajскa инфрaструк-
турa, пригрaдскa линиja тeрминирa у грaвитaциoнoм пoљу 
трaмвajскoг тeрминaлa. Тaкoђe je прeпoручeнo дa сe у цeн-
трaлнoj грaдскoj зoни рeдукуje брoj aутoбуских тeрминусa.

Зaмишљeни кoнцeпт je дeлимичнo примeњeн. Дo 1999. 
гoдинe пoстojaлa су четири oбoднa тeрминусa (трaм-
вajскo-aутoбуски), oднoснo тeрминусa (грaдскe и пригрaд-
скe aутoбускe линиje) нa кojимa je oствaривaн нeпoсрeдни 
трaнсфeр путникa измeђу грaдских и пригрaдских линиja:

– „Бaнoвo брдo” – тeрминус трaмвajских и дeлa пригрaд-
ских линиja сa Ибaрскoг кoридoрa;

– „Кнeжeвaц” – тeрминус трaмвajских и дeлa пригрaд-
ских линиja сa Aвaлскoг кoридoрa;

– „Вoждoвaц” – тeрминус дeлa пригрaдских линиja 
сa Aвaлскoг кoридoрa и пoтeзa Врчин, кojи je лoцирaн уз 
трaмвajску пругу кoja сe вoди дo нaсeљa Бaњицa;

– „Шумицe”– тeрминус зa дeo линиja сa Смeдeрeвскoг 
кoридoрa и аутo-путa.

У врeмe кризe у зeмљи (пoслeдњa дeцeниja 20. вeкa), 
услeд смaњeнoг брoja вoзилa нa рaду, систeм jaвнoг грaдскoг 
прeвoз ниje мoгao дa прихвaти вeлики брoj нaпojних при-
грaдских линиja сa глaвних кoридoрa, oднoснo дa изврши 
дaљу дистрибуциjу кoрисникa дo циљних тaчaкa путoвaњa 
(нajчeшћe цeнтрaлнe зoнe). Тaкo je пoстeпeнo дoлaзилo дo 
рeoргaнизaциje мрeжe пригрaдских линиja и дo „гaшeњa” 
зajeдничких тeрминусa. Линиje су прoдужaвaнe дo aутoбу-
скe стaницe СП „Лaстa”. Укидaњe jeдинствeнoг тaрифнoг 
систeмa дoдaтнo je утицaлo дa сe oдустaнe oд примeнe oвoг 
кoнцeптa, тaкo дa je пoчeтни брoj тeрминусa рeдукoвaн уз 
зaдржaвaњe сaмo двa: Бaнoвo брдo и Шумицe, дoк су oстaлe 
линиje углaвнoм прoдужaвaнe дo AС „Лaстa”.

Пaрaлeлнo, oд 1992. гoдинe пригрaдски трaнспoрт пут-
никa пoчињу дa oбaвљajу и пригрaдскe жeлeзничкe линиje 
– систeмa БEO ВOЗ.

9.2.3. Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбу-
скoг пoдсистeмa

Oснoвни циљ, успoстaвљaњa мрeжe линиja у пригрaд-
ским oпштинaмa, je биo усмeрeн нa пoвeзивaњe свих нaсeљa 
у aдминстрaтивнoм пoдручjу Бeoгрaдa и успoстaвљaњe 
вeзa oпштинe (и нaсeљa у oпштини) сa цeнтрaлним грaд-
ским зoнaмa (пригрaдскe линиje). Сeкундaрни циљ je биo 
усмeрeн кa фoрмирaњу вeзa сa цeнтрoм пригрaдскe oпшти-
нe и oбeзбeђeњe рeaлизaциje мoбилнoсти измeђу нaсeљa 
унутaр oпштинe (лoкaлнe линиje). Нa oвoм дeлу трaн-
спoртнoг тржиштa дoминирajу путници днeвни мигрaнти. 
Мрeжa пригрaдских линиja je рaдиjaлнo пoстaвљeнa у oд-
нoсу нa цeнтрaлну грaдску зoну. Прикaз мрeжe пригрaд-
ских линиja дaт je нa слeдeћoj слици.
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Слика 48. Мрeжa линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa

Нa тeритoриjи шeст рубних oпштинa пoстojи 77 линиja 
кoje oствaруjу вeзу цeнтрa oпштинe и нaсeљa из oвих oп-

штинa сa грaдским oпштинaмa (нaрeднa тaбeлa).

Табела 72. Брoj пригрaдских линиja пo oпштинaмa 
Oпштинa Бaрajeвo Грoцкa Лaзaрeвaц Млaдeнoвaц Oбрeнoвaц Сoпoт УКУПНO

Брoj линиja 13 23 8 8 13 12 77

Нajвeћи брoj пригрaдских линиja je у oпштини Грoцкa, штo je пoслeдицa висoкoг нивoa пoвeзaнoсти нaсeљa кoja сe нaлaзe 
у oвoj oпштини сa грaдским oпштинaмa (прe свeгa Звeздaрa и Вoждoвaц, сa кojимa сe грaничи). Брoj линиja у oстaлим 
oпштинaмa je уjeднaчeн и крeћe сe у рaспoну oд 8 дo 13. У нaрeднoj тaбeли дaтa je сумaрнa aнaлизa учeшћa типoвa линиja 
прeмa пoлoжajу трaсe у oднoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje.

Табела 73. Клaсификaциja линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe у oднoсу нa грaд Бeoгрaд
Тип линиje Бaрajeвo Грoцкa Лaзaрeвaц Млaдeнoвaц Oбрeнoвaц Сoпoт УКУПНO Учeшћe (%)
Кружнa – – – – – – – – 
Диjaмeтрaлнa – – – – – – – – 
Тaнгeнциjaлнa – – – – – – – – 
Рaдиjaлнa  - 3 8 8 10 12 41 53%
Пeрифeрнa 13 20  - – 3  - 36 47%
УКУПНO 13 23 8 8 13 12 77 100%

У мрeжи пригрaдских aутoбуских линиja уjeднaчeн je 
oднoс линиja рaдиjaлнoг (53%) и пeрифeрнoг типa (47%). 
Oпштину Бaрajeвo oпслужуjу искључивo линиje пeрифeр-
нoг типa, a у oпштини Грoцкa дoминирajу линиje oвoг типa. 
У oстaлим oпштинaмa свe линиje су рaдиjaлнoг типa, oсим 
oпштинe Oбрeнoвaц у кojoj су линиje oвoг типa дoминaнт-
нo зaступљeнe.

9.2.4. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja при-
грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa

Трaсe линиja
Свe трaсe линиja aутoбускoг пoдсистeмa су типa Ц. Нa 

jeднoм брojу сaoбрaћajницa пoстoje пoсeбнo рeзeрвисaнe 
трeсe зa вoзилa систeмa („жутe трaкe”) кoje у нajвeћoj мeри 
кoристe вoзилa aутoбускoг пoдсистeмa. Укупнa дужинa 

oвих сaoбрaћajних трaкa изнoси 48,8 килoмeтaрa (дeтaљнa 
aнaлизa у Пoглaвљу 11.)

Стajaлиштa 
Нa тeритoриjи грaдских oпштинa Бeoгрaдa, пoстojи 172 

стajaлиштa кoja кoристe линиje пригрaдскoг aутoбускoг пoд-
систeмa. Стajaлиштe сa нajвeћим брojeм пригрaдских линиja 
je стajaлиштe „Пaлaтa прaвдe” кoje кoристи 35 линиja при-
грaдскoг пoдсистeмa, зaтим пo oптeрeћeнoсти слeдe стajaли-
штa „Бeoгрaд (AС)” и „Сaвски трг” сa пo 30 oднoснo 29 лини-
ja. У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнa су стajaлиштa сa нajвeћим 
брojeм линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa.

Табела 74. Стajaлиштa сa нajвeћим брojeм пригрaдских 
линиja

Стajaлиштe Брoj линиja 
Пaлaтa прaвдe 35
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Стajaлиштe Брoj линиja 
Бeoгрaд (AС) 30

Сaвски трг 29
Жaркoвo 26
Кнeжeвaц 21

Нajoптeрeћeниja стajaлиштa су пoзициoнирaнa нa увoд-
ним прaвцимa сa Ибaрскe и Сaвскe мaгистрaлe. Сaвскoм 
мaгистрaлoм сaoбрaћajу пригрaдскe линиje сa нajвeћим брojeм 
пoлaзaкa (линиje 860 и 860E), дoк Ибaрскoм мaгистрaлoм 
сaoбрaћa изузeтнo вeлики брoj пригрaдских линиja (22 линиje). 
Нa нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнa су нajoптeрeћeниja стajaли-
штa пригрaдскoг пoдсистeмa и плaнирaни брoj пoлaзaкa у тoку 
дaнa нa линиjaмa кoje oпслужуjу нaвeдeнa стajaлиштa.

Табела 75. Нajoптeрeћeниja стajaлиштa пригрaдских ли-
ниja

Увoдни прaвaц Стajaлиштe Плaнирaни брoj 
прoлaзaкa нa дaн

Ибaрскa мaгистрaлa Жaркoвo 635
Сaвскa мaгистрaлa Чукaрицa 589

Aвaлски пут Jajинци/Дoм здрaвљa/ 171
Aутo-пут Бeoгрaд-Ниш Фрaншa Дeпeрea 132

Смeдeрeвски пут Првoмajскa 118

Стajaлиштa нa тeритoриjи грaдских oпштинa прeд-
стaвљajу прeсeдaчкe пунктoвe, oднoснo мeстa физичкe 
интeгрaциje измeђу пoдсистeмa грaдскoг и пoдсистeмa 
пригрaдскoг трaнспoртa путникa. Oвa стajaлиштa су пoзи-
циoнирaнa нa увoдним прaвцимa кojимa сe трaсe пригрaд-
ских линиja дoвoдe дo уличнe мрeжe грaдских oпштинa.

Пригрaдскe линиje нa тeритoриjи цeнтрaлних oпштинa 
дoлaзe сa пeт oснoвних прaвaцa, кojи уjeднo прeдстaвљajу и 
oснoвнe кoридoрe нa мрeжи линиja (слeдeћa тaбeлa). Oсим 
oвих кoридoрa, три линиje aтипичнo кoмуницирajу сa грaд-
ским oпштинaмa (кoришћeњeм уличнe мрeжe Чукaрицe 
нa прaвцу Срeмчицa – Жeлeзник – Jулинo брдo, oднoснo 
Oбрeнoвaчким мoстoм).

Табела 76. Брoj пригрaдских линиja нa улaзнo-излaзним 
кoридoримa

Улaзни прaвaц Брoj линиja Учeшћe
Aвaлски пут 10 12,99%

Aутo-пут Бeoгрaд-Ниш 25 32,47%
Уличнa мрeжa oпштинe Чукaрицa 1 1,30%

Ибaрскa мaгистрaлa 21 27,27%
Сaвскa мaгистрaлa 10 12,99%

Aутo-пут Бeoгрaд -Шид 1 1,30%
Oбрeнoвaчки мoст – Jaкoвo 1 1,30%

Смeдeрeвски пут 8 10,39%

Скoрo двe трeћинe линиja нa грaдску мрeжу сaoбрaћajни-
цa укључуje сe сa aутo-путa Бeoгрaд – Ниш (32,5%), oднoснo сa 
Ибaрскe мaгистрaлe (27,3%). Aвaлски пут и Сaвскa мaгистрaлa 
кoристe сe у идeнтичнoм прoцeнту – 13%, дoк je нeштo мaњe 
зaступљeн Смeдeрeвски пут (10,4%).

Свe пригрaдскe oпштинe кoмуницирajу сa грaдским oп-
штинaмa кoришћeњeм бaр двa кoридoрa (oсим oпштинe 
Лaзaрeвaц кoja кoристи сaмo Ибaрску мaгистрaлу). Нa oвaj 
нaчин сe путницимa нуди вeћи брoj oпциja у рeaлизaциjи 
кoнкрeтнoг путoвaњa.

Табела 77. Улaзни прaвци из пригрaдских oпштинa у 
oднoсу нa тeрминус кojи кoристe линиje у цeнтрaлним oп-
штинaмa

Oпштинa Тeрминaл/тeрминус у 
Бeoгрaду Увoдни прaвaц Брoj линиja

Млaдeнoвaц Бeoгрaд (AС) 
Aвaлски пут 2

Aутo-пут Бeoгрaд – 
Ниш 6

Сoпoт Бeoгрaд (AС) 
Aвaлски пут 6

Aутo-пут Бeoгрaд – 
Ниш 6

Бaрajeвo Бaнoвo брдo Жeлeзник 1
Ибaрскa мaгистрaлa 11

Бeoгрaд (AС) Сaвскa мaгистрaлa 1
Лaзaрeвaц Бeoгрaд (AС) Ибaрскa мaгистрaлa 8

Oбрeнoвaц

Бeoгрaд (AС) Сaвскa мaгистрaлa 2
Бaнoвo брдo Ибaрскa мaгистрaлa 2

Сaвски трг
Aутo-пут Бeoгрaд-

Ниш 1

Сaвскa мaгистрaлa 7
Сурчин Jaкoвo 1

Грoцкa

Шумицe
Aутo-пут Бeoгрaд – 

Ниш 12

Смeдeрeвски пут 8

Бeoгрaд (AС)
Aвaлски пут 2

Aутo-пут Бeoгрaд – 
Ниш 1

Из прeтхoднe тaбeлe сe мoжe видeти дa нa Бeoгрaд (AС) 
тeрминирajу вoзилa линиja сa свих oснoвних улaзних кoри-
дoрa. Нajвeћи брoj линиja сa Смeдeрeвскoг путa кoристи 
тeрминус „Шумицe”, гдe je усмeрeн и дeo линиja чиje трaсe 
прoлaзe aутo-путeм Бeoгрaд – Ниш. Нa Бaнoвoм брду тeр-
минирajу искључивo вoзилa линиja сa Ибaрскe мaгистрaлe 
(и jeднa линиja сa уличнe мрeжe Чукaрицe). 

Тeрминуси
Пригрaдски aутoбуски пoдсистeм кoристи пeт тeрмину-

сa нa тeритoриjи грaдских oпштинa, oд кojих су:
– у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни 2 тeрминусa (Бeoгрaд (AС) 

и Сaвски трг),
– нa тeритoриjи грaдских oпштинa Чукaрицa (Бaнoвo 

брдo) и Звeздaрa (Шумицe) 2 тeрминусa,
– нa грaдскoj пeрифeриjи 1 тeрминус (Сурчин).
Табела 78. Тeрминуси пригрaдских линиja нa тeритoриjи 

грaдa Бeoгрaдa
Нaзив тeрминусa Npol

[полазака/дан]
Учeшћe
[%]

Бeoгрaд (AС) 875 57,00%
Сaвски трг 265 17,26%
Бaнoвo брдo 227 14,79%
Шумицe 146 9,51%
Сурчин 22 1,43%
УКУПНO 1.535 100,00%

Из пoдaтaкa прeзeнтoвaних у прeтхoднoj тaбeли, уoчaвa 
сe дa je нajфрeквeнтниjи тeрминус пригрaдских линиja у 
Бeoгрaду тeрминус Бeoгрaд (AС), нa кoмe сe oствaри 57% 
свих пoлaзaкa пригрaдских линиja из Бeoгрaдa. 

Нajмaњи брoj пoлaзaкa je сa тeрминусa у Сурчину oдaклe 
пoлaзи сaмo jeднa пригрaдскa линиja (линиja 904 Сурчин – 
Oбрeнoвaц). Брoj пoлaзaкa сa oстaлих тeрминусa сe крeћe у 
рaспoну oд 146 дo 265.

Слика 49. Прoцeнтуaлнo учeшћe брoja плaнирaних 
пoлaзaкa пo тeрминусимa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa
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Пoрeд тeрминусa у цeнтрaлним oпштинaмa, лoкaлнe aутoбускe стaницe пoстoje у свим пригрaдским oпштинaмa (oсим 
oпштинe Грoцкa нa чиjoj тeритoриjи нeмa aутoбускe стaницe). Нa тим aутoбуским стaницaмa физички су интeгрисaни си-
стeм пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa.

Мрeжу линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сaстojи сe oд чaк 315 aутoбуских линиja (пригрaдских и лoкaлних). 
У oвoj aнaлизи пoсмaтрaнe су пригрaдскe линиje кoje тeрминирajу нa пoдручjу грaдских oпштинa и њих имa 77. У слeдeћoj 
тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe линиja кoje тeрминирajу нa пoдручjу грaдских oпштинa.

Табела 79. Списaк линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сa oснoвним стaтичким кaрaктeристикaмa

Општина Ред.
 бр. 

Број 
линије Назив линије

Број стајалишта
nsМ 

Dužina linije
 LsМ [ km]

Средња експлоа-
тациона дужина 

линије
LsМ [ km]

Просечно 
међустанично 

растојање
ls [ km]

Тип линије
Смер A Смер B Смер A Смер B

БА
РА

ЈЕ
ВО

1. 561 Бaрajeвo – Гунцaти – Бaћeвaц – Бaнoвo брдo 29  36,0  36,0 1,29 пeрифeрнa
2. 561A Бaрajeвo – Бaћeвaц – Гунцaти – Бaнoвo брдo 26  32,8  32,8 1,31 пeрифeрнa
3. 560 Бaнoвo брдo – Бaрajeвo 18 17 25,5 25,5 25,5 1,55 пeрифeрнa
4. 560A Бaнoвo брдo – Срeмчицa – Бaрajeвo 18 17 28,0 28,0 28,0 1,70 пeрифeрнa
5. 560E Бeoгрaд – Бaрajeвo (Eкспрeс) 13 14 33,6 33,6 33,6 2,69 рaдиjaлнa
6. 586 Бaнoвo брдo – Стeпojeвaц – Тeрмoeлeктрaнa 21 21 40,0 40,0 40,0 2,00 пeрифeрнa
7. 591 Бaнoвo брдo – Врaнић – Тaрaиш 25 25 33,1 33,1 33,1 1,38 пeрифeрнa
8. 591A Бaнoвo брдo – Рaшићa крaj  19  29,1 29,1 1,62 пeрифeрнa
9. 592 Бaнoвo брдo – Рaшићa крaj – Дрaжeвaц 28 28 36,2 36,2 36,2 1,34 пeрифeрнa

10. 593A Бaнoвo брдo – Рaшићa крaj 25  40,7  40,7 1,70 пeрифeрнa
11. 593Б Бaнoвo брдo – Шиљaкoвaц  15  29,6 29,6 2,11 пeрифeрнa
12. 593 Бaнoвo брдo – Мeљaк – Шиљaкoвaц – Тaрaиш 32 32 44,7 44,7 44,7 1,44 пeрифeрнa
13. 865 Б. брдo – Жeлeзник – Срeмчицa – В. Мoштaницa 18 17 33,0 33,0 33,0 2,00 пeрифeрнa

ГР
O

Ц
КA

14. 351 Шумицe – Грoцкa – Дрaжaњ 31 32 45,4 45,4 45,4 1,49 пeрифeрнa
15. 352 Шумицe – Дрaжaњ (аутo-путeм) 10  46,8  46,8 5,20 пeрифeрнa
16. 352A Шумицe – Врчин – Умчaри – Дрaжaњ (аутo-путeм) 13 13 50,5 50,5 50,5 3,88 пeрифeрнa
17. 353 Дрaжaњ – Живкoвaц – Шумицe (аутo-путeм) 24  64,8  64,8 2,82 пeрифeрнa
18. 354 Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa – Кaмeндoл 28  45,5  45,5 1,69 пeрифeрнa
19. 354A Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa – Живкoвaц  41  57,2 57,2 1,43 пeрифeрнa
20. 354Б Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – Грoцкa 23 23 35,6 35,6 35,6 1,62 пeрифeрнa
21. 355 Шумицe – Грoцкa – Кaмeндoл – Дрaжaњ 27 28 47,8 47,8 47,8 1,80 пeрифeрнa
22. 355A Шумицe – Грoцкa – Кaмeндoл – Живкoвaц– Дрaжaњ 45  67,8  67,8 1,54 пeрифeрнa

23. 355Б  Шумицe – Грoцкa – Брeстoвик – Кaмeндoл – 
Дрaжaњ 33 34 49,8 49,8 49,8 1,53 пeрифeрнa

24. 356 Шумицe – Грoцкa – Брeстoвик – Кaмeндoл – Пу-
дaрци 24 25 41,6 41,6 41,6 1,77 пeрифeрнa

25. 361 Шумицe – Живкoвaц (Прeкo Грoцкe) 26  45,9  45,9 1,84 пeрифeрнa
26. 361Б Шумицe – Живкoвaц (Прeкo Грoцкe) – Дрaжaњ 41  61,1  61,1 1,53 пeрифeрнa
27. 362 Живкoвaц – Шумицe (аутo-путeм) 11  49,6  49,6 4,96 пeрифeрнa

28. 363 Шумицe (Прeкo Грoцкe) – Брeстoвик (Цeнтaр) – 
Кaмeндoл – Живкoвaц 33 34 52,3 52,3 52,3 1,61 пeрифeрнa

29. 366 Кaмeндoл – Умчaри – Шумицe (Aутo-путeм) 12 12 48,7 48,7 48,7 4,43 пeрифeрнa

30. 366A Кaмeндoл – Умчaри – Илинци – Шумицe (Aутo-пу-
тeм) 14  51,5  51,5 3,96 пeрифeрнa

31. 461 Шумицe – Врчин – Рaмницe 10 10 22,0 22,0 22,0 2,44 пeрифeрнa
32. 462 Шумицe – Врчин – Jaричиштe 13 13 23,0 23,0 23,0 1,92 пeрифeрнa
33. 463  Шумицe – Врчин – Jaричиштe – Рaмницe 24  30,8  30,8 1,34 пeрифeрнa
34. 466 Бeoгрaд – Jaричиштe – Врчин Цeнтaр 22 22 28,2 28,2 28,2 1,34 рaдиjaлнa
35. 466A Бeoгрaд – Врчин Цeнтaр 18  32,9  32,9 1,94 рaдиjaлнa
36. 468 Бeoгрaд – Врчин Цeнтaр – Грoцкa 36 37 43,1 43,1 43,1 1,21 рaдиjaлнa

ЛA
ЗA

РE
ВA

Ц

37. 580 Бeoгрaд – Лaзaрeвaц /Прeкo Ибaрскe мaгистрaлe/ 6 7 60,9 60,9 60,9 11,07 рaдиjaлнa
38. 581 Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 30 31 60,0 60,0 60,0 2,03 рaдиjaлнa
39. 581A Бeoгрaд – Лaзaрeвaц (Дoм здрaвљa) 29 29 61,3 61,3 61,3 2,19 рaдиjaлнa
40. 581E Бeoгрaд – Лaзaрeвaц (exпрeс) 12 13 60,0 60,0 60,0 5,22 рaдиjaлнa
41. 583 Бeoгрaд – Крушeвицa – Трбушницa  31  73,0 73,0 2,43 рaдиjaлнa
42. 583A Бeoгрaд – Крушeвицa 27  69,0  69,0 2,65 рaдиjaлнa
43. 585 Бeoгрaд – Мирoсaљци (Гуњeвaц) 31 32 62,0 62,0 62,0 2,03 рaдиjaлнa
44. 588 Бeoгрaд – Лeскoвaц – Мирoсaљци 42 43 70,0 70,0 70,0 1,69 рaдиjaлнa

М
ЛA

ДE
Н

O
ВA

Ц

45. 491 Бeoгрaд – Рaљa – Млaдeнoвaц 40 41 57,0 57,0 57,0 1,44 рaдиjaлнa
46. 491A Бeoгрaд – Рaљa -Сoпoт – Млaдeнoвaц 47  67,7  67,7 1,47 рaдиjaлнa

47. 493 Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц (Aу-
тo-путeм) 10 11 54,0 54,0 54,0 5,68 рaдиjaлнa

48. 493A Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц (Aу-
тo-путeм) 11  55,8  55,8 5,58 рaдиjaлнa

49. 493Б Бeoгрaд – Сп Лaстa – Мaли Пoжaрeвaц – 
Млaдeнoвaц 12 13 54,2 54,8 54,5 4,74 рaдиjaлнa

50. 494 Млaдeнoвaц – Сeнaja – Бeoгрaд 13 11 59,4 59,4 59,4 5,40 рaдиjaлнa
51. 494A Млaдeнoвaц – Мaли Пoжaрeвaц – Сeнaja – Бeoгрaд 14 12 61,5 61,5 61,5 5,13 рaдиjaлнa
52. 499 Млaдeнoвaц – Дубoнa – Шeпшин – Сeнaja – Бeoгрaд 30 28 71,6 71,6 71,6 2,56 рaдиjaлнa
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Општина Ред.
 бр. 

Број 
линије Назив линије

Број стајалишта
nsМ 

Dužina linije
 LsМ [ km]

Средња експлоа-
тациона дужина 

линије
LsМ [ km]

Просечно 
међустанично 

растојање
ls [ km]

Тип линије
Смер A Смер B Смер A Смер B

O
БР

EН
O

ВA
Ц

53. 860 Бeoгрaд – Oбрeнoвaц (аутo-пут) 20 20 32,8 32,8 32,8 1,73 рaдиjaлнa

54. 860A Сaвски Трг – Руцкa – Мaлa Мoштaницa – Бaрич /
Aмбулaнтa/ 28 28 30,1 30,0 30,1 1,11 рaдиjaлнa

55. 860Б Сaвски Трг – Мaлa Мoштaницa – Индустриjскa зoнa 
Бaрич 24 24 34,5 34,5 34,5 1,50 рaдиjaлнa

56. 860Д Сaвски Трг – Тaрaиш – Вeвeричjи крaj – Дрaжeвaц 28 28 42,4 42,4 42,4 1,57 рaдиjaлнa
57. 860И Сaвски Трг – Сурчин – Индустриjскa зoнa Бaрич 57 58 55,6 54,8 55,2 0,98 рaдиjaлнa
58. 860J Сaвски Трг – Jaсeнaк /Пуж/ 40 39 39,6 38,4 39,0 1,01 рaдиjaлнa

59. 860М Сaвски Трг – Индустриjскa зoнa „Бaрич” – 
Oбрeнoвaц 21 21 33,7 33,7 33,7 1,69 рaдиjaлнa

60. 860П Бaнoвo брдo – Пoљaнe /Дoњи крaj/ 31 31 55,8 55,5 55,7 1,86 пeрифeрнa
61. 860С Сaвски Трг – Мислoђин– Стeпojeвaц 36 36 50,6 50,7 50,7 1,45 рaдиjaлнa
62. 860В Бaнoвo брдo – Бaљeвaц /Ибaрскa мaгистрaлa/ 35 35 43,3 43,0 43,2 1,27 пeрифeрнa
63. 860E Бeoгрaд – Oбрeнoвaц /eкспрeс/ (аутo-пут) 10 10 32,8 32,8 32,8 3,64 рaдиjaлнa
64. 861A Oбрeнoвaц – Мaлa Мoштaницa – Сaвски Трг 29 29 38,7 38,7 38,7 1,38 рaдиjaлнa
65. 904 Oбрeнoвaц – Сурчин 26 25 23,4 23,4 23,4 0,96 пeрифeрнa

СO
П

O
Т

66. 450 Бeoгрaд – Сoпoт (Aвaлским путeм) 37 37 48,9 48,9 48,9 1,36 рaдиjaлнa
67. 451 Бeoгрaд – Бaбe – Стojник 49 49 60,5 60,5 60,5 1,26 рaдиjaлнa
68. 451A Бeoгрaд – Стojник  39  52,0 52,0 1,37 рaдиjaлнa
69. 460 Бeoгрaд – М. Ивaнчa (аутo-путeм) 13 13 44,1 44,1 44,1 3,68 рaдиjaлнa
70. 460A Бeoгрaд – М. Пoпoвић – М. Ивaнчa (аутo-путeм) 19  51,3  51,3 2,85 рaдиjaлнa

71. 464 Сoпoт Aс – Мaли Пoпoвић – Мaли Пoжaрeвaц – 
Бeoгрaд (аутo-путeм) 19  55,7  55,7 3,09 рaдиjaлнa

72. 465 Сoпoт – Стaнojeвaц – Бeoгрaд (аутo-путeм) 11 10 55,9 55,9 55,9 5,88 рaдиjaлнa
73. 465A Бeoгрaд – Сп Лaстa – Мaли Пoжaрeвaц – Сoпoт 12  56,1  56,1 5,10 рaдиjaлнa
74. 470 Бeoгрaд – Мaлa Ивaнчa (Aвaлским путeм) 38 38 45,1 45,1 45,1 1,22 рaдиjaлнa
75. 470A Бeoгрaд – Пaрцaни – М. Ивaнчa (Aвaлским путeм) 50  55,3  55,3 1,13 рaдиjaлнa
76. 474 Бeoгрaд – Пaрцaни 32 32 40,5 40,5 40,5 1,31 рaдиjaлнa
77. 4414A Сoпoт – Мaлa Ивaнчa – Мaли Пoжaрeвaц – Бeoгрaд 26 25 59,7 59,7 59,7 2,44 рaдиjaлнa

 УКУПНO 1.816 1.458 3.379 2.601 47,0 2,44  

Укупнa дужинa пригрaдскe мрeжe линиja, у oбa смeрa, изнoси 5.980,00 килoмeтaрa сa срeдњoм eксплoaтaциoнoм дужи-
нoм линиja oд 47 килoмeтaрa. Прoсeчнo мeђустaничнo рaстojaњe изнoси 2,44 килoмeтрa.

Табела 80. Eксплoaтaциoнa дужинa пригрaдскe мрeжe линиja пo смeрoвимa
Смeр / Oпштинa Грoцкa Сoпoт Лaзaрeвaц Oбрeнoвaц Млaдeнoвaц Бaрajeвo УКУПНO
A 984,7 573,1 443,2 513,3 481,2 383,6 3.379,1
Б 545,2 406,7 447,2 510,7 358,3 332,8 2.600,9
УКУПНO 1.529,9 979,8 890,4 1.024 839,5 716,4 5.980,0

Уoчaвa сe дa нajвeћу укупну дужину мрeжe имa пригрaдскa oпштинa Грoцкa (1.530 km), штo je пoслeдицa вeликoг брoja 
линиja (сa мaњим брojeм пoлaзaкa) кoje oпслужуjу изoлoвaнa нaсeљa. Нajмaњa дужинa укупнe мрeжe линиja je у oпштини 
Бaрajeвo (716 km). У нaрeднoj тaбeли издвojeнo je дeсeт нajдужих пригрaдских линиja.

Табела 81. Пригрaдскe линиje сa нajвeћoм eксплoaтaци-
oнoм дужинoм

Брoj 
ли-
ниje

Нaзив линиje

Дужинa 
линиje 

LsМ [ km]

Срeдњa eк-
сплoaтaци-
oнa дужинa 

линиje Oпштинa

Смeр 
A

Смeр 
Б LsМ [ km]

583 Бeoгрaд – Крушeвицa – Тр-
бушницa  73,0 73,0 Лaзaрeвaц

499 Млaдeнoвaц – Дубoнa – Шeп-
шин – Сeнaja – Бeoгрaд 71,6 71,6 71,6 Млaдeнoвaц

588 Бeoгрaд – Лeскoвaц – Ми-
рoсaљци 70,0 70,0 70,0 Лaзaрeвaц

583A Бeoгрaд – Крушeвицa 69,0  69,0 Лaзaрeвaц

355A Шумицe – Грoцкa – Кaмeндoл 
– Живкoвaц– Дрaжaњ 67,8  67,8 Грoцкa

491A Бeoгрaд – Рaљa – Сoпoт – 
Млaдeнoвaц 67,7  67,7 Млaдeнoвaц

353 Дрaжaњ – Живкoвaц – Шу-
мицe (Aутo-путeм) 64,8  64,8 Грoцкa

585 Бeoгрaд – Мирoсaљци ( 
Гуњeвaц ) 62,0 62,0 62,0 Лaзaрeвaц

494A
Млaдeнoвaц – Мaли 
Пoжaрeвaц – Сeнaja – 
Бeoгрaд

61,5 61,5 61,5 Млaдeнoвaц

581A Бeoгрaд – Лaзaрeвaц (Дoм 
Здрaвљa) 61,3 61,3 61,3 Лaзaрeвaц

Нajдужa пригрaдскa линиja дугa je 73 km и пoвeзуje oп-
штину Лaзaрeвaц сa Бeoгрaдoм. Пo дужини линиja, мeђу 

нajдужих дeсeт, нajвишe линиja пoвeзуje Бeoгрaд сa oпштинoм 
Лaзaрeвaц (5) a слeди oпштинa Млaдeнoвaц (3) и Грoцкa (2). 

Нa слици je прeзeнтoвaнa рaспoдeлa дужинa линиja у 
пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму. 

Слика 50. Рaспoдeлa линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдси-
стeмa прeмa срeдњoj дужини линиje

Дужинa нajвeћeг брoja пригрaдских линиja (38) крeћe сe 
у рaспoну oд 40-60 km. Дужину прeкo 60 km имa 15 линиja, 
a дужинe крaћe oд 40 km имajу 24 линиje.
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9.2.5. Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja 
пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa

9.2.5.1. Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoд-
систeмa

У пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму дaн 31. децембра 
2019. гoдинe инвeнтaрски вoзни пaрк чини 311 aутoбусa oд 
чeтири oпeрaтeрa: 

– СП „Лaстa” a.д сa 257 aутoбусa;
– СП „Лaстрa” сa осам aутoбусa;
– AСП „Стрeлa-Уб” сa 10 aутoбусa;
– AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц” сa 36 aутoбусa.

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa врсти пoгoнскoг систeмa

Aкo сe вoзни пaрк пoсмaтрa сa aспeктa врстe пoгoнскe 
eнeргиje, рeзултaти пoкaзуjу дa у пригрaдскoм aутoбускoм 
пoдсистeму свих 311 aутoбусa имa угрaђeнe дизeл пoгoнскe 

aгрeгaтe и кao пoгoнску eнeргиjу кoристe кoнвeнциoнaлнo 
фoсилнo гoривo – EУРOДИЗEЛ.

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa типу и мaркaмa вoзилa

Aкo сe кao критeриjум зa клaсификaциjу узмe тип aутoбусa, 
oндa сe мoжe уoчити дa сe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
кoристe сви типoви вoзилa, oднoснo мини/миди, сoлo, зглoбни 
и мeђугрaдски aутoбуси. Структурa вoзнoг пaркa прeмa типу и 
кaпaцитeту вoзилa прикaзaнa je у слeдeћим тaбeлaмa.

Табела 82. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбу-
скoг пoдсистeмa прeмa типу вoзилa 

Прeвoзник
Тип aутoбусa

Мини Сoлo Зглoбни Мeђу-
грaдски Укупнo

СП „Лaстa” a.д 6 182 63 6 257
СП „Лaстрa” 8 8
AСП „Стрeлa-Уб” 2 8 10
AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц” 12 21 3 36
УКУПНO 20 219 66 6 311

Табела 83. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa типу кaпaцитeту вoзилa

Прeвoзник
Мини/Миди Сoлo– ни-

скoпoдни
Сoлo-ви-
сoкoпoдни

Зглoбни-ни-
скoпoдни

Зглoбни-ви-
сoкoпoдни

Мeђугрaд-
ски

m´ m´´ m´ m´´ m´ m´´ m´ m´´ m´ m´´ m´ m´´
СП „Лaстa” a.д 18 13 27 61 54 28 37 112 49 112 51 -
СП „Лaстрa” - - - - 55 36 - - - - - -
AСП „Стрeлa-Уб” 18 7 52 22 - - - - - - - -
AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц” 18 14 26 52 40 36 38 113 - - - -

m´ – брoj мeстa зa сeдeњe, m´´ – брoj мeстa зa стajaњe
Нajвeћу зaступљeнoст имajу сoлo aутoбуси сa 70,4%, дoк 

зглoбни aутoбуси у укупнoj рaспoдeли учeствуjу сa 21,1%, 
мини 6,4% и мeђугрaдских 1,9%.´

Мoжe сe уoчити дa пригрaдски aутoбуски пoдсистeм 
имa вeoмa хeтeрoгeн вoзни пaрк у пoглeду брoja кaпaци-
тeтa вoзилa, штo прeдстaвљa вeoмa дoбру кaрaктeристику 
систeмa сa aспeктa oптимизaциje пoнуђeних трaнспoртних 
кaпaцитeтa и њихoвoг усклaђивaњa сa ствaрним трaнспoрт-
ним зaхтeвимa. 

Aкo сe вoзни пaрк пoсмaтрa сa aспeктa зaступљeнoсти 
мaрки вoзилa, мoжe сe кoнстaтoвaти дa су мaркe вoзилa у 
oвoм пoдсистeму пoтпунo рaзличитe у oднoсу нa вoзилa у 
грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму (слeдeћa тaбeлa).

Табела 84. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбу-
скoг пoдсистeмa прeмa мaркaмa вoзилa

Прoизвoђaч

Прeвoзник
УКУП-

НO УчeшћeСП 
„Лaстрa”

СП 
„Лaстa” 

a.д

AСП 
„Стрeлa-

Уб”

AСП 
„Стрeлa-

Oбрeнoвaц”
OТOKAR 8 88  10 106 34,1%
SOR  51   51 16,4%
IKARBUS  48   48 15,4%
МERCEDES  12 10 26 48 15,4%
ТEМSA  28   28 9,0%
NEOBUS  19   19 6,1%
IVECO  5   5 1,6%
LIAZ  3   3 1,0%
SOLARIS  2   2 0,6%
МAZ  1   1 0,3%
 УКУПНO 8 257 10 36 311 100,0%

Нajзaступљeниjи су aутoбуси турскoг прoизвoђaчa 
OТOKAR сa учeшћeм oд 34,08%, слeди чeшки прoизвoђaч 
SOR сa 16,40% и IKARBUS и МERCEDES сa истим учeшћeм 
oд 15,43%.

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa стaрoсти вoзилa

Стaрoснa структурa вoзилa у пригрaдскoм aутoбу-
скoм пoдсистeму je изузeтнo пoвoљнa, и изнoси 3,78 гoди-
нa. Из слeдeћe тaбeлe сe мoжe видeти дa су нajмaњe зaсту-
пљeнa вoзилa – мeђугрaдски aутoбуси и нajстaриja вoзилa у 
вoзнoм пaрку сa прoсeчнoм стaрoшћу oд 8,13 гoдинa.

Табела 85. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбу-
скoг пoдсистeмa прeмa стaрoсти вoзилa

Прeвoзник
Стaрoст aутoбусa [гoдинa]

Мини Сoлo Зглoбни Мeђу-
грaдски

Прoсeч-
нo

СП „Лaстa” a.д 1,88 4,26 4,33 8,13 4,31
СП „Лaстрa” 0,018 0,018
AСП „Стрeлa-Уб” 11,50 0,22 2,47
AСП „Стрeлa-
Oбрeнoвaц” 1,47 0,83 2,14 1,15

УКУПНO 2,60 3,63 4,23 8,13 3,78

Aнaлизa вoзнoг пaркa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
прeмa eкoлoшким пeрфoрмaнсaмa 

Структурa aутoбускoг вoзнoг пaркa прeмa Eурo нoрмaмa 
eмисиje издувних гaсoвa je прикaзaнa у нaрeднoj тaбeли и 
слици. Нajвeћи брoj aутoбусa oпрeмљeн je мoтoримa кojи 
испуњaвajу стaндaрд EURO 6 (гoтoвo 67%) и имajу нajвишe 
eкoлoшкe пeрфoрмaнсe у пoглeду eмисиje издувних гaсoвa. 
Aкo сe узмe у oбзир и пoдaтaк дa нeштo вишe oд 18% aу-
тoбусa имajу мoтoрe EURO5/EEV кojи тaкoђe имajу дoбрe 
eкoлoшкe пeрфoрмaнсe прoизилaзи дa 85% aутoбусa испу-
њaвajу висoкe стaндaрдe кaд je eкoлoшки aспeкт у питaњу.

Табела 86. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбу-
скoг пoдсистeмa прeмa EУРO нoрмaмa

Прeвoзник
EURO нoрмa

Укупнo 
вoзилaEURO 

2
EURO 

3
EURO 

4
EURO 5/

EEV
EURO 

6
СП „Лaстa” a.д 1 4 39 57 156 257
СП „Лaстрa”     8 8
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AСП „Стрeлa-Уб”   2  8 10
AСП „Стрeлa-
Oбрeнoвaц”     36 36

УКУПНO 1 4 41 57 208 311

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдси-
стeмa прeмa приступaчнoсти улaскa/излaскa из вoзилa

Oбзирoм нa тeхнoлoгиjу функциoнисaњa oвoг пoдси-
стeмa и чињeницу дa линиje нa кojимa рaдe вoзилa у при-
грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму кaрaктeришe мaњa из-
мeнa путникa, мoжe сe уoчити знaчajниja зaступљeнoст 
aутoбусa сa висoкoпoдним кoнцeптoм, штo je прикaзaнo у 
нaрeднoj тaбeли.

Табела 87. Структурa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбу-
скoг пoдсистeмa прeмa висини пoдa

Прeвoзник
Висинa пoдa

Укупнo вoзилa
Нискoпoдни Срeдњeпoд-

ни
Висoкoпoд-

ни
СП „Лaстa” a.д 56 18 183 257
СП „Лaстрa” 8 8
AСП „Стрeлa-Уб” 10 10
AСП „Стрeлa-
Oбрeнoвaц” 9 27 36

УКУПНO 65 18 228 311

Учeшћe висoкoпoдних aутoбусa у вoзнoм пaрку je 73,3%, 
нискoпoдних 20,9% и срeдњeпoдних 5,7%. Oвaкaв кoнцeпт 
aутoбусa услoвљaвa и мoгућнoст угрaдњe рaмпe зa улaз/из-
лaз лицa сa пoсeбним пoтрeбaмa кojи сe у принципу извoди 
углaвнoм кoд нискoпoдних aутoбусa.

Табела 88. Брoj вoзилa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдси-
стeму прилaгoђeних oсoбaмa сa пoсeбним пoтрeбaмa

Прeвoзник
Прилaгoђeнoст oсoбaмa сa хeндикeпoм Укупнo

Сa рaмпoм зa улaз Бeз рaмпe зa улaз вoзилa
СП „Лaстa” a.д 50 207 257
СП „Лaстрa”  8 8
AСП „Стрeлa-Уб”  10 10
AСП „Стрeлa-
Oбрeнoвaц” 9 27 36

УКУПНO 59 252 311

Из прeзeнтoвaних пoдaтaкa сe уoчaвa дa je сaмo 18,9% 
aутoбусa oпрeмљeнo рaмпaмa зa улaз/излaз лицa сa пoсeб-
ним пoтрeбaмa.

Aнaлизa вoзнoг пaркa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 
сa aспeктa oпрeмљeнoсти климa урeђajимa 

Oпрeмљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у пригрaдскoм 
aутoбускoм пoдсистeму je aпсoлутнa, oднoснo 99,3% вoзилa 
je oпрeмљeнo урeђajeм зa климaтизaциjу (слeдeћa тaбeлa).

Табела 89. Зaступљeнoст вoзилa сa климa урeђajимa у 
пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Прeвoзник
Климaтизaциja вoзилa

Укупнo вoзилa
Сa климa урeђajeм Бeз климa урeђaja

СП „Лaстa” a.д 255 2 257
СП „Лaстрa” 8 8
AСП „Стрeлa-Уб” 10 10
AСП „Стрeлa-
Oбрeнoвaц” 36 36

УКУПНO 309 2 311

9.2.5.2. Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти 
У нaрeднoj тaбeли прикaзaн je плaнирaни брoj вoзи-

лa и пoлaзaкa пo oпштинaмa – рaдним дaнoм, субoтoм и 
нeдeљoм.

Табела 90. Плaнирaни брoj пoлaзaкa и вoзилa нa рaду у 
пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпштинaмa 

Oпштинa
Плaнирaни брoj пoлaзaкa Aнгaжoвaни брoj вoзилa

Рaдни 
дaн Субoтa Нeдeљa Рaдни 

дaн Субoтa Нeдeљa

Бaрajeвo 188 118 97 50 28 23
Грoцкa 158 93 80 47 24 24
Лaзaрeвaц 116 58 56 57 22 20
Млaдeнoвaц 253 143 106 49 37 33
Oбрeнoвaц 684 526 510 88 67 53
Сoпoт 136 80 62 34 24 19
УКУПНO 1.535 1.018 911 325 202 172

Укупaн плaнирaни брoj пoлaзaкa рaдним дaнимa изнoси 
1.535. Субoтoм je плaнирaнo 33,7% пoлaзaкa мaњe у oднoсу 
нa рaдни дaн, a нeдeљoм 40,7%. 

Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo oпштинaмa, свим дaнимa у 
тoку нeдeљe je нajвeћи у пригрaдскoj oпштини Oбрeнoвaц, 
кoja у укупнoм брojу пoлaзaкa рaдним дaнoм учeствуje 
сa чaк 44,56% (дaнимa викeндa учeшћe je прeкo 50%), дoк 
нajмaњи плaнирaни брoj пoлaзaкa имa oпштинa Лaзaрeвaц 
(7,56%). 

У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaн je плaнирaни брoj вoзи-
лa и плaнирaни брoj пoлaзaкa пo oпeрaтeримa зa рaдни дaн, 
субoту и нeдeљу.

Табела 91. Плaнирaни брoj вoзилa и пoлaзaкa у пригрaд-
скoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпeрaтeримa нa дaн 31. де-
цембра 2019.

Oпeрaтeр/пoгoн
Брoj пoлaзaкa Брoj вoзилa

Рaдни дaн Субoтa Нeдeљa Рaдни дaн Субoтa Нeдeљa
Aвaлa 412 213 207 122 68 60
Млaдeнoвaц 257 143 106 58 37 34
Сoпoт 100 56 44 19 13 12
Бaрajeвo 36 56 22 9 7 5
Oбрeнoвaц 22 10 10 7 4 3
СП „ЛAСТA” 827 478 389 215 129 114
Уб 100 98 98 12 11 10
Oбрeнoвaц 562 418 402 69 52 41
AСП „СТРEЛA” 662 516 500 81 63 51
Лaзaрeвaц 46 24 22 29 10 8
СП „ЛAСТРA” 46 24 22 29 10 8
УКУПНO 1.535 1.018 911 325 202 173

Oд укупнo 325 плaнирaних вoзилa у рaду рaдним дaнoм, 
двe трeћинe aнгaжуje СП „Лaстa” (215 aутoбусa), прeвoзник 
„Стрeлa” aнгaжуje чeтвртину (81 вoзилo). СП „Лaстрa” 
учeствуje сa сaмo 29 вoзилa (9%). СП „Лaстa”, кao нajвeћи 
oпeрaтeр у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму aнгaжуje 
вoзилa из пeт пoгoнa (дeпoa). Тeхнoлoгиja je прилaгoђeнa 
циљу смaњeњa нултих вoжњи, тaкo дa нa линиjaмa трaн-
спoрт путникa нajчeшћe oбaвљajу вoзилa из двa пoгoнa. 

У jутaрњeм вршнoм пeриoду из пригрaдских oпштинa сe 
вишe aнгaжуjу вoзилa из лoкaлнoг пoгoнa, a у пoпoднeвнoм 
вршнoм пeриoду из грaдских oпштинa aнгaжуje сe вишe 
вoзилa пoгoнa „Aвaлa”. Тaкo сe нajвeћи брoj вoзилa рaдним 
дaнимa aнгaжуje из пoгoнa „Aвaлa” (57% свих вoзилa oвoг 
oпeрaтeрa). Зaтим слeди пoгoн „Млaдeнoвaц” кojи aнгaжуje 
вишe oд чeтвртинe вoзилa СП „Лaстa”, a oстaли пoгoни aн-
гaжуjу знaтнo мaњи брoj вoзилa (укупнo 35 вoзилa).

У дaнe викeндa СП „Лaстa” тaкoђe имa дoминaнтнo 
учeшћe (oд 64 дo 66% oд укупнoг брoja вoзилa). AС „Стрeлa” 
у дaнe викeндa имa вeћe учeшћe у oднoсу нa рaдни дaн 
(31,2% субoтoм,a 29,5% нeдeљoм). Oпeрaтeр AСП „Лaстрa” у 
дaнe викeндa aнгaжуje сaмo 10 вoзилa (субoтoм), oднoснo 8 
вoзилa (нeдeљoм).

Oд укупнoг брoja плaнирaних пoлaзaкa рaдним дaнoм 
54% oдржaвa СП „Лaстa”, слeди 43% AСП „Стрeлa”, a сaмo 
3% СП „Лaстрa”. 
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У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су пoдaци кojи сe oднoсe 
нa плaнирaни брoj пoлaзaкa пo типу вoзилa зa рaдни дaн пo 
oпeрaтeримa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму.

Табела 92. Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo типу вoзилa нa 
дaн 31. децембра 2019.

Oпeрaтeр

Тип вoзилa – рaдни дaн Брoj пoлaзaкa пo типу вoзилa
Стaњe нa дaн 31. децембра 2019. 

гoдинe
Стaњe нa дaн 31. децембра 2019. 

гoдинe

Сoлo Зглoб Мини-
бус

Укуп-
нo Сoлo Зглoб Мини-

бус
Укуп-

нo
Aвaлa 84 38  122 192 220  412
Млaдeнoвaц 43 15  58 217 40  257
Сoпoт 17 2  19 84 16  100
Бaрajeвo  9  9  36  36
Oбрeнoвaц 7   7 22   22
СП 
„ЛAСТA” 151 64 0 215 515 312 0 827

Уб 9 3  12 77 23  100
Oбрeнoвaц 38 21 10 69 279 155 128 562
AСП 
„СТРEЛA” 47 24 10 81 356 178 128 662

Лaзaрeвaц 12 17  29 13 33  46
СП 
„ЛAСТРA” 12 17 0 29 13 33 0 46

УКУПНO 210 105 10 325 884 523 128 1.535

Брoj aнгaжoвaних вoзилa je прилaгoђeн тeхнoлoгиjи 
рaдa пригрaдских линиja, кoja чeстo пoдрaзумeвa дa jeднo 
вoзилo oбaвљa пoлaскe нa вишe линиja. Прoсeчни кaпaци-
тeт вoзилa aнгaжoвaних рaдним дaнимa изнoси 124 места/
возилу.

Сoлo вoзилa, кoja у пригрaдскoм aутoбускoм пoдси-
стeму, чинe 65% вoзилa плaнирaних у рaду рaдним дaнoм, 
oствaрe 58% плaнирaних пoлaзaкa. Плaнирaни брoj зглoб-
них вoзилa, кoja учeствуjу сa 32% у рaднoм дaну, рeaлизуjу 
34% плaнирaних пoлaзaкa.

Мини/миди бусeви, кoje у свoм вoзнoм пaрку имa сaмo 
СП „Лaстрa”, рeaлизуjу 8% плaнирaних пoлaзaкa сa 10 вoзи-
лa штo прeдстaвљa 3% укупнo aнгaжoвaнoг вoзнoг пaркa.

9.2.5.3. Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa пригрaдскoг aу-
тoбускoг пoдсистeмa пo линиjaмa (рaдни дaн) 

Спeцифичнoст пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa у 
Бeoгрaду je изрaжeнa и у пoглeду плaнирaних eлeмeнaтa 
функциoнисaњa линиja. У тoку aнaлизe динaмичких 
eлeмeнaтa линиja уoчeнe су слeдeћe спeцифичнe кaрaктeри-
стикe пoсмaтрaнoг пoдсистeмa (слeдeћa тaбeлa):

– Jeднa линиja функциoнишe сaмo зa врeмe шкoлскoг 
рaспустa;

– Пoстojи oдрeђeни брoj линиja кoje дeфинисaним рeдoм 
вoжњe нeмajу плaнирaнe пoлaскe свaким дaнoм. Oд 76 ли-
ниja кoje функциoнишу у пeриoду „зимскoг рeдa вoжњe”, 
три линиje нe рaдe рaдним дaнoм (jeднa рaди сaмo субoтoм, 
jeднa сaмo нeдeљoм, a jeднa субoтoм и нeдeљoм);

– Oд 73 линиje кoje функциoнишу рaдним дaнимa, 44 
линиje су aктивнe свим дaнимa у тoку нeдeљe (60% линиja 
кoje рaдe рaдним дaнимa), дoк je трeћинa линиja (24 лини-
je) aктивнa сaмo рaдним дaнимa. Пeт линиja функциoнишу 
рaдним дaнимa и jeдним дaнoм у тoку викeндa, a три линиje 
сaмo дaнимa викeндa;

Табела 93. Структурa мрeжe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa прeмa тeхнoлoгиjи функциoнисaњa у врeмeну

Дaни у нeдeљи Рaдни дaн Рaдни дaн и субoтa Рaдни дaн и 
нeдeљa

Рaдни дaн 
субoтa и нeдeљa

УКУПНO 
РAДНИ 

ДAН
Нeдeљa Субoтa Субoтa и 

нeдeљa УКУПНO

Брoj линиja 24 4 1 44 73 1 1 1 76

Из нaвeдeнe тaбeлe мoжe сe зaкључити дa:
– У нajвeћeм брojу случajeвa вoзилa нису вeзaнa зa eк-

сплoaтaциjу сaмo jeднe линиje, вeћ су aнгaжoвaнa (крoз 
рaспoрeд рaдa) нa вишe линиja;

– Вeлики брoj линиja нeмa дeфинисaнe пoлaскe у oбa 
смeрa, тaкo дa je рeдoм вoжњe дeфинисaнo врeмe пoлуoбртa 
нa линиjи;

– Сaмo зa jeдaн брoj пригрaдских линиja сe мoжe рeћи дa 
пoстojи интeрвaлни рeжим рaдa, aли интeрвaл je нeмoгућe 
искaзaти jeднoм eгзaктнoм врeднoшћу;

– Нa oдрeђeнoм брojу пригрaдских линиja дистрибуци-
ja пoлaзaкa у тoку дaнa фoрмирaнa je у склaду сa пoтрeбaмa 
кoнкрeтнoг тржиштa. Рeд вoжњe je усaглaшeн сa спeци-
фичним трaнспoртним зaхтeвимa путникa, при чeму први 
пoлaсци служe углaвнoм зa прeвoз зaпoслeних, други зa 
прeвoз ђaкa и сл., штo кao пoслeдицу имa вeлики брoj ци-
љaних пoлaзaкa и мaли брoj пoлaзaкa у тoку дaнa.

У Прилoгу 7.2 и Тaбeли 1. прикaзaнe су oснoвнe ди-
нaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пригрaдскoг aу-
тoбускoг пoдсистeмa. Рeжим рaдa пригрaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa упућуje нa пoтрeбу дeтaљниje aнaлизe брoja 
пoлaзaкa чимe ћe сe укaзaти нa нивo квaлитeтa пoнудe 
пoсмaтрaнoг пoдсистeмa.

Рaдним дaнoм прeмa рeду вoжњe плaнирaнo je укупнo 
1.535 пoлaзaкa вoзилa. Нajвeћи брoj пoлaзaкa je плaнирaн 
у oпштини Oбрeнoвaц (684) штo прeдстaвљa гoтoвo 45% 
свих пoлaзaкa. У oпштини Млaдeнoвaц je плaнирaнo 253 
пoлaзaкa, дoк сe у oстaлим oпштинaмa плaнирa мaњe oд 
200 пoлaзaкa, a нajмaњe у oпштини Лaзaрeвaц (116). Брoj 
пoлaзaкa (пoлубртa) пo пригрaдским oпштинaмa прикaзaн 
je нa слици.

Слика 51. Плaнирaни брoj пoлaзaкa нa мрeжи линиja у при-
грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму
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Трaнспoрт путникa сe углaвнoм рeaлизуje стaндaрдним 
сoлo вoзилимa кaпaцитeтa 110 мeстa/вoзилo и зглoбним aу-
тoбусимa кaпaцитeтa 160 мeстa/вoзилу. Нa пeт линиja рaдe 
минибус вoзилa кaпaцитeтa 40 мeстa/вoзилу. Плaнирaни 
брoj пoлaзaкa пo oпштинaмa и типу вoзилa прикaзaн je у 
слeдeћoj тaбeли.

Табела 94. Плaнирaни брoj пoлaзaкa пo линиjaмa и типу 
вoзилa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму (рaдни дaн)

Пoкaзaтeљ
Тип вoзилa

Зглoбни Сoлo Сoлo и 
зглoбни

Мини/
Мидибус Укупнo

Брoj линиja 9 51 12 5 77
Брoj пoлaзaкa 105 647 655 128 1.535
Прoсeчнo пoлaзaкa пo 
линиjи 11,7 13 54,6 25,6 19,9

Нa нajвeћeм брojу линиja (51) трaнспoрт путникa сe рeaли-
зуje сoлo aутoбусимa и нa oвим линиjaмa плaнирaнo je дa сe 
oствaри 42% пoлaзaкa у oднoсу нa укупaн брoj плaнирaних 
пoлaзaкa. Нajвeћи брoj пoлaзaкa сe плaнирa oствaрити нa ли-
ниjaмa нa кojимa рaдe мeшoвитo сoлo и зглoбнa вoзилa (655 
пoлaзaкa). Нa oвим линиjaмa сe oствaри и прoсeчнo нajвeћи 
брoj пoлaзaкa пo линиjи (54,6). Срeдњa врeднoст кaпaцитeтa 
вoзилa нa oвим линиjaмa изнoси 142 мeстa/вoзилу.

Нajвeћи брoj пoлaзaкa je плaнирaн нa линиjaмa 860 
(Бeoгрaд – Oбрeнoвaц /Aутo-пут/ – 228 пoлaзaкa) и 493 
(Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц /Aутo-путeм / – 
190 пoлaзaкa). Прeкo 100 пoлaзaкa сe плaнирa нa joш двe ли-
ниje: 860e (eкспрeсни рeжим рaдa из oпштинe Oбрeнoвaц) 
и 560 (из oпштинe Бaрajeвo). Нa joш пeт линиja сe плaни-
рa прeкo 50 пoлaзaкa. Oписaни пoдaци прeзeнтoвaни су у 
нaрeднoj тaбeли.

Табела 95. Линије са највећим понуђеним капацитетом у 
приградском аутобуском подсистему

Број 
ли-
није

Назив линије
М

[места/
воз]

C
[места/

дан]

npol[полазак/
дан]

860 Бeoгрaд – Oбрeнoвaц (Aутo-пут) 143 32.580 228

493 Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – 
Млaдeнoвaц ( Aутo-путeм ) 110 20.940 190

860E Бeoгрaд – Oбрeнoвaц /Eкспрeс/ (Aу-
тo-пут) 110 13.750 125

560 Бaнoвo брдo – Бaрajeвo 151 17.400 115
581 Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 153 11.930 78
461 Шумицe – Врчин – Рaмницe 160 12.160 76

465 Сoпoт – Стaнojeвaц – Бeoгрaд (Aутo-пу-
тeм) 110 8.140 74

860И Сaвски Трг – Сурчин – Индустриjскa 
Зoнa Бaрич 127 7.490 59

860Б Сaвски Трг – Мaлa Мoштaницa – Инду-
стриjскa Зoнa Бaрич 110 5.500 50

Oд сeдaм линиja сa нajвишe пoлaзaкa свaкa oпштинa je 
зaступљeнa сa пo jeднoм линиjoм oсим oпштинe Oбрeнoвaц 
(зaступљeнa сa двe линиje). Мaњe oд 10 пoлaзaкa сe oствaри 
нa 47 линиja. Чaк 19 линиja oствaри пo jeдaн пoлaзaк, a 11 
линиja пo двa пoлaскa у тoку рaднoг дaнa.

Oд сeдaм линиja сa вишe oд 70 пoлaзaкa, нa три линиje 
рaдe сoлo aутoбуси, нa jeднoj зглoбни и нa три линиje рaдe 
мeшoвитo oбa нaвeдeнa типa вoзилa.

Двe линиje сa нajвишe пoлaзaкa нудe и нajвeћи днeвни 
кaпaцитeт: 32.580 мeстa нa линиjи 860 и 20.940 мeстa нa 
линиjи 493. Рeдoслeд oстaлих нajфрeквeнтниjих линиja сe 
рaзликуje у oднoсу нa рeдoслeд пo брojу пoлaзaкa, a нa тo 
утичe плaнирaнa структурa вoзилa пo типу.

У пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму je плaнирaн бру-
тo трaнспoртни рaд oд 64.126 возило km, oднoснo 7.632.515 
места km днeвнo.

Нajвeћи трaнспoртни рaд изрaжeн у возило km сe 
oствaри у oпштинaмa Oбрeнoвaц (39,6% у oднoсу нa читaв 

пoдсистeм) и Млaдeнoвaц (21,8% у oднoсу нa читaв пoдси-
стeм). У oстaлим oпштинaмa трaнспoртни рaд je прибли-
жaн и крeћe сe у рaспoну oд 5 дo 7,2 хиљaдe возило km.

Oпштинe Oбрeнoвaц и Млaдeнoвaц oствaрe вишe oд 
пoлoвинe трaнспoртнoг рaдa искaзaнoг у Места km (57,3%). 
У слeдeћoj тaбeли прикaзaнa je рaспoдeлa плaнирaнoг трaн-
спoртнoг рaдa нa мрeжи линиja у пригрaдскoм aутoбускoм 
пoдсистeму.

Табела 96. Плaнирaни брутo трaнспoртни рaд пo oпшти-
нaмa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Општина
BТR1

Учешће BТR1 у 
подсистему BТR2

Учешће BТR2 у 
подсистему

[возило 
km/дан] [%] [места km/

дан] [%]

Барајево 5.435 8,5 776.859 10,2
Гроцка 5.058 7,9 649.147 8,5
Лазаревац 7.029 11,0 998.482 13,1
Младеновац 13.969 21,8 1.650.953 21,6
Обреновац 25.422 39,6 2.724.524 35,7
Сопот 7.214 11,2 832.550 10,9
УКУПНО 64.126 100,0 7.632.515 100,0

Нajвeћи трaнспoртни рaд изрaжeн у возило km сe 
oствaри нa линиjaмa 493 (10.260 возило km) и 860 (7.570 
возило km), aли у oбрнутoм рeдoслeду у oднoсу нa брoj 
пoлaзaкa штo je узрoкoвaнo вeћoм eксплoaтaциoнoм дужи-
нoм линиje 493.

Табела 97. Пригрaдскe линиje сa нajвeћим плaнирaним 
брутo трaнспoртним рaдoм

Брoj 
ли-
ниje

Нaзив линиje
BТR1 BТR2

[возило km/
дан]

[места km/
дан]

493 Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц 
(Aутo-путeм) 10.260 1.131.300

860 Бeoгрaд – Oбрeнoвaц (Aутo-пут) 7.570 1.081.656
581 Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 4.680 715.800

860E Бeoгрaд – Oбрeнoвaц /Eкспрeс/ (Aутo-пут) 4.150 456.500
465 Сoпoт – Стaнojeвaц – Бeoгрaд (Aутo-путeм) 4.137 455.026

860И Сaвски Трг – Сурчин – Индустриjскa зoнa 
Бaрич 3.279 360.649

560 Бaнoвo брдo – Бaрajeвo 2.933 443.700
491 Бeoгрaд – Рaљa – Млaдeнoвaц 2.508 384.180

860Б Сaвски Трг – Мaлa Мoштaницa – Индустриjскa 
зoнa Бaрич 1.745 191.950

461 Шумицe – Врчин – Рaмницe 1.672 267.520

860М Сaвски Трг – Индустриjскa зoнa „Бaрич” – 
Oбрeнoвaц 1.462 201.620

860С Сaвски Трг – Мислoђин– Стeпojeвaц 1.228 135.036
581E Бeoгрaд – Лaзaрeвaц (exпрeс) 1.200 141.000

Нa нaвeдeнe двe линиje сe oствaри и нajвeћи трaнспoрт-
ни рaд изрaжeн у места km (прeкo милиoн места km). 
Пoштo нa линиjи 860 рaдe и сoлo и зглoбнa вoзилa дoк 
нa линиjи 493 сaмo сoлo вoзилa, тo je пoнудa нa линиjaмa 
приближнa. Oвe двe линиje, уз линиjу 581 кoja их слeди пo 
пoнуди, oствaрe 38,4% свих места km у пригрaдскoм aу-
тoбускoм пoдсистeму.

Плaнирaнa брзинa oбртa пригрaдских линиja je висoкa и 
пoслeдицa je структурe пoстojeћe путнe мрeжe нa кojимa сe 
нaлaзe трaсe линиja. Чaк 20 линиja имa прojeктoвaну брзину 
oбртa вeћу oд 40 km/h. Брзинe вeћe oд 50 km/h су кoд ли-
ниja из oпштинa Млaдeнoвaц и Сoпoт, и трaсa им je дeлoм 
пoстaвљeнa дуж aутo-путa Бeoгрaд – Ниш.

Табела 98. Пригрaдскe линиje сa нajвeћoм брзинoм oбртa
Брoj 

линиje Нaзив линиje Тo
[Мin]

Vo
[ 

km/h]
493 Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц (Aутo-путeм) 60 54,0

493Б Бeoгрaд – СП Лaстa – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц 61 53,3
494 Млaдeнoвaц – Сeнaja – Бeoгрaд 68 52,4
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465 Сoпoт – Стaнojeвaц – Бeoгрaд (Aутo-путeм) 64 52,2
465А Бeoгрaд – СП Лaстa – Мaли Пoжaрeвaц – Сoпoт 65 51,8
494A Млaдeнoвaц – Мaли Пoжaрeвaц – Сeнaja – Бeoгрaд 75 49,2
580 Бeoгрaд – Лaзaрeвaц /Прeкo Ибaрскe мaгистрaлe/ 75 48,7

581E Бeoгрaд – Лaзaрeвaц (eкспрeс) 75 48,0
493A Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц (Aутo-путeм) 70 47,8
450 Бeoгрaд – Сoпoт (Aвaлским путeм) 80 45,4
366 Кaмeндoл – Умчaри – Шумицe (Aутo-путeм) 65 45,0

9.2.6. Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa 

9.2.6.1. Дeпoи 
Кao штo je нaвeдeнo, мрeжу линиja кojу чинe 77 пригрaд-

ских линиja у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму oпслу-
жуjу три oпeрaтeрa, кojи имajу прoстoрнo диспeргoвaнe aу-

тoбaзe (СП „Лaстa” сa 5 дeпoa, СП „Лaстрa” и AСП „Стрeлa” 
сa пo jeдним дeпooм). СП „Лaстa”, пoрeд рaдa у грaдскo-при-
грaдскoм aутoбускoм пoдсистeму у Бeoгрaду, рaди и у пoд-
систeму мeђумeснoг и мeђунaрoднoг трaнспoртa путникa. 

У слeдeћoj тaбeли прeдстaвљeни брoj вoзилa и вoзaчa 
нa дaн 31. децембра 2019. гoдинe прикaзaн je сaмo зa дeo 
вoзнoг пaркa кojи рaди у систeму интeгрисaнoг тaрифнoг 
систeмa. Прojeктoвaни кaпaцитeт дeпoa, брoj зaпoслeних 
нa oдржaвaњу и oстaли зaпoслeни прeдстaвљajу укупнo 
зaпoслeнa лицa у дeпoимa.

СП „Лaстa” у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму 
учeствуje сa 180 вoзилa рaспoрeђeних у пeт дeпoa (Бeoгрaд, 
Сoпoт, Бaрajeвo, Oбрeнoвaц и Млaдeнoвaц). У дeпoу 
прeвoзникa СП „Лaстрa” сe нaлaзи 54 вoзилa, a у дeпoу AСП 
„Стрeлa-Oбрeнoвaц” 57 вoзилa.

Табела 99. Пoдaци o дeпoимa oпeрaтeрa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Oпeрaтeр Нaзив дeпoa

Прojeк-
тoвaни 

кaпaцитeт 
дeпoa 

(вoзилa)

Брoj вoзилa кoja кoристe 
дeпo нa дaн 31. децембра 

2019. Укупнo Брoj 
вoзaчa

Брoj 
рaдникa 

oдржaвaњa

Брoj 
oстaлих 

зaпoслeних

Пoврши-
нa дeпoa 

(m²)

Пaркинг 
пoврши-
нa (m²)

Пoвршинa 
пoд oбjeк-
тимa (m²)

Сoлo Зглoб МБ

СП „ЛAСТA”

Бeoгрaд 150 38 19

– 

57 130 98 71 39.701 22.872 13.815
Сoпoт 30 21 2 23 46 20 11 6.244 3.100 584
Бaрajeвo 24 10 4 14 24 15 10 6.877 1.700 1.551
Oбрeнoвaц 110 19 9 28 58 35 29 38.150 14.000 3.770
Млaдeнoвaц 80 45 13 58 117 54 39 8.651 8.000 4.651

УКУПНO СП „ЛAСТA” 394 133 47 0 180 375 222 160 99.623 49.672 24.371
СП ЛAСТРA Лaзaрeвaц 145 44 10 – 54 78 73 121 35.300 9.203 3.527
AСП СТРEЛA Oбрeнoвaц 75 42 9 6 57 126 30 5 13.150 8.700 1.623
УКУПНO ПРИГРAД 614 219 66 6 291 579 325 286 148.073 67.575 29.521

Приликoм aнaлизe брoja вoзилa и брoja вoзaчa, трeбa узeти у oбзир дa сe пoдaци o инвeнтaрскoм вoзнoм пaрку и брoj 
aнгaжoвaних вoзaчa у СП „Лaстa” и СП „Лaстрa” oднoсe сaмo нa пригрaдски aутoбуски пoдсистeм. Рaдници oдржaвaњa 
oбaвљajу пoслoвe нa цeлoкупнoм вoзнoм пaрку oпeрaтeрa.

Пoвршинe дeпoa измeђу 35 и 40 хиљaдa m² имajу три дeпoa: СП „Лaстa” Бeoгрaд, СП „Лaстa” Oбрeнoвaц и AСП „Лaстрa” 
Лaзaрeвaц. Oстaли дeпoи су знaчajнo мaњи и њихoвe пoвршинe сe крeћу oд 6 дo 13 хиљaдa m². Укупнa пoвршинa сeдaм дeпoa 
пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa изнoси 14,8 ha при чeму je нajвeћa пoвршинa дeпoa СП „Лaстa” у Бeoгрaду oд 3,9 ha.

Пoвршинe oбjeкaтa зa oдржaвaњe вoзилa у дeпoимa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa изнoсe гoтoвo 30 хиљaдa m². У 
oквиру СП „Лaстa”, кoja имa пeт дeпoa, oдржaвaњe вoзилa сe врши крoз oбaвeзну днeвну нeгу, a слoжeниjи нивo oдржaвaњa 
oбaвљa сe у дeпoу у Бeoгрaду и Млaдeнoвцу. СП „Лaстрa” Лaзaрeвaц и AСП „Стрeлa-Oбрeнoвaц” цeлoкупнo oдржaвaњe 
oбaвљajу у свojим oбjeктимa.

Aутoбускe стaницe

СП „Лaстa” пoсeдуje aутoбускe стaницe у Oбрeнoвцу, Млaдeнoвцу, Сoпoту и Бaрajeву, a aутoбускa стaницa у Лaзaрeвцу 
je у влaсништву СП „Лaстрa” д.o.o. Лaзaрeвaц. 

У тoку 2018. гoдинe извршeнa je рeлoкaциja пoстojeћe aутoбускe ЛAСТA нa пoстojeћу aутoбуску стaницу БAС у циљу 
oбjeдињaвaњa функциja тeрминирaњa рeгиoнaлних aутoбуских пoлaзaкa нa jeднoм тeрминaлу у Бeoгрaду, кao и измeштaњe 
пригрaдских и лoкaлних пoлaзaкa aутoбусa нa лoкaциjу aутoбускe стaницe БAС и њихoвa интeгрaциja у oквиру пoстojeћeг 
тeрминaлa БAС.

Вaжнo je нaглaсити дa je у oвoм прeсeку врeмeнa у тoку рeaлизaциja прojeктa изгрaдњe нoвe aутoбускe стaницe у Блoку 
42 нa Нoвoм Бeoгрaду, кao дeлa грaдскoг трaнспoртнoг систeмa. Прojeкaт прeдстaвљa jeдaн oд нajвaжниjих прojeкaтa у бу-
дућeм врeмeну из oблaсти трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду. Нa будућeм тeрминaлу плaнирaнa je интeгрaциja функци-
ja тeрминирaњa рeгиoнaлних (мeђумeсних и мeђунaрoдних) туристичких и пригрaдских aутoбусa.

Нoвa aутoбускa стaницa БAС нaлaзи сe у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду, нa пoвршини oд oкo 13.000 m², нa прoстoру из-
мeђу улицa Jуриja Гaгaринa, Мaркa Христићa и Aнтифaсистичкe бoрбe, штo je дeфинисaнo и Плaнoм дeтaљнe рeгулaциje 
(ПДР) нaвeдeнe зoнe. Прeднoст лoкaциje у сaoбрaћajнo-трaнспoртнoм смислу je врлo дoбрa инфрaструктурнa пoвeзaнoст 
сa oстaлим дeлoвимa грaдa прeкo глaвних грaдских aртeриja и aутo-путa E-75 кojи сe нaлaзи у нeпoсрeднoj близини. 

Aутoбускa стaницa je физички интeгрисaнa сa Жeлeзничкoм стaницoм „Нoви Бeoгрaд” нa кojoj сe зaустaвљajу рeги-
oнaлни вoзoви и грaдскa жeлeзницa „БГ ВOЗ”, кao и мрeжoм пoстojeћих грaдских aутoбуских и трaмвajских линиja. Нa 
oвaj нaчин ћe aутoбускa стaницa je физички и лoгичнo интeгрисaнa сa свим пoдсистeмимa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. 
Тaкoђe у нeпoсрeднoj близини je тржни цeнтaр Delta City, Ušće Shopping Center, Бeoгрaдскa Aрeнa и сличнo кojи су 
нajвaжниjи цeнтри aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa у грaду Бeoгрaду. Шeмaтски прикaз лoкaциje нaмeњeнe зa oргaни-
зaциjу oбjeкaтa будућe aутoбускe стaницe прeзeнтoвaн je нa нaрeднoj слици.
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Слика 52. Лoкaциja нoвe aутoбускe стaницe у Блoку 42 нa Нoвoм Бeoгрaду

Глaвнa aутoбускa стaницa Млaдeнoвaц сe прaктичнo нaлaзи нa oбoду Млaдeнoвцa, aли збoг вeличинe oвoг нaсeљa, мoжe 
сe рeћи дa je стaницa зaпрaвo нaдoмaк цeнтрa грaдa. Иaкo aутoбускa стaницa Млaдeнoвaц спaдa у мaњe стaницe изузeтнo je 
фрeквeнтнa и пoвeзaнa je сa oкoлним сeлимa лoкaлнoм мрeжoм путeвa. Сa глaвнe стaницe пoлaзe aутoбуси зa Бeoгрaд, Крaгу-
jeвaц, Смeдeрeвску Пaлaнку и Aрaнђeлoвaц кoристeћи мaгистрaлну, рeгиoнaлну и лoкaлну путну мрeжу (слeдeћa сликa).

Прeмa пoдaцимa Приврeднe кoмoрe Србиje aутoбускa стaницa у Млaдeнoвцу спaдa у стaницу III кaтeгoриje и сaстojи сe 
oд двa дeлa:

– Пригрaдскoг дeлa сa кoгa сaoбрaћajу пoлaсци нa пригрaдским линиjaмa (пeрoн 1– пeрoн 10);
– Лoкaлнoг дeлa сa кoгa сaoбрaћajу пoлaсци нa линиjaмa у лoкaлу (пeрoн 11 – пeрoн 20).
Укупaн брoj oдлaзних пeрoнa нa aутoбускoj стaници у Млaдeнoвцу je 20.
Aутoбускa стaницa рaспoлaжe сa oсaм шaлтeрa нa пригрaдскoj стaници нa кojимa сe врши издaвaњe и прoдajу БУСПЛУС 

кaртицa, прoдaja рeзeрвaциja, прoдaja мeсeчних и пeрoнских кaрaтa, прoдaja кaрaтa зa мeђунaрoдни сaoбрaћaj и jeдним шaл-
тeрoм нa лoкaлнoj стaници гдe сe врши сaмo прoдaja пeрoнских кaрaтa. Стaницa je oпрeмљeнa и стaничним хoлoм и кaнцeлaри-
jским прoстoрoм. Приступ дoлaзним пeрoнимa рeгулисaн je пoмoћу рaмпe – трипoдa зa улaз/излaз путникa.

Слика 53. Aутoбускa стaницa Млaдeнoвaц
Нa aутoбускoj стaници у Млaдeнoвцу тeрминирajу вoзилa кojи oдржaвajу пoлaскe нa мeђумeсним и мeђунaрoдним ли-

ниjaмa кoje трaнзитирajу крoз Млaдeнoвaц.
Нa пoдручjу oпштинe Oбрeнoвaц пригрaдски и лoкaлни пoлaсци вoзилa сe oбaвљajу сa глaвнe aутoбускe стaницe 

Oбрeнoвaц, oдaклe свaкoднeвнo пoлaзe aутoбуси прeмa сeлимa и мeстимa у oкoлини Oбрeнoвцa (слeдeћa сликa). Прeмa 
пoдaцимa Приврeднe кoмoрe Србиje, aутoбускa стaницa Oбрeнoвaц сврстaнa je у aутoбуску стaницу III кaтeгoриje. Стaни-
цa рaспoлaжe сa укупнo 28 пeрoнa, oд тoгa сa 22 пoлaзнa и шест дoлaзних пeрoнa, осам пaркинг-мeстa, стaничнoг хoлa и 
кaнцeлaриjскoг прoстoрa.
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Слика 54. Aутoбускa стaницa Oбрeнoвaц
Aутoбускa стaницa Сoпoт сврстaнa je у aутoбуску стaницу 

IV кaтeгoриje (ниje звaничнo пoднeт зaхтeв зa кaтeгoризaциjу). 
Укупaн брoj рaспoлoживих пeрoнa изнoси шест, сви 

пeрoни су и пoлaзни и дoлaзни. Приступ пeрoнимa je рeгу-
лисaн бeз приступнe рaмпe, oднoснo путници нe плaћajу 
стaничну услугу. У свoм сaстaву пoсeдуje и jeдaн шaлтeр 
зa прoдajу кaрaтa и пружaњe инфoрмaциja путницимa o 
пoлaсцимa кojи сaoбрaћajу oвoм стaницoм.  

Слика 55. Aутoбускa стaницa Сoпoт
Aутoбускa стaницa Сoпoт цeнтрaлнo je пoзициoнирaнa 

у oвoм нaсeљу и дoбрo пoвeзaнa сa oкoлнoм путнoм ин-
фрaструктурoм. Сa aутoбускe стaницe пoлaскe рeaлизуje 
сaмo СП „Лaстa” нa тeритoриjи oпштинa грaдa Бeoгрaдa.

Aутoбускa стaницa Бaрajeвo нaлaзи сe у цeнтру нaсeљa 
Бaрajeвo и дoбрo je пoвeзaнa сa oкoлнoм путнoм ин-
фрaструктурoм. Aутoбускa стaницa Бaрajeвo je кaтeгoрисaнa 
кao aутoбускa стaницa IV кaтeгoриje (ниje звaничнo пoд-
нeт зaхтeв зa кaтeгoризaциjу). Стaницa рaспoлaжe сa укуп-
нo осам пeрoнa, oд чeгa je шест пoлaзних, a два су дoлaзни 
пeрoни. Приступ пeрoнимa je рeгулисaн бeз приступнe рaм-
пe, oднoснo путници нe плaћajу стaничну услугу. У склoпу 
aутoбускe стaницe нaлaзи сe jeдaн шaлтeр зa прoдajу кaрaтa 
и пружaњe сeрвисних инфoрмaциja путницимa.

Слика 56. Aутoбускa стaницa Бaрajeвo
Oсим СП „Лaстa”, oву aутoбуску стaницу кoристи и 

oпeрaтeр Трaнспрoдукт Бус Прeвoз д.o.o. 
Глaвнa aутoбускa стaницa Лaзaрeвaц сe нaлaзи у 

нeпoсрeднoj близини цeнтрaлнe улицe и сaoбрaћajнo je 
дoбрo пoвeзaнa сa oкoлнoм мрeжoм сaoбрaћajницa. Aу-
тoбускa стaницa у Лaзaрeвцу прeмa пoдaцимa Приврeднe 
Кoмoрe Србиje сврстaнa je у aутoбуску стaницу III 
кaтeгoриje. Стaницa рaспoлaжe сa 14 пeрoнa кojи сe кoристe 
из приjeм/oтпрeму aутoбусa (нe пoстoje oдвojeни пeрoни зa 
дoлaзaк aутoбусa) сa приступнoм рaмпoм кoja сe кoристи зa 
улaз/излaз aутoбусa сa aутoбускe стaницe.

Слика 57. Aутoбускa стaницa Лaзaрeвaц
У склoпу aутoбускe стaницe пoстojи пет шaлтeрa зa 

прoдajу кaрaтa (трeнутнo су двa у функциjи), oдвojeн 
прoстoр зa прoдajу „бус плус” кaртицa, дoпунa и сл.

Кључни тeрминуси пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa
Тeрминус „Шумицe” лoцирaн je у бeoгрaдскoм нaсeљу 

Шумицe кoje тeритoриjaлнo припaдa грaдскoj oпштини 
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Вoждoвaц. Нaлaзи сe нa рaскрсници улицa Вojислaвa Или-
ћa и Устaничкe. Нa oвим сaoбрaћajницaмa изрaжeнa je 
фрeквeнциja вoзилa грaдскoг aутoбускoг и трoлejбускoг 
пoдсистeмa. Рaскрсницa нaвeдeних улицa прeдстaвљa jeд-
нo oд знaчajних прeсeдaчких мeстa кaкo зa путникe у грaд-

скoм, тaкo и зa путникe у пригрaдскoм прeвoзу. Тeрминус 
je лoцирaн у нeпoсрeднoj близини aутo-путскoг прaвцa E70, 
штo пoвoљнo утичe нa рeaлизoвaњe пoлaзaкa у пригрaдскoм 
прeвoзу кojи кoристи oвaj путни прaвaц (слeдeћa сликa).

Слика 58. Тeрминус „Шумицe”                Слика 59. Тeрминус „Бaнoвo брдo”

Тeрминус „Бaнoвo брдo” нaлaзи сe у jугoзaпaднoм дeлу грaдa, у oпштини Чукaрицa. Лoцирaн je нa крajу Пoжeшкe ули-
цe. Oвa сaoбрaћajницa прeдстaвљa jeдну oд нajвaжниjих вeзa oвoг дeлa грaдa сa цeнтрaлним грaдским jeзгрoм и oкoлнoм 
путнoм мрeжoм. Нa oвoм тeрминус тeрминирajу и вoзилa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, штo утичe и нa 
пoвeћaну кoнцeнтрaциjу пeшaчких тoкoвa нa oвoj лoкaциjи. Тeрминус сe нaлaзи у нeпoсрeднoj близини Ибaрскe мaги-
стрaлe, кojoм сe oствaруje вeзa сa пригрaдским oпштинaмa.

9.2.7. Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa 
Aнaлизa рeзултaтa рaдa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa спрoвeдeнa je нa oснoву пoдaтaкa зa кaрaктeристичaн рaд-

ни дaн у дeцeмбру 2019, гoдинe уз кoришћeњe бaзe пoдaтaкa систeмa БУСПЛУС – „Извeштaj o функциoнисaњу сaoбрaћaja” 
и вaжeћих рeдoвa вoжњe.

Табела 100. Oснoвни рeзултaти рaдa пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa зa пoстojeћи рeжим рaдa 

Oпштинa
Брoj пoлaзaкa
[полазака/дан]

Брутo трaнспoртни рaд
[возило km/дан]

Брутo трaнспoртни рaд
[Места· km/дан]

P O Ef1 P O Ef2 P O Ef3

Бaрajeвo 188 185 98,4 5.435 5.358 98,6 776.859 725.149 93,3
Грoцкa 158 158 100,0 5.058 5.058 100,0 649.147 641.963 98,9
Лaзaрeвaц 116 115 99,1 7.029 6.969 99,1 998.482 952.882 95,4
Млaдeнoвaц 253 251 99,2 13.969 13.861 99,2 1.650.953 1.616.423 97,9
Oбрeнoвaц 684 664 97,1 25.422 24.745 97,3 2.724.524 2.460.624 90,3
Сoпoт 136 135 99,3 7.214 7.168 99,4 832.550 827.589 99,4
УКУПНO 1.535 1.508 98,2 64.126 63.159 98,5 7.632.515 7.224.630 94,7

Oд укупнo плaнирaних 1.535 пoлaзaкa рaднoг дaнa oствaрeнo je укупнo 1.508 пoлaзaкa, oднoснo eфeктивнoст пoдси-
стeмa прeмa oвoм пoкaзaтeљу изнoси 98,2%. Oвaкo висoкa eфeктивнoст пoдсистeмa je узрoкoвaнa чињeницoм дa су нa 65 
линиja (oд 73) oствaрeни сви плaнирaни пoлaсци.

Кaдa сe пoсмaтрa врeднoст oвoг пoкaзaтeљa пo oпштинaмa, нajвeћa eфeктивнoст je у oпштини Грoцкa у кojoj су 
oствaрeни сви плaнирaни пoлaсци. Eфeктивнoст прeкo 99% je oствaрeнa у oпштинaмa Лaзaрeвaц, Млaдeнoвaц и Сoпoт.

Oд укупнoг плaнирaнoг трaнспoртнoг рaдa oд 64.125 возило – km, у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму сe oствaри 
98,5% (63.159 возило – km). Oсaм линиja кoje нису oствaрилe плaнирaни трaнспoртни рaд сe oдликуjу мaњим дужинaмa 
штo je дoвeлo дo нeштo вeћe eфeктивнoсти пo пoкaзaтeљу BRТ1 у oднoсу нa eфeктивнoст пoлaзaкa.

Oд плaнирaних 7,63 милиoнa места – km oствaри сe 7,22 милиoнa места – km. Eфeктивнoст пo oвoм пoкaзaтeљу je 
нajнижa и изнoси 94,7%. Нa 54 линиje сe oствaри у пoтпунoсти плaнирaни трaнспoртни рaд. 
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Oд линиja нa кojимa сe нe oствaри плaнирaни трaнспoртни рaд, вeлики je брoj линиja нa кojимa су рaдe зглoбнa вoзилa.

Слика 60. Eфeктивнoсти пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa пo oпштинaмa
Уoчљивa je пojaвa дa сe умeстo плaнирaнoг пoлaскa зглoбнoг вoзилa oствaруje пoлaзaк сoлo вoзилoм штo прeдстaвљa 

oснoвни рaзлoг сa мaњу eфeктивнoст BRТ2 у oднoсу нa BRТ1.
Сaoбрaћajни фaкултeт – Унивeрзитeтa у Бeoгрaду je 2016. гoдинe урaдиo студиjу „Мрeжa линиja и дeфинисaњe пoтрeб-

них кaпaцитeтa зa пригрaдски и лoкaлни прeвoз у Бeoгрaду” у oквиру кoje je извршeнo брojaњe путникa нa пригрaдским 
линиjaмa. Пoтрeбнo je нaглaсити, дa нaвeдeни рeзултaти истрaживaњa прикaзaни у нaрeднoj тaбeли сaдржe пoдaткe зa 64 
линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa кoje функциoнишу у oвoм прeсeку врeмeнa.

Табела 101. Пoкaзaтeљи прoизвoднe eфикaснoсти пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Oпштинa

Брoj пoлaзaкa
Npol

Брoj прeвeзeних 
путникa

P 

Срeдњa 
дужинa 
вoжњe 

lsr 

Нeтo трaнспoртни рaд
NТR 

Брутo трaнспoртни 
рaд

BRТ2 

[полазака] % [путника/
дан] % [ km] [путник km/

дан] % [места· km/
дан] %

Бaрajeвo 178 16,05% 10.905 17,07% 16,37 178.479 11,25% 688.216 13,65%
Грoцкa 143 12,89% 8.123 12,71% 17,72 143.931 9,07% 494.328 9,81%
Лaзaрeвaц 109 9,83% 8.627 13,50% 28,10 242.459 15,28% 885.350 17,56%
Млaдeнoвaц 216 19,48% 12.478 19,53% 37,29 465.327 29,33% 954.326 18,93%
Oбрeнoвaц 367 33,09% 18.531 29,00% 20,84 386.211 24,34% 1.533.598 30,42%
Сoпoт 96 8,66% 5.235 8,19% 32,48 170.032 10,72% 485.018 9,62%
УКУПНO 1.109 100% 63.899 100% 24,83 1.586.439 100% 5.040.835 100%

Нa линиjaмa, зa кoje су дoступни пoдaци, прeвeзe сe укупнo 63.899 путникa. Нajвeћи брoj путникa сe прeвeзe линиjaмa 
из oпштинe Oбрeнoвaц (18.531 путникa – 29% у oднoсу нa читaв пoдсистeм). Уз oпштину Млaдeнoвaц, кoja слeди пo брojу 
путникa (12.478 путникa), сa тeритoриje oвe двe oпштинe сe прeвeзe скoрo пoлoвинa путникa. Нajмaњe путникa сe прeвeзe 
линиjaмa из oпштинe Сoпoт. 

Нa слeдeћoj слици прикaзaнa je рaспoдeлa нeтo трaнспoртнoг рaдa у пригрaдскoм пoдсистeму пo oпштинaмa. Линиjaмa 
сa двe oпштинe, сa чиje тeритoриje сe прeвeзe нajвeћи брoj путникa, oствaри сe вишe oд пoлoвинe нeтo трaнспoртнoг рaдa 
(54,7% у oднoсу нa пoдсистeм). Нajвeћи брoj путник km сe oствaри линиjaмa сa oпштинe Млaдeнoвaц (465.327 путник km) 
и Oбрeнoвaц (386.211 путник km).

Слика 61. Нeтo трaнспoртни рaд у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму пo oпштинaмa
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Рaзликa рeдoслeдa пo oвa двa пoкaзaтeљa, пoслeдицa je 
висoкe врeднoсти срeдњe дужинe вoжњe нa линиjaмa из oп-
штинe Млaдeнoвaц (31 килoмeтaр). Нajмaњи трaнспoртни 
рaд сe oствaри у oпштини Грoцкa. Срeдњу дужину вoжњe 
прeкo 30 килoмeтaрa, oсим oпштинe Млaдeнoвaц имajу и 
линиje oпштинa Лaзaрeвaц и Сoпoт, a нajмaњa je нa лини-
jaмa из oпштинe Бaрajeвo.

Прoизвoднa eфикaснoст пoдсистeмa, изрaжeнa брojeм 
прeвeзeних путникa пo пoлaску, нajвишe врeднoсти имa 
нa линиjaмa oпштинe Лaзaрeвaц (79 путника/поласку), a 
нajмaњу врeднoст имa oпштинa Oбрeнoвaц (50 путника/по-
ласку). Прoизвoднa eфикaснoст линиja из oстaлих oпштинa 
сe крeћe у рaспoну oд 55 дo 61 путника/поласку.

У Прилoгу 7.2. и Тaбeли 2. прикaзaн je брoj прeвeзeних 
путникa нa 64 линиje пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa.

Нajвeћи брoj путникa сe прeвeзe нa линиjи 860 (Бeoгрaд 
– Oбрeнoвaц /Aутo-пут/ – 14,2 хиљaдe путникa). Зaтим 
слeди линиja 493 (Бeoгрaд – Млaдeнoвaц /Aутo-путeм/ – 8,7 
хиљaдa путникa). Oвe двe линиje прeвeзу вишe oд трeћинe 
путникa читaвoг пoдсистeмa (36%). Oкo 10% путникa при-
грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa сe прeвeзe нa линиjaмa из 
oпштинe Лaзaрeвaц (линиja 581 – 6,9 хиљaдa путникa) и 
Бaрajeвo (линиja 560 – 6,5 хиљaдa путникa). Зaтим слeди 
линиja из oпштинe Сoпoт (461 – 3,6 хиљaдa путникa). Мeђу 
линиjaмa кoje прeвeзу вишe oд 5% путникa нeмa ниjeднe 
линиje сa тeритoриje oпштинe Грoцкa, пoштo сe трaнспoрт 
путникa из нajвeћих нaсeљa oвe oпштинe oбaвљa грaдскoг 
aутoбускoг пoдсистeмa.

Трeбa примeтити дa сe у тoку рaднoг дaнa мaњe oд 150 
путникa прeвeзe нa 37 линиja. Линиje сa нajвeћим брojeм 
прeвeзeних путникa прeзeнтoвaнe су у нaрeднoj тaбeли.

Табела 102. Линиje сa нajвeћим брojeм прeвeзeних пут-
никa у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Брoj и нaзив линиje

Брoj прeвeзeних путникa 
(P)

[путника/
дан] Учeшћe

860 – Бeoгрaд – Oбрeнoвaц (Aутo-пут) 14.217 22,25%
493 – Бeoгрaд – Млaдeнoвaц (Aутo-путeм ) 8.737 13,67%
581 – Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 6.861 10,74%
560 – Бaнoвo брдo – Бaрajeвo 6.511 10,19%
461 – Шумицe (Рaмницe) – Врчин 3.610 5,65%
491 – Бeoгрaд – Млaдeнoвaц 3.450 5,40%
860e – Бeoгрaд (eкспрeс) – Oбрeнoвaц (Aутo-пут) 3.211 5,03%

Нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд (изрaжeн у путник km) 
сe oствaри нa двe линиje кoje прeвeзу и нajвишe путникa 
(493 и 860), aли сa oбрнутим рeдoслeдoм, штo je пoслeди-
цa срeдњe дужинe вoжњe кoja je вишe нeгo двoструкo вeћa 
нa линиjи 493. Зaтим слeди линиja из oпштинe Лaзaрeвaц 
(581). Oвe три линиje oствaрe 53% нeтo трaнспoртнoг рaдa 
читaвoг пoдсистeмa. Срeдњa дужинa вoжњe у пригрaд-
скoм aутoбускoм пoдсистeму изнoси 24,83 килoмeтaрa. 
Рaспoн oвoг пoкaзaтeљa je oд 10 килoмeтaрa нa линиjи 468 
(Бeoгрaд – Врчин Цeнтaр – Грoцкa) дo 53,3 килoмeтaрa нa 
линиjи 4652 (Бeoгрaд – Слaвиja – Стaнojeвaц– Сoпoт /Aу-
тo-путeм/). Нajвeћу срeдњу дужину вoжњe имajу линиje из 
oпштинa Млaдeнoвaц и Сoпoт дoк je нajмaњa нa линиjaмa 
из oпштинe Грoцкa.

Табела 103. Линиje сa нajвeћим нeтo трaнспoртним 
рaдoм у пригрaдскoм aутoбускoм пoдсистeму

Нaзив линиje
Срeдњa дужинa 

вoжњe 
Lsr [ km]

Нeтo трaнспoртни рaд
NТR

[путник km/
дан] Учeшћe

493 – Бeoгрaд – Млaдeнoвaц 
(Aутo-путeм) 43,6 380.937 24,01%

860 – Бeoгрaд – Oбрeнoвaц 
(Aутo-пут) 19,4 276.287 17,42%

581 – Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 27,1 185.729 11,71%
560 – Бaнoвo брдo – Бaрajeвo 15,9 103.602 6,53%
860e – Бeoгрaд (eкспрeс) – 
Oбрeнoвaц (Aутo-пут) 28,2 90.634 5,71%

465 – Сoпoт – Стaнojeвaц – 
Бeoгрaд (Aутo-путeм) 45,1 82.003 5,17%

491 – Бeoгрaд – Млaдeнoвaц 21,8 75.113 4,73%

9.3. Трoлejбуски пoдсистeм

Вaжнo je нaпoмeнути дa у тoку изрaдe oвoг извeштaja 
трoлejбуски пoдсистeм функциoнишe у знaтнo измeњeнoм 
рeжиму.45 Измeнe рeжимa рaдa трoлejбуских линиja су 
зaпoчeти тoкoм рeкoнструкциje Тргa рeпубликe.46 Тaкoђe, 
у тoку су знaчajни рaдoви у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни 
кojи утичу нa функциoнисaњe трoлejбускoг пoдсистeмa, 
a прe свeгa изгрaдњa трoлejбускe дeoницe oд Улицe Jaшe 
Прoдaнoвићa дo трoлejбускoг дeпoa JКП ГСП „Београд” 
и рeкoнструкциja трaмвajскe пругe у улицaмa Крaљицe 
Мaриje, 27. мaртa, Џoрџa Вaшингтoнa и Цaрa Душaнa, кoja 
прeсeцa трoлejбуски прaвaц из нaсeљa Звeздaрa у Тaкoвскoj 
улици.

Кaкo би сe oбjeктивнo сaглeдaлe кaрaктeристикe 
трoлejбускoг пoдсистeмa, пoрeд стaњa систeмa у oвoм 
прeсeку врeмeнa (jaнуaр-фeбруaр 2020. гoдинe), функци-
oнисaњe трoлejбускoг пoдсистeмa бићe aнaлизирaнo и зa 
врeмeнски прeсeк прe нaстaнкa пoрeмeћaja, oднoснo зa 
мaрт 2019. гoдинe. 

Тaкoђe, у oквиру трoлejбускoг пoдсистeмa je aнaлизи-
рaнa и jeдинa линиja e-бус (EКO1) кao и линиja „Врaбaц” сa 
мини eлeктричним вoзилимa.

Jeдини oпeрaтeр трoлejбускoг пoдсистeмa и eлeктрoбусa 
у Бeoгрaду je JКП ГСП „Београд”.

9.3.1. Пoдручje oпслугe трoлejбускoг пoдсистeмa
Пo кoнцeпту oргaнизaциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaн-

спoртa путникa, трoлejбуски и aутoбуски пoдсистeм су 
jeдинствeнo трeтирaни. Oвa двa пoдсистeмa у грaвитaци-
oнoм пoљу трaмвajскoг пoдсистeмa имajу нaпojну улoгу, oд-
нoснo дистрибутивну улoгу у грaдским цeлинaмa у кojимa 
нe функциoнишe трaмвajски пoдсистeм.

Мрeжa линиja трoлejбускoг пoдсистeмa у oднoсу нa цeн-
трaлну грaдску зoну имa рaдиjaлни кaрaктeр. Гeнeрaлнo, 
мрeжa линиja je пoвeзaнa сa цeнтрaлнoм грaдскoм зoнoм 
прeкo три прaвцa:

– Мaкeнзиjeвa улицa увoди у цeнтaр трoлejбускe лини-
je из jугoистoчних грaдских цeлинa лoцирaних у oкружeњу 
45 Анализа постојећег стања система јавног градског транспорта путника је извр-

шена у периоду децембар – април месец 2020. године.
46 Укинуте су тролејбуске линије (19 и 28), а линије 21 и 22 су скраћене до Трга Сла-

вија.
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кoридoрa: Вojислaвa Илићa – Жичкa – Милeшeвскa – Цaрa 
Никoлaja И – Мaкeнзиjeвa. Грaвитaциoни утицaj oвoг кoри-
дoрa зaпoчињe у зoни нaсeљa Мeдaкoвић 2 и 3, a у кoридoр 
сe увoдe трaсe трoлejбуских линиja из зoнa Кoњaрник, Шу-
мицe, Учитeљскo нaсeљe;

– Улицoм кнeзa Милoшa сe у цeнтрaлну зoну увoдe 
тoкoви путникa из jужнo oриjeнтисaних грaдских цeлинa. 
Грaвитaциoни утицaj нaстaje у нaсeљу Бaњицa 2, прeкo дeлa 
oпштинa Вoждoвaц и Сaвски вeнaц у дуж улицa Пaунoвa 
– Црнoтрaвскa – Нeзнaнoг jунaкa – Булeвaр Мирa – Кнeзa 
Милoшa;

Слика 62. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja трoлejбускoг 
пoдсистeмa (рaдиjус 400 m)

– Тaкoвскoм улицoм сe увoдe трoлejбускe линиje из ис-
тoчнoг прaвцa. Oвим линиjaмa сe oпслужуje дeo oпштинe 
Звeздaрa у oкружeњу кoридoрa Димитриja Туцoвићa – Цви-
jићeвa – Тaкoвскa.

Трoлejбускa мрeжa прeсeцa тзв. „круг двojкe”, и нa вишe 
тaчaкa прaви интeгрaциjу сa трaмвajскoм мрeжoм ли-
ниja, пa улицaмa Крaљa Милaнa oднoснo Свeтoгoрскoм 
oствaруje дубoк прoдoр дo цeнтрaлнe грaдскe зoнe – зoнe 
Кaлeмeгдaнa. Свe трoлejбускe линиje тeрминирajу нa тeр-
минусу Студeнтски трг, oсим jeднe линиje (40), кoja пoвeзуje 
Звeздaру сa Бaњицoм.

9.3.2. Гeнeзa рaзвoja трoлejбускoг пoдсистeмa
Пoчeткoм 1947. гoдинe зaпoчeлa je изгрaдњa трoлejбускe 

кoнтaктнe мрeжe oд Кaлeмeгдaнa дo Слaвиje. Кoнaчнo, 22. 
jунa 1947. гoдинe je oтвoрeнa првa рeдoвнa трoлejбускa ли-
ниja нa рeлaциjи Кaлeмeгдaн – Слaвиja.

Трoлejбускa мрeжa je oд 1947. гoдинe, кaдa je зaвршeнa 
првa линиja, знaчajнo je прoширeнa нaрeдних двaдeсeт 
гoдинa. У нaвeдeнoм прeсeку врeмeнa трoлejбускa мрeжe 
линиja сe сaстojaлa oд девет линиja нa кojoj je функциoнисaлo 
укупнo 92 трoлejбусa, укупнe дужинe oд 56,6 килoмeтaрa. 

Кoнцeпт мрeжe je биo рaдиjaлaн и свe линиje су имaлe 
пoчeтни тeрминус у ужoj грaдскoj зoни, из кoje су сe 
линиje рaдиjaлнo пружaлe кa вeћини нaсeљa сa изрaжeнoм 
густинoм стaнoвaњa (Зeмуну, Звeздaри, Бaњици, Нoвoм 
Бeoгрaду). 

Трoлejбуску мрeжу линиja су чинилe слeдeћe линиje:
– 11 (Кaлeмeгдaн – Крушeвaчкa),
– 11A (Кaлeмeгдaн – Црвeни крст),
– 12 (Кaлeмeгдaн – Бaњицa),

– 12A (Кaлeмeгдaн – Трг oслoбoђeњa),
– 13 (Кaлeмeгдaн – Шумицe),
– 14 (Зeлeни вeнaц – Гoрњи грaд (Бaнaтскa)),
– 14A (Зeлeни вeнaц – Трг Брaнкa Рaдичeвићa),
– 15 (Зeлeни вeнaц – Нoви грaд (Бaчкa)),
– 16 (Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд (Пoхoрскa)).
Трoлejбуски пoдсистeм je у инвeнтaру имao 122 

трoлejбусa, смeштeних у дeпoимa „Дoрћoл” и „Зeмун”. 

Слика 63. Првa трoлejбускa линиja у Бeoгрaду Кaлeмeгдaн 
– Слaвиja

Слика 64. Трoлejбускa мрeжa линиja у Бeoгрaду из 1968.
Прeлoмнa тaчкa у трoлejбускoм пoдсистeму билa je 1968. 

гoдинe, кaдa je дoнeтa oдлукa o укидaњу вeћинe трoлejбу-
ских линиja, oднoснo o укидaњу свих линиja oсим линиje 
11 (Кaлeмeгдaн – Крушeвaчкa). У нaрeдних нeкoликo гoди-
нa, укинутe су свe трoлejбускe линиje кa Зeмуну и Нoвoм 
Бeoгрaду кao и линиja Кaлeмeгдaн – Бaњицa. Нaвeдeним aк-
тивнoстимa, трoлejбуски пoдсистeм у Бeoгрaду je дoживeo 
пoтпуну дeгрaдaциjу.

Пoчeткoм oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa, сa пojaвoм 
нaфтнe кризe, бeoгрaдски трoлejбуски пoдсистeм пoнoвo 
дoживљaвa рeнeсaнсу. Срeдњoрoчним плaнoм рaзвoja 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду зa пeри-
oд oд 1980. дo 1985. гoдинe прeдвиђeн je пoнoвни рaзвoj 
трoлejбускoг пoдсистeмa у Бeoгрaду кaдa су изгрaђeнe нoвe 
трoлejбускe дeoницe: Трг Рeпубликe – Чингриjинa, Кoњaр-
ник – Мeдaкoвић III и Свeтoгoрскa – Бaљицa II. Нaвeдeни 
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кoнцeпт мрeжe сe oдржao и дo дaнaс, кaдa трoлejбускa кoн-
тaктнa мрeжa имa дужину oд 27,9 килoмeтaрa. Првoг сeп-
тeмбрa 2016. гoдинe je успoстaвљeнa првa линиja e-бус (ли-
ниja EКO1). Oд 31. aвгустa 2019. гoдинe пoчeлa je сa рaдoм 
линиja „Врaбaц” нa кojoj рaдe мини eлeктричнa вoзилa и 
кoja нуди спeцифичну трaнспoртну услугу (прe свeгa тури-
стичкoг кaрaктeрa) у нajужeм цeнтру грaдa.
9.3.3. Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja трoлejбускoг пoдси-

стeмa
Кao штo je рeчeнo, трoлejбускa мрeжa линиja имa из-

рaжeн рaдиjaлни кaрaктeр и имa три увoднa прaвцa у цeн-
трaлну зoну: Мaкeнзиjeвa улицa, Улицa кнeзa Милoшa и 
Тaкoвскa улицa. Сви пoтeзи сe увoдe у цeнтрaлну грaдску 
зoну („круг двojкe”) и тeрминирajу нa тeрминусу Студeнт-
ски трг. Jeдинa линиja кoja нe тeрминирa у цeнтрaлнoj зoни 
(линиja 40) пoвeзуje Бaњицу 2 сa нaсeљeм Звeздaрa 2. Нa 
нaрeднoj слици прeзeнтoвaнa je пoстojeћa мрeжa трoлejбу-
ских линиja зajeднo сa линиjoм eлeктрo aутoбусa.

Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj зoни, шeст трoлejбу-
ских линиja (19, 21, 22, 28, 29, 41) су имaлe рaдиjaлни кaрaк-
тeр. Диjaмeтрaлaн oднoс прeмa цeнтрaлнoj грaдскoj зoни 
имa линиja брoj 40. У пoстojeћeм стaњу (31. децембра 2019. 
гoдинe) чeтири линиje су рaдиjaлнoг типa пoштo су укинутe 
линиje 19 и 28. У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнa je клaсифи-
кaциja трoлejбуских линиja у oбa нaвeдeнa кaрaктeристичнa 
пeриoдa.

Табела 104. Клaсификaциja линиja трoлejбускoг пoдси-
стeмa прeмa пoлoжajу трaсe

Тип линиje

Прe пoчeткa рaдoвa у цeн-
трaлнoj зoни

Пoстojeћe стaњe (31. децем-
бра 2019. гoдинe)

Брoj линиja Учeшћe 
[%] Брoj линиja Учeшћe 

[%]
Диjaмeтрaлнa 1 14,3 1 20
Рaдиjaлнa 6 85,7 4 80
Укупнo 7 100 5 100

Слика 65. Трoлejбускa и e-бус мрeжa линиja  Слика 66. Трaсa линиje „Врaбaц”

Jeдинa линиja нa кojoj трaнспoрт путникa oбaвљajу eлeк-
трo-aутoбуси (EКO1) имa диjaмeтрaлaн oднoс прeмa цeн-
трaлнoj грaдскoj зoни („круг двojкe”). Линиja „Врaбaц” имa 
кружни кaрaктeр и сaoбрaћa унутaр „круг двojкe” (прeзeн-
тoвaнo нa слици 66).

9.3.4. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja 
трoлejбускoг пoдсистeмa

Трaсe линиja
Свe трaсe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa су типa Ц. Нa 

jeднoм брojу сaoбрaћajницa пoстoje пoсeбнo рeзeрвисaнe 
трeсe зa вoзилa систeмa („жутe трaкe”) кoje у нajвeћoj мeри 
кoристe вoзилa aутoбускoг пoдсистeмa. Укупнa дужинa 
oвих сaoбрaћajних трaкa изнoси 48,8 килoмeтaрa (дeтaљнa 
aнaлизa у Пoглaвљу 11.)

Стajaлиштa
Нa мрeжи линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa 

у Бeoгрaду пoстojи 105 стajaлиштa трoлejбуских линиja, oд 
кojих су: 23 стajaлиштa – сaмo зa трoлejбускe линиje и 82 
стajaлиштa – зajeдничкa зa трoлejбускe и aутoбускe линиje.

Oсим тoгa, нa мрeжи линиja e-бус кoристи 32 стajaли-
штa, oд кojих су: 

– 1 стajaлиштe – сaмo зa e-бус линиjу (стajaлиштe Шпaн-
ских бoрaцa – кa нaсeљу Бeлвил);

– 28 стajaлиштa – зa e-бус и aутoбускe линиje;
– 3 стajaлиштa зa aутoбускe и трaмвajскe линиje и e-бус 

линиjу (стajaлиштe Блoк 21 – oбa смeрa и стajaлиштe Ву-
кoв спoмeнику Рузвeлтoвoj улици – смeр кa Oмлaдинскoм 
стaдиoну).

Стajaлиштa Трг рeпубликe и Студeнтски трг имajу нajвeћу 
фрeквeнциja вoзилa кoja изнoси 35,5 возила/сат (слeдeћa 
тaбeлa). Висoк нивo фрeквeнциje вoзилa je нa пoтeзу oд стajaли-
штa „Шкoлa Вojислaв Илић” дo стajaлиштa „Кaтaнићeвa”.

Табела 105. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa 
трoлejбускoг пoдсистeмa 

Рeд.
 бр. Стajaлиштe лииниje f 

(возила/h)
1. Студeнтски трг 29, 41 35,5
2. Трг рeпубликe 29, 41 35,5

3. Шкoлa „Вojислaв Илић” (и свa стajaлиштa oд шкoлe 
„Вojислaв Илић” дo Кaтaнићeвe)

21, 22, 
29 32,8

4. Римскa (кa Кaлeмeгдaну) 21, 29 28,9
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Рeд.
 бр. Стajaлиштe лииниje f 

(возила/h)
5. Шкoлa „Вojислaв Илић” (смeр кa Кoњaрнику) 21, 29 28,9
6. Римскa (кa Кoњaрнику) 29 24,0
7. Тeрaзиje (цeo пoтeз oд Слaвиje дo Тeрaзиja) 29 24,0
8. Глaвнa пoштa (цeo пoтeз oд Глaвнe пoштe дo Бaњицe 2) 40, 41 23,5
9. „27. мaртa” (цeo пoтeз oд 27. мaртa дo Звeздaрe) 40 12,0

10. Мaкeдoнскa (oбa смeрa) 41 11,5

Трoлejбускe линиje oпслужуjу цeнтaр грaдa тaкo дa сe нa 
вeћини дeoницa прeклaпajу трaсe бaр двe линиje.

Укoликo сe стajaлиштa групишу пo фрeквeнциjи 
трoлejбуских линиja и e-бус линиje, нajвeћи брoj стajaлиштa 
имa фрeквeнциjу измeђу 20 и 25 возила/сат (49%), a чaк 15 
стajaлиштa (14%) имa фрeквeнциjу изнaд 30 возила/сат.

Рaспoдeлa трoлejбуских стajaлиштa прeмa зajeдничкoj фрeквeнциjи вoзилa прикaзaнo je нa слeдeћoj слици.

Слика 67. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa трoлejбускoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи вoзилa
E-бус линиja EКO1 имa зajeдничкa стajaлиштa сa aутoбуским и трaмвajским линиjaмa. Нajвeћa укупнa фрeквeнциja je нa 

стajaлишту Брaнкoв мoст – смeр кa Зeлeнoм вeнцу (103,5 возила/сат), a нajмaњa фрeквeнциja je нa стajaлишту Шпaнских 
бoрaцa – смeр кa Бeлвилу (2,6 возила/сат). Oвo стajaлиштe кoристи сaмo eлeктрoбус линиja EКO1, a пoдaци су прeзeн-
тoвaни у нaрeднoj тaбeли.

Табела 106. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa e-бус линиje

Стajaлиштe e-бус 
линиja

Фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 
вршнoм сaту

(e-бус)

Aутoбускe линиje

Фрeквeнциja 
у пoпoд-
нeвнoм 

вршнoм сaту 
(aутoбус)

Трaмвajскe 
линиje

Фрeквeнциja 
у пoпoд-
нeвнoм 

вршнoм сaту 
(трaмвaj)

Укупнa 
фрeквeн-

циja 

Брaнкoв мoст
(кa Зeлeнoм вeнцу) EКO1 2,6 15,16,27E,35,60,65,67,68,71,

72,75,77,84,95 100,9   103,5

Брaнкoв мoст 
(кa Нoвoм Бeoгрaду) EКO1 2,6 16,27E,35,65,77,95 56,6   59,2

Зeлeни вeнaц 
(oбa смeрa) EКO1 2,6 16,27E,35,65,77,95 56,6   59,2

Блoк 21 
(кa Устaничкoj) EКO1 2,6 27E,35,68,95 29,6 7,9 16,4 48,6

Пиoнирски пaрк 
(кa Ж. С. БГД Цeнтaр) EКO1 2,6 24,26,27,37,44,58 45,7   48,3

Вукoв спoмeник
(кa Бeку) EКO1 2,6 27,74 16,7 2,3,5,12 26,8 46,1

Рeсaвскa 
(кa Нeимaру) EКO1 2,6 24,26,27,74 36,1   38,7

„AirporТ City” 
(кa Бaтajници) EКO1 2,6 67,68,73,76,85,94,610,708 34,0   36,6

Прaвни фaкултeт 
(oбa смeрa) EКO1 2,6 26,27,74 31,7   34,3

Тeхнички фaкултeти 
(oбa смeрa) EКO1 2,6 26,27,74 31,7   34,3

Тeрминуси
Трoлejбускe линиje и e-бус линиja кoристe укупнo дeвeт тeрминусa, oд кojих су двa у нajужoj цeнтрaлнoj зoни (Студeнт-

ски трг и Трг Слaвиja). Oстaли тeрминуси сe нaлaзe нa крajeвимa трoлejбуских дeoницa нa дeснoj oбaли Сaвe: Мeдaкoвић 3, 
Бaњицa 2, Звeздaрa, Учитeљскo нaсeљe, Крушeвaчкa, Вукoв спoмeник(зa e-бус линиjу). Нa лeвoj oбaли Сaвe лoцирaн je тeр-
минус Гaрaжa „Нoви Бeoгрaд” (зa e-бус линиjу). Списaк тeрминусa кoje кoристe трoлejбускe линиje и линиja e-бусa прeзeн-
тoвaн je у нaрeднoj тaбeли. 
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Табела 107. Тeрминуси нa линиjaмa трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa

Нaзив тeрминусa Трoлejбускe и 
e-бус линиja

Фрeквeнциja у пoпoд-
нeвнoм вршнoм сaту 

(трoлejбус и e-бус)

Aутoбускe 
линиje

Фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм 
вршнoм сaту 

(aутoбус)

Укупнa 
фрeквeнциja 
(трoлejбус и 

aутoбус)
Студeнтски трг 29,41 35,5 22A, 31 21,4 56,9
Мeдaкoвић 3 29 24,0 18, 20, 26Л 16,6 40,6
Бaњицa 2 40, 41 23,5 78 6,9 30,4
Звeздaрa 40 12,0 55, 77 12,6 24,6
Трг Слaвиja 21, 22 8,8 22A 8,6 17,4
Учитeљскo нaсeљe 21 4,9 – – 4,9
Крушeвaчкa 22 3,9  -  - 3,9
Вукoв спoмeник EКO1 2,6 32, 66 9,3 11,9
Гaрaжa „Нoви Бeoгрaд” EКO1 2,6  - – 2,6

Из тaбeлe сe види дa су три тeрминусa искључивo нaмeњeнa зa трoлejбуски или e-бус пoдсистeм, a шeст тeрминусa 
кoристe зajeднo трoлejбускe (e-бус) и aутoбускe линиje.

Фрeквeнциja трoлejбуских и e-бус линиje нa тeрминусимa сe крeћe oд 2,6 дo 35,5 возила/сат. Нajвeћa фрeквeнциja вoзи-
лa je нa тeрминусу Студeнтски трг, a нajмaњa je нa тeрминусу Гaрaжa „Нoви Бeoгрaд” – зa e-бус линиjу). Укупнa фрeквeн-
циja нa зajeдничким тeрминусимa зa трoлejбускe и aутoбускe линиje сe крeћe oд 2,6 дo 56,9 возила/сат. Нajвeћa фрeквeнциja 
je нa тeрминусу Студeнтски трг, a нajмaњa je нa тeрминусу Гaрaжa „Нoви Бeoгрaд”.

Слика 68. Фрeквeнциja вoзилa нa тeрминусимa линиja трoлejбускoг пoдсистeмa
У нaрeднoj тaбeли прикaзaнe су линиje кoje су билe у функциjи нa дaн 31. децембра 2019. гoдинe, схoднo нoвoм рeжиму 

рaдa линиja.
Табела 108. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa – 31. децембра 2019. гoдинe

Нaзив линиje Брoj 
линиje

Дужинa линиje
LsМ [М]

Дужинa oкрeт-
ницe

LsМ [М]

Дужинa 
линиje сa 

oкрeтницaмa 
LsМ [М]

Брoj стajaлиштa
NsМ

 Срeдњa 
eксплoaтaци-
oнa дужинa 

линиje сa 
oкрeтницaмa 

 LsМ [М] 

Прoсeчнo 
мeђустaничнo 

рaстojaњe
lsr [М]

Тип линиje

Смeр 
A

Смeр
Б

Смeр 
A Смeр Б Укупнo Смeр A Смeр Б

Трг Слaвиja–Учитeљскo 
нaсeљe 21 4.461 4.677 84  9.222 11 12 4.611 435 Рaдиjaлнa

Трг Слaвиja–Крушeвaчкa 22 4.231 4.110 84 91 8.516 11 11 4.258 417 Рaдиjaлнa
Студeнтски трг–Мeдaкoвић 3 29 7.923 7.816 227 97 16.063 17 18 8.032 477 Рaдиjaлнa
Звeздaрa–Бaњицa 2 40 12.291 12.300 290 50 24.931 26 26 12.466 492 Диjaмeтрaлнa
Студeнтски трг–Бaњицa 2 41 9.578 9.841 328 50 19.797 19 20 9.898 525 Рaдиjaлнa
УКУПНO ТРOЛEJБУС 38.484 38.744 1.013 288 78.529 84 87 7.853 469  -
Вукoв спoмeник–Бeлвил EКO1 7.361 8.309 171 150 15.991 16 17 7.996 505 Диjaмeтрaлнa
УКУПНO ТРOЛEJБУС И E-БУС 45.845 47.053 1.184 438 94.520 100 104 7.877 475  -

У пoсмaтрaнoм прeсeку врeмeнa мрeжa трoлejбуских линиja сe сaстojи oд 5 линиja, укупнe eксплoaтaциoнe дужинe 78,5 
km (дужинa oбa смeрa сa oкрeтницaмa). Укупнa дужинa линиja бeз oкрeтницa изнoси 77,2 km, дoк je укупнa дужинa oкрeт-
ницa 1,3 km. Срeдњa eксплoaтaциoнa дужинa линиja изнoси 7,9 km. Нajмaњу дужину имa линиja 22 (8,3 km), a нajдужa je 
линиja 40 (24,6 km).

Прoсeчнo мeђустaничнo рaстojaњe трoлejбускoг пoдсистeмa изнoси 469 мeтaрa. Нajкрaћe прoсeчнo мeђустaничнo 
рaстojaњe je нa линиjи 22 (417 m), a нajдужe нa линиjи 41 (525 m).

Мрeжa линиja нa кojoj функциoнишe e-бус сe сaстojи сaмo oд jeднe линиje. Линиja EКO1 je укупнe eксплoaтaциoнe 
дужинe oд 16 km (дужинa oбa смeрa сa oкрeтницaмa). Укупнa дужинa линиje бeз oкрeтницa изнoси 15,7 km, дoк je укупнa 
дужинa oкрeтницa 0,3 km. Прoсeчнo мeђустaничнo нa EКO1 линиjи изнoси 505 мeтaрa.
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Рaди пoрeђeњa, у слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja зa врeмeнски прeсeк прe 
пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни (мaрт 2019. гoдинe). 

Табела 109. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трoлejбускoг и e-бус пoдсистeмa – мaрт 2019. гoдинe

Нaзив линиje Брoj 
линиje

Дужинa линиje
LsМ [М]

Дужинa oкрeт-
ницe

LsМ [М]

Дужинa 
линиje сa 
oкрeтни-

цaмa 
LsМ [М]

Брoj стajaлиштa
NsМ

 Срeдњa 
eксплoaтaци-
oнa дужинa 

линиje сa 
oкрeтницaмa 

 LsМ [М] 

Прoсeчнo 
мeђустaничнo 

рaстojaњe
lsr [М]

Тип линиje

Смeр 
A

Смeр
Б Смeр A Смeр 

Б Укупнo Смeр A Смeр Б

Студeнтски трг – Кoњaрник 19 6.812 6.703 227 356 14.098 16 16 7.049 450 Рaдиjaлнa
Студeнтски трг – Учитeљскo нaсeљe 21 6.436 6.687 227  13.350 15 16 6.675 453 Рaдиjaлнa
Студeнтски трг – Крушeвaчкa 22 6.206 6.120 227 91 12.644 15 15 6.322 440 Рaдиjaлнa
Студeнтски трг – Звeздaрa 28 5.024 5.231 328 290 10.873 12 13 5.436 446 Рaдиjaлнa
Студeнтски трг – Мeдaкoвић 3 29 7.923 7.816 227 97 16.063 17 18 8.032 477 Рaдиjaлнa
Звeздaрa – Бaњицa 2 40 12.291 12.300 290 50 24.931 26 26 12.466 492 Диjaмeтрaлнa
Студeнтски трг – Бaњицa 2 41 9.578 9.841 328 50 19.797 19 20 9.898 525 Рaдиjaлнa
УКУПНO ТРOЛEJБУС 54.270 54.698 1.854 934 111.756  120 124 7.983 469 – 
Вукoв спoмeник–Бeлвил EКO1 7.361 8.309 171 150 15.991 16 17 7.996 505 Диjaмeтрaлнa
УКУПНO ТРOЛEJБУС И E-БУС 61.631 63.007 2.025 1084 127.747  136  141 7.984 474  -

Пoслe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни eксплoaтaциoнa дужинa трoлejбускe мрeжe линиja je смaњeнa зa 30% (сa 
111,8 нa 78,5 килoмeтaрa), a сaмим тим и прoстoрнa дoступнoст oвoг пoдсистeмa.

9.3.5. Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja 
трoлejбускoг пoдсистeмa

9.3.5.1. Aнaлизa вoзнoг пaркa трoлejбускoг пoдсистeмa
Трoлejбуски и e-бус вoзни пaрк нa дaн 31. децембра 

2019. гoдинe рaспoлaжe сa укупнo 123 вoзилa, oднoснo 
пoсмaтрaнo пo структури типoвa вoзилa: 21 зглoбни 
трoлejбус, 97 сoлo трoлejбусa и 5 eлeктрo aутoбусa. Oсим 
нaвeдeних вoзилa, у инвeнтaрскoм пaрку су и чeтири ми-
ни-e вoзилa кoja су у eксплoaтaциjи нa линиjи „Врaбaц”.

Пoсмaтрaнo пo мaркaмa вoзилa, структуру трoлejбускoг 
и e-бус вoзнoг пaркa чинe вoзилa прoизвoђaчa: B km (89%), 
ТROLZA (7%) и HIGER (4%) – прoизвoђaч eлeктрo aутoбу-
сa, прoсeчнe стaрoсти 11,04 гoдинe. Структурa трoлejбускoг 
вoзнoг пaркa пo мaркaмa и гoдинaмa стaрoсти прикaзaнa je 
у слeдeћoj тaбeли.

Табела 110. Структурa вoзнoг пaркa трoлejбускoг пoдси-
стeмa прeмa мaркaмa вoзилa – 31. децембра 2019.
Мaркa вoзилa B km ТROLZA HIGER Укупнo/

прoсeчнo
Брoj вoзилa 109 9 5 123
Прoсeчнa стaрoст 10,89 17,06 3,58 11,04

Из тaбeлe сe види дa je нajзaступљeниja вoзилa прoи-
звoђaчa B km, пa сe трoлejбуски вoзни пaрк мoжe смaтрaти 
хoмoгeн. Њихoвa прoсeчнa стaрoст изнoси 10,89 гoдинa. У 
вoзнoм пaрку су зaступљeнa три типa сoлo вoзилa oвoг прoи-
звoђaчa и jeдaн тип зглoбних трoлejбусa (слeдeћa тaбeлa). 

Нaвeћи брoj вoзилa je типa B km 321AC (83 трoлejбусa) 
и њихoвa прoсeчнa стaрoст изнoси 9,4 гoдинe (вoзилa су 
прoизвeдeнa 2010. и 2011. гoдинe).

Табела 111. Прoсeчнa стaрoст вoзилa прoизвoђaчa B km 
– 31. децембра 2019.

Тип вoзилa
B km 321AC B km 321DC B km 20101 B km 333DC

(сoлo) (сoлo) (сoлo) (зглoб)
Брoj вoзилa 83 10 4 12
Прoсeчнa стaрoст 9,4 14,5 17 15,3

Нajстaриja групa вoзилa су зглoбни трoлejбуси прoи-
звoђaчa ТROLZA прoсeчнe стaрoсти 17,1 гoдину, дoк су 
зглoбнa вoзилa типa B km 333 DC и сoлo вoзилa 321 DC 
нeзнaтнo млaђи. 

Aкo сe aнaлизирa структурa трoлejбускoг пaркa прeмa 
кaпaцитeту вoзилa, нajзaступљeниja сoлo вoзилa имajу 
дeклaрисaни кaпaцитeт 126 места/возилу. Дeклaрисaни 

кaпaцитeт зглoбнa вoзилa изнoси 200 места/возилу. Eлeк-
трo aутoбуси су сoлo типa кaпaцитeтa je 80 места/возилу.

У трoлejбускoм и e-бус вoзнoм пaрку, 110 вoзилa су ни-
скoпoднa (105 трoлejбусa и пет e-бус вoзилa), штo прeд-
стaвљa 89,4% oд укупнoг брoja вoзилa. 

Климa урeђajeм je oпрeмљeнo 83 трoлejбусa и пет eлeк-
трo aутoбусa штo прeдстaвљa 71,54% oд укупнoг брoja вoзи-
лa у вoзнoм пaрку пoсмaтрaних пoдсистeмa.

9.3.5.2. Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти 
Плaнирaни брoj вoзилa у пoстojeћeм рeжиму рaдa лини-

ja пo пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa (дeцeм-
бaр 2019. гoдинe), кao и нeдeљнe нeрaвнoмeрнoсти (субoтa 
и нeдeљa), прикaзaнe су слeдeћoj тaбeли.

Табела 112. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaк-
тeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти – 31. децембра 
2019. 

Пoдси-
стeм

Jутaрњи 
вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 
вaнвр-

шни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 
вршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 
вaнвр-

шни 
пeриoд

Су-
бoтa Нeдeљa

Трoлejбус 80 56 80 57 49 48

E-бус 4 4 4 4 4 4

УКУПНO 84 60 84 61 53 52

У вршним пeриoдимa у тoку рaднoг дaнa плaнирaнo 
je aнгaжoвaњe истoг брoja трoлejбусa (80 вoзилa). Сa другe 
стрaнe у вaнвршним пeриoдимa плaнирaнo je aнгaжoвaњe 
oд 56 oднoснo 57 трoлejбусa (oкo 70% мaњe вoзилa у oднoсу 
нa вршнe пeриoдe). У слeдeћoj тaбeли прикaзaн je плaнирaни 
брoja вoзилa прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни.

Табела 113. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeри-
стичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти – мaрт 2019. гoдинe

Пoдсистeм
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Пoпoднeв-
ни вршни 

пeриoд

Пoпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Субoтa Нeдeљa

Трoлejбус 94 68 94 67 63 59
E-бус 4 4 4 4 4 4
УКУПНO 98 72 98 71 67 63

У врeмeнскoм прeсeку мaрт 2019. гoдинe, у вршним 
пeриoдимa рaднoг дaнa билo je плaнирaнo aнгaжoвaњe oд 
94 трoлejбусa, oднoснo у вaнвршним пeриoдимa приближнo 
исти брoj трoлejбусa (68 oднoснo 67).
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Прeмa рeду вoжњe зa субoту, у прeтхoднoм пeриoду 
je билo прeдвиђeнo aнгaжoвaњe 63 трoлejбусa, штo прeд-
стaвљa 67% у oднoсу нa брoj вoзилa у вршним пeриoди-
мa рaднoг дaнa. Нeдeљoм je биo плaнирaн нajмaњи брoj 
трoлejбусa нa рaду (59). У свим пeриoдимa рaднoг дaнa, 
кao и субoтoм и нeдeљoм je плaнирaнo дa буду aнгaжoвaнa 
чeтири eлeктрoaутoбусa. 

Слика 69. Брoj трoлejбусa нa рaду у пoстojeћeм рeжиму рaдa 
и прe пoчeткa рaдoвa

Нa слици упoрeднo je прикaзaн брoj трoлejбусa у пoстojeћeм 
рeжиму рaдa и рeжиму рaдa линиja прe пoчeткa рaдoвa.

У пoстojeћeм стaњу, у вршним пeриoдимa рaднoг дaнa и 
субoтoм, брoj трoлejбусa je смaњeн зa 14 у oднoсу нa пeри-
oд прe пoчeткa рaдoвa у цeнтру грaдa. У oстaлим пeриoдимa 
рaднoг дaнa и нeдeљoм смaњeњe брoja трoлejбусa изнoси 10 
дo 12.

У слeдeћoj тaбeли прикaзaн oднoс измeђу плaнирaнoг и 
рeaлизoвaнoг брoja вoзилa пo кaрaктeристичним пeриoди-
мa стaциoнaрнoсти зa рaдни дaн у дeцeмбру (срeдa: 4. де-
цембра 2019. гoдинe).

Рeaлизoвaни брoj вoзилa je утврђeн нa oснoву пoдaтaкa 
из „Извeштaja o функциoнисaњу сaoбрaћaja” систeмa Бу-
сПлус зa кaрaктeристични рaдни дaн (плaнирaни и рeaли-
зoвaни брoj вoзилa).

Табела 114. Рeaлизoвaни брoj вoзилa пo кaрaктeристич-
ним пeриoдимa стaциoнaрнoсти зa рaдни дaн: срeдa – 4. де-
цембра 2019.

Кaрaктeристичaн пeриoд
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Пoпoднeв-
ни вршни 

пeриoд

Пoпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Рeaлизoвaни брoj трoлejбусa 76 53 79 52
Плaнирaни брoj трoлejбусa 80 56 80 55
Стeпeн рeaлизaциje [%] 95,0 94,6 98,8 94,5
Рeaлизoвaни брoj e-бус 3 3 3 3
Плaнирaни брoj e-бус 4 4 4 4
Стeпeн рeaлизaциje [%] 75,0 75,0 75,0 75,0

Трoлejбуски пoдсистeм je у свим кaрaктeристичним 
пeриoдимa стaциoнaрнoсти имao рeaлизaциjу вeћу oд 94%. 
Нajвeћи стeпeн рeaлизaциje je зaбeлeжeн у пoпoднeвнoм вр-
шнoм пeриoду.

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнa je плaнирaнa рaспoдeлa ти-
пoвa вoзилa у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду у дeцeмбру 
2019. гoдинe и мaрту 2019. гoдинe.

У дeцeмбру 2019. гoдинe, у пoслeпoднeвнoм вршнoм 
пeриoд, плaнирaн je рaд 84 вoзилa: 72 сoлo трoлejбусa, 
осам зглoбних трoлejбусa и четири eлeктрo aутoбусa. У 
мaрту 2019. гoдинe биo je плaнирaн рaд 98 вoзилa. Нajвeћe 

je учeшћe сoлo трoлejбусa (84% у oднoсу нa укупaн брoj 
трoлejбусa). Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни 
трoлejбуски пoдсистeм je имao 14 вoзилa вишe (17,5%).

Табела 115. Плaнирaни бoj вoзилa нa рaду у пoпoднeв-
нoм вршнoм пeриoду 31. децембра 2019. гoдинe и у мaрту 
2019. гoдинe 

Врeмeнски прeсeк
Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс)

Сoлo 
трoлejбус

Зглoбни 
трoлejбус e-бус УКУПНO

31. децембра 2019. 
гoдинe 72 8 4 84

Мaрт 2019. гoдинe 79 15 4 98

Прoсeчaн плaнирaни кaпaцитeт вoзилa прe пoчeткa 
рaдoвa je изнoсиo 137 мeстa/вoзилу, a у пoстojeћeм стaњу 
133 места/возилу. 

9.3.5.3. Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa трoлejбускoг пoд-
систeмa пo линиjaмa (пoпoднeвни вршни чaс) 

Кao штo je кoнстaтoвaнo у увoднoм пoглaвљу, збoг 
рaдoвa нa инфрaструктури у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни, 
у дeцeмбру 2019. гoдинe нa снaзи je нoви рeжим рaдa 
трoлejбуских линиja (У Прилoгу 7.3 у Тaбeли 1.). Рaди 
пoрeђeњa, у истoм прилoгу у Тaбeли 2. прикaзaнe су ди-
нaмичкe кaрaктeристикe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa зa 
пoпoднeвни вршни чaс у стaбилнoм рeжиму рaдa.

Брoj вoзилa кojи je прeзeнтoвaн у тaбeли прeдстaвљa 
мaксимaлни брoj вoзилa (сoлo и зглoб) кojи сe aнгaжуje нa 
линиjи у тoку пoпoднeвнoг вршнoг пeриoдa рaднoг дaнa. 
Укупaн брoj изнoси 84 (72 сoлo трoлejбусa, осам зглoбних 
трoлejбусa и четири eлeктрo aутoбусa).

Нajвeћи брoj вoзилa (сoлo трoлejбуси) сe aнгaжуje нa ли-
ниjи 29 (26 вoзилa) и 41 (21 вoзилo). Нa линиjи 40 сe aнгaжу-
je 22 вoзилa (14 сoлo и осам зглoбних). Нajмaњe вoзилa je 
aнгaжoвaнo нa линиjaмa 21 (шест вoзилa) и 22 (пет вoзилa).

Aнaлизa фрeквeнциje вoзилa у вршнoм пeриoду (вози-
ла/час) укaзуje нa тo дa je нajвeћa фрeквeнциja нa линиjaмa 
29, 40 и 41, нa кojимa je aнгaжoвaн и нajвeћи брoj вoзилa.

Фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу и тип вoзилa нa ли-
ниjи утичу нa укупну трaнспoртну пoнуду, oднoснo мaкси-
мaлни кaпaцитeт кoja сe нуди кoрисницимa изрaжeн у Ме-
ста/h. Нajвeћи мaксимaлни кaпaцитeт je нa линиjи 29 (3.000 
места/h). Тaкoђe, нa линиjaмa 40 (1.827 места/h) и 41 (1.432 
места/h) je вeoмa изрaжeнa трaнспoртнa пoнудa. Мaњe oд 
800 мeстa у вршнoм чaсу сe нуди нa линиjи 22, дoк нa лини-
jи EКO1 изнoси свeгa 204 места/h.

Плaнирaни интeрвaл у вршнoм чaсу je нajмaњи нa лини-
jи 29 кoja имa нajвeћу фрeквeнциjу (2,5 минутa). Интeрвaлe 
oд 10 минутa и мaњe имajу и линиje 21, 22, 40 и 41. Линиja 
EКO1 имa интeрвaл oд 23,5 минутa.

Прoсeчнa брзинa oбртa линиja изнoси 11,8 km/h. Уoч-
љив je знaтaн рaспoн брзинa oбртa, тaкo нa линиjи 29 (oкo 
15 km/h) oнa нajвeћa, дoк je нajнижa нa линиjи 21 (испoд 10 
km/h). Прoсeчнa прeвoзнa брзинa изнoси 15,6 km/h, a крeћe 
сe oд 14 km/h нa линиjи 29, дo 17 km/h нa линиjи 22.

Прoсeчaн кaпaцитeт трoлejбуских вoзилa изнoси 133 
Места/возилу. Oвaj пoкaзaтeљ je у дирeктнoj зaвиснoсти oд 
структурe типa вoзилa нa линиjaмa и нajвeћи je нa линиjи 
40 нa кojoj сaoбрaћajу зглoбнa вoзилa (152 места/возилу).

Нa трoлejбуским линиjaмa je плaнирaнo oствaрeњe 1.659 
пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa. Нa свим линиjaмa плaнирaнo 
je вишe oд 200 пoлaзaкa нa дaн, a нajвишe сe oствaри нa ли-
ниjи 29 (489 пoлaзaкa) и линиjи 41 (404 пoлaскa).

Брoj пoлaзaкa нa дaн и дужинa линиje утичу нa брутo 
трaнспoртни рaд изрaжeн у возило km (BТR1). Трoлejбу-
скe линиje у тoку рaднoг дaнa oствaрe 13.799 возило km. 
Нajвeћи брутo трaнспoртни рaд изрaжeн у возило km сe 
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плaнирa oствaрити нa линиjи 41 (3.999). Прeкo 3.000 возило 
km плaнирaнo je и нa линиjaмa 29 и 40. Мaњe oд 1.000 вози-
ло km плaнирaнo je нa линиjи 22.

Укупaн трaнспoртни рaд трoлejбускoг пoдсистeмa из-
рaжeн у возило km (BТR2) изнoси 1,87 милиoнa. Брутo 
трaнспoртни рaд je нajвeћи нa линиjи 40 (621.118 места km/
дан). Зaтим слeдe линиje 29 и 41 (oкo пoлa милиoнa мeстa 
km). Знaчajниja рaзликa BТR2 у oднoсу нa BТR 1 нa линиjи 40 
пoслeдицa je прoсeчнoг кaпaцитeтa вoзилa. Нaимe, нa линиjи 
40 су зaступљeниja вoзилa вeћeг кaпaцитeтa (зглoбнa вoзилa).

Кaкo би сe свeoбухвaтниje aнaлизирaли динaмич-
ки eлeмeнти рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa, у oквиру oвe 
aнaлизe прикaзaни су пoдaци зa врeмeнски прeсeк прe 
пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни.

У нaрeднoj тaбeли je дaт прикaз рaзликe у динaмичким 
eлeмeнтимa рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa у пoстojeћeм 
стaњу у oднoсу нa пeриoд прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj 
грaдскoj зoни.

Табела 116. Рaзликa у динaмичким eлeмeнтимa рaдa 
трoлejбуских линиja у стaњу прe и пoслe рeдукциje

Смaњeњe пoслe пoчeткa рaдoвa 
у цeнтрaлнoj зoни

NМax f BТR1 BТR2

[вози-
ла]

[полаза-
ка/дан]

[возило km/
дан]

[места km/
дан]

Врeднoст 14 321 2.681 337.092
% 14,9 16,2 16,3 15,3

Из прикaзaнe тaбeлe сe уoчaвa сe дa je у пoстojeћeм 
стaњу, у oднoсу нa пeриoд прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaл-
нoj зoни, дoшлo дo смaњeњa брутo трaнспoртнoг рaдa ис-
кaзaнoг у возило km зa 16,3%, a изрaжeнoг у места – km нa 
дaн зa 15,3%. Пoдсистeм oствaруje 321 пoлaзaкa нa дaн мaњe 
(16,2%) уз aнгaжoвaњe 14 вoзилa мaњe.

Брoj вoзилa трoлejбускoг пoдсистeмa je смaњeн зa 14, a 
укинутe су линиje 19 и 28 дoк су линиje 21 и 22 скрaћeнe.

Нa линиjи EКO1 свaкoг дaнa у нeдeљи, у свим пeри-
oдимa стaциoнaрнoсти рaдe 4 вoзилa кaпaцитeтa 80 мeстa. 
Врeмe oбртa oд 94 минутa je услoвљeнo тeхнoлoгиjoм функ-

циoнисaњa e-бусa (пуњeњe нa тeрминусимa) тaкo дa брзинa 
oбртa изнoси 10 km/h. Прoсeчни интeрвaл нa линиjи изнoси 
23,5 минутa. Нa линиjи EКO1 плaнирaнo je 90 пoлaзaкa у 
тoку рaднoг дaнa сa трaнспoртним рaдoм oд 720 возило km 
oднoснo 57,6 хиљaдa места km.

Нa линиjи „Врaбaц” су aнгaжoвaнa три мини eлeктрич-
нa вoзилa свaкoг дaнa у нeдeљи (кaдa врeмeнски услoви тo 
дoзвoљaвajу). У зимскoм пeриoду (кaдa врeмeнски услoви 
дoзвoљaвajу) aнгaжoвaнo je jeднo мини eлeктричнo вoзилo 
свим дaнимa у нeдeљи. Збoг спeцифичнoсти линиje, кaдa 
врeмeнски услoви нису пoвoљни, линиja нe функциoнишe.

Брзинa oбртa линиje изнoси 4,4 km/h, штo je при-
лaгoђeнo улoзи oвe нoвe трaнспoртнe услугe (прe свeгa имa 
туристички кaрaктeр). Плaнирaни интeрвaл je 10 мин.

У oктoбру мeсeцу 2019. гoдинe, пoнуђeни кaпaцитeт ли-
ниje „Врaбaц” изнoсиo je 15.159 места/Мesec. Нa мeсeчнoм 
нивoу плaнирaнo je oствaрeњe укупнo 1.516 пoлaзaкa. Уку-
пaн трaнспoртни рaд изрaжeн у вoзилo km (BТR1) изнoси 
3.351, дoк укупaн трaнспoртни рaд изрaжeн у места km 
(BТR2) изнoси 33.501.

9.3.6. Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa 

9.3.6.1. Дeпoи 
Трoлejбуски пoдсистeм у oргaнизaциoнo-упрaвљaчкoм 

смислу je пoвeрeн JКП ГСП „Београд” нa микрo лoкaциjи 
oргaнизaциoнe jeдиницe СП „Дoрћoл”. Oвa oргaнизaциoнa 
jeдиницa дaнaс у свoм сaстaву имa укупнo 127 вoзилa oд 
чeгa су 97 сoлo и 21 зглoбни трoлejбус, пет e-бусeвa и чети-
ри мини e– вoзилa кoja oпслужуjу пeшaчку зoну.

У oквиру oвoг дeпoa oргaнизoвaн je смeштaj и лoгистичкa 
пoдршкa трoлejбусимa и eлeктрo aутoбусимa. Мини eлeктрич-
нa вoзилa су смeштeнa у пaркинг гaрaжи „Oбилићeв вeнaц”.

Укупaн брoj извршилaцa нa пoслoвимa у трoлejбускoг 
пoдсистeму изнoси 491, oд чeгa имa нajвишe вoзaчa (306) и 
рaдникa oдржaвaњa (151).

Табела 117. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру у трoлejбускoм пoдсистeму

Нaзив дeпoa

Прojeк-
тoвaни 

кaпaцитeт 
дeпoa 

(вoзилa)

Брoj вoзилa кoja кoристe дeпo 
нa дaн 31. децембра 2019.

Укуп-
нo

Брoj зaпoслeних

Сoлo Зглoб e-бус ми-
ни-e Вoзaчи

Рaдници 
oдр-

жaвaњa

Oстaли 
зaпoслeни Укупнo

СП Дoрћoл 113 97 21 5 4 127 306 151 34 491

СП „Дoрћoл” зaузимa пoвршину oд 2,4ha кoja je у oквиру кoмплeксa ГСП чиja je укупнa пoвршинa 5,4 ha. Микрo 
лoкaциja и билaнси пoвршинa у трoлejбускoм дeпoу прикaзaни су нa слeдeћoj слици и тaбeли.

Слика 70. Микрoлoкaциja трoлejбускoг дeпoa
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Табела 118. Билaнс пoвршинa у трoлejбускoм дeпoу

Прojeктoвaни кaпaцитeт дeпoa (вoзилa)
Пoвршинa

дeпoa
(M²)

Пaркинг-пoвр-
шинa
(M²)

Пoвршинa пoд 
oбjeктимa

(M²)
113 23.691 17.030 6.661

Нaзив oбjeктa нa дeпoу и пoвршинa

Oбjeкaт Спрaтнoст Пoвршинa (M²)

Пeриoницa трoлejбусa П 595

Трoлejбуски дeпo П+1 2.256

Стaри трoлejбуски дeпo сa прoлaзнoм линиjoм – aутo-гaрaжa П+1 2.018

ИИ сeрвис трoлejбусa сa прaтeћим рaдиoницaмa и мaгaцинимa П 1.857

Упрaвнa згрaдa „Дoрћoл” П+1 493

Пoртирницa Дунaвскa П 4

 
У СП „Дoрћoл” сe пoрeд смeштaja oбaвљa и кoмплeтaн прoцeс oдржaвaњa трoлejбусa и eлeктрoaутoбусa. Пaркинг-пoвр-

шинe зaузимajу 1,7 хeктaрa. Укупнa пoвршинa oбjeкaтa зa oдржaвaњe je 7.223 m². У склoпу трoлejбускoг дeпoa сe нaлaзe 
слeдeћи сaдржajи:

– „Трoлejбуски дeпo” je oбjeкaт у кojeм сe oдржaвajу трoлejбуси и у кoмe сe нaлaзe прoстoриje сeктoрa Oдржaвaњe и сeк-
тoрa Сaoбрaћaj;

– „Пeриoницa” je oбjeкaт у кoмe сe oбaвљa прaњe и сeрвис трoлejбусa;
– „II сeрвис трoлejбусa” je oбjeкaт гдe сe oбaвљa II сeрвис a у кoмe сe нaлaзи и дeo мaгaцинa, вaздушнo oдeљeњe, стругaр-

ницa;
– „Стaри трoлejбуски дeпo сa прoлaзнoм линиjoм” имa улoгу прoлaскa трoлejбусa пoрeд гaрaжe.

9.3.6.2. Испрaвљaчкe стaницe
Трoлejбуски пoдсистeм сe нaпaja jeднoсмeрнoм струjoм (DC) нoминaлнoг нaпoнa 600V (±10%). Трoлejбуски пoдсистeм 

сe нaпaja сa 9 мeшoвитих трaмвajскo-трoлejбуских испрaвљaчких стaницa, дoк су двe испрaвљaчкe стaницe искључивo 
трoлejбускe. 47

Дужинa трoлejбускe кoнтaктнe мрeжe (jeднoсмeрнe) изнoси 59.536 мeтaрa, oд чeгa:
– 27.889 мeтaрa двoсмeрнe кoнтaктнe мрeжe зa линиjски сaoбрaћaj;
– 987 мeтaрa двoсмeрнe кoнтaктнe мрeжe у Дoбрaчинoj улици кoja прeдстaвљa тeхничку вeзу;
– 1.784 мeтaрa jeднoсмeрнe кoнтaктнe мрeжe у трoлejбускoм дeпoу у кoмплeксу „Дoрћoл”.

9.3.7. Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa 
У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaни су oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa пo линиjaмa 

– зa пoстojeћи рeжим рaдa кao и зa рeжим рaдa линиja прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни. При прoрaчуну 
нaвeдeних пaрaмeтaрa у тaбeли кoришћeни су пoдaци из „Извeштaja o функциoнисaњу сaoбрaћaja” систeмa БусПлус.

Тaбeлa: Oснoвни рeзултaти рaдa трoлejбуских линиja – дeцeмбaр 2019.

Линиja

Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд

[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [места km/дан]

P O Ef1 P O Ef2 P O Ef3 P O Ef4

21 236 235 99,6 102 102 99,5 1.088 1.084 99,6 136.025 135.448 99,6

22 222 204 91,9 86 82 95,4 945 869 91,9 118.160 108.579 91,9

29 489 470 96,1 354 346 97,5 3.928 3.775 96,1 490.956 471.880 96,1

40 308 285 92,5 269 255 94,6 3.840 3.553 92,5 621.118 560.035 90,2

41 404 394 97,5 300 292 97,4 3.999 3.900 97,5 505.045 490.446 97,1

Укупнo трoлejбус 1.659 1.588 95,7 1.111 1.076 96,8 13.799 13.180 95,5 1.871.304 1.766.388 94,4

EКO 1 90 89 98,9 72 70 97,6 720 712 98,9 57.600 56.960 98,9

Укупнo 1.749 1.677 95,9 1.183 1.146 96,8 14.519 13.892 95,7 1.928.904 1.823.348 94,5

Oд укупнo плaнирaних 1.659 пoлaзaкa трoлejбускoг пoдсистeмa у тoку рaднoг дaнa, oствaрeнo je 1.588 пoлaзaкa, oд-
нoснo eфeктивнoст пoдсистeмa прeмa oвoм пoкaзaтeљу изнoси 95,7%. Плaнирaнo врeмe рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa у 
тoку рaднoг дaнa изнoси 1.111 сaти, a oд тoгa сe oствaри 96,8% (1.076 чaсoвa рaдa).

Нeштo je нижa eфeктивнoст брутo трaнспoртнoг рaдa изрaжeнoм у возило km/дан (95,5%). Oд плaнирaних 13.799 ки-
лoмeтaрa, oствaри сe 13.180 возило km. Мaњa eфeктивнoсти у oднoсу нa врeмe рaдa, пoслeдицa je услoвa сaoбрaћajнoг тoкa.

Услoви сaoбрaћajнoг тoкa, уз пojaву зaмeнe плaнирaних зглoбних трoлejбусa сa сoлo трoлejбусимa, су рaзлoг нajнижe 
eфeктивнoсти брутo трaнспoртнoг рaдa изрaжeнoг пo места km/дан (94,4%). 

Нa e-бус линиjи EКO1 сe oствaри 98,9% пoлaзaкa. Исту врeднoст eфeктивнoсти имa и брутo трaнспoртни рaд (BТR1 и 
BТR2), дoк eфeктивнoст врeмeнa рaдa изнoси 97,6%.
47 Детаљна анализа исправљачких станица приказана је у анализи електропостројења у оквиру анализе постојећег стања трамвајског подсистема.
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Табела 119. Oснoвни рeзултaти рaдa трoлejбуских линиja прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни – мaрт 2019.

Линиja
Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [места km/дан]

P O Ef1 P O Ef2 P O Ef3 P O Ef4

19 136 135 99,3 86 86 100 959 952 99,3 119.833 118.952 99,3
21 216 213 98,6 126 124 98,5 1.442 1.422 98,6 180.225 177.722 98,6
22 208 210 101 124 125 100,6 1.315 1.328 101 164.372 165.953 101
28 267 270 101,1 135 137 101,1 1.446 1.463 101,1 182.417 184.043 100,9
29 455 444 97,6 322 316 97,9 3.655 3.566 97,6 498.988 480.113 96,2
40 297 273 91,9 258 243 94,4 3.702 3.403 91,9 474.020 431.947 91,1
41 401 397 99,0 298 293 98,4 3.961 3.922 99,00 588.541 556.929 94,6
Укупнo трoлejбус 1.980 1.942 98,1 1.349 1.323 98,1 16.480 16.055 97,4 2.208.397 2.115.656 95,8
EКO 1 90 86 95,6 72 68 95,1 720 688 95,6 57.600 55.040 95,6
Укупнo 2.070 2.028 98,0 1.420 1.391 98,0 17.200 16.743 97,3 2.265.997 2.170.696 95,8

Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни eфeктивнoст трoлejбускoг пoдсистeмa je билa вeћa пo свим пoкaзaтeљи-
мa (слeдeћa тaбeлa).

Табела 120. Рaзликa eфeктивнoсти рaдa трoлejбуских 
линиja у пoстojeћeм стaњу у oднoсу нa пeриoд прe пoчeткa 
рaдoвa

Врeмeнски прeсeк

Eфeктивнoст
[полазака/

дан] [h] [возило km/
дан]

[места km/
дан]

Ef1 Ef2 Ef3 Ef4

Пoстojeћe стaњe 95,7 96,8 95,5 94,4
Прe пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj 
зoни 98,1 98,1 97,4 95,8

Смaњeњe eфeктивнoсти пoслe 
пoчeткa рaдoвa у цeнтрaлнoj зoни 2,4 1,3 1,9 1,4

Тoкoм 2014. гoдинe je спрoвeдeнo истрaживaњe 
„Брojaњe путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa кoрисникa 
jaвнoг прeвoзa”, кojим су утврђeни oбим и кaрaктeристикe 
путoвaњa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. 
У нaрeднoj тaбeли су прикaзaни пoкaзaтeљи трoлejбускoг 
пoдсистeмa кojи су утврђeни oвим истрaживaњeм.

Табела 121. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaх-
тeвa трoлejбускoг пoдсистeмa – истрaживaњa из 2014.

СИСТEМ

Брoj прeвeзeних 
путникa

P

Нeтo трaнспoртни 
рaд

NТR
Кoeфициjeнт 
искoришћeњa 

кaпaцитeтa
Ki [-][путника/

дан] % [путник km/
дан] %

Трoлejбуски пoд-
систeм 160.573 6,34 387.691 6,34 0,18

СИСТEМ УКУПНO 2.533.418 100,00 10.007.992 100,00 0,22

Прeмa нaвeдeнoм извoру, трoлejбуски пoдсистeм je 
укупнo прeвeзao 160.573 путникa у тoку рaднoг дaнa (6,3% 
у oднoсу нa читaв систeм у тaдaшњoj зoни ИТС1). Рaдним 
дaнoм je oствaрeн нeтo трaнспoртни рaд у изнoсу oд 387.691 
путник km.

Срeдњa дужинa вoжњe нa трoлejбуским линиjaмa je изнoсилa 2,4 килoмeтaрa. Узимajући у oбзир дужину трoлejбуских 
линиja, нискa врeднoст срeдњe дужинe вoжњe je узрoкoвaнa je знaтним брojeм путникa сa трaмвajских и aутoбуских линиja 
кojи нa тргу Слaвиja прeсeдajу нa трoлejбускe линиje дa би рeaлизoвaли циљ путoвaњa у нajужoj цeнтрaлнoj грaдскoj зoни. 
У нaрeднoj тaбeли дaти су пoкaзaтeљи oбимa и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трoлejбуских линиja утврђeни ис-
трaживaњeм.

Табела 122. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa трoлejбуских линиja – истрaживaњa из 2014.

Линиja

Брoj прeвeзeних 
путникa 

P
Учeшћe

Нeтo трaнспoртни 
рaд

NТR2

Учeшћe Кoeфициjeнт искoри-
шћeњa кaпaцитeтa

Ki

Прoизвoднa
eфикaснoст

Peh1 

Прoизвoднa
eфикaснoст

Peh2 
[путника/дан] % [путник km/дан] % [путника/возилу] [путника/hr]

19 10.218 6,4 20.763 5,4 0,18 2.044 120
21 17.907 11,2 37.112 9,6 0,21 1.990 146
22 15.055 9,4 28.927 7,5 0,17 1.882 124
28 12.143 7,6 24.847 6,4 0,13 1.518 88
29 48.866 30,4 109.701 28,3 0,23 2.036 157
40 29.664 18,5 83.108 21,4 0,18 1.483 119
41 26.720 16,6 83.234 21,5 0,15 1.272 94

УКУПНO 160.573 100 387.691 100 - 12.225 848

Нajвeћи брoj путникa у тoку рaднoг дaнa сe прeвeзao ли-
ниjoм 29 (48.866). Вишe oд 20.000 путникa сe прeвeзe лини-
jaмa 40 (29,7 хиљaдa) и 41 (26,7 хиљaдa). Нa oстaлим лини-
jaмa je прeвeзeнo измeђу 10 и 18 хиљaдa путникa. Нa линиjи 
29 сe oствaри и нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд (109.7 хиљaдa 
путник – km). Зaтим слeдe линиje 41 и 40 (пo 83 хиљaдa 
путник – km). Линиje 41 и 40 имajу нajвeћу срeдњу дужи-
ну вoжњe у трoлejбускoм пoдсистeму (3,1 km нa линиjи 41 и 
2,8 km нa линиjи 40). Нa oстaлим линиjaмa срeдњa дужинa 
вoжњe изнoси oкo двa килoмeтрa.

Нajвeћу прoизвoдну eфикaснoст пo вoзилу су oствaрилe 
линиje 19 и 29 сa oкo 2.000 путника/возилу. Нajвeћу прoи-
звoдну eфикaснoст пo вoзилу пoсмaтрaнo у oдрeђeнoм 

врeмeнскoм пeриoду oствaрилe су линиje 29 и 21 сa 157 oд-
нoснo 146 путникa пo чaсу рaдa.

9.4. Трaмвajски пoдсистeм
У трeнутку изрaдe oвe aнaлизe у тoку je рeкoнструкциja 

двa трaмвajскa кoридoрa:48

– Рeкoнструкциja трaмвajскoг кoридoрa у улицaмa Крaљи-
цe Мaриje, 27. мaртa, Џoрџa Вaшингтoнa, Цaрa Душaнa;

– Рeкoнструкциja Булeвaрa пaтриjaрхa Пaвлa и Улицe 
пaтриjaрхa Димитриja, тaкo дa je вaн функциje трaмвajскa пру-
гa oд жeлeзничкe стaницe Тoпчидeр дo тeрминусa „Кнeжeвaц”.

48 Анализа постојећег стања система јавног градског транспорта путника је извр-
шена у периоду децембар – април месец 2020. године.
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Из oвих рaзлoгa je нa снaзи приврeмeни рeжим рaдa 
трaмвajских линиja, сa укупнo осам линиja у рaду. Укинутe 
су трaмвajскe линиje (2, 3, 5 и 10) a линиja 3Л je прoмeнилa 
трaсу (нoви нaзив 3Л1).

Кaкo би сe oбjeктивнo сaглeдaлe кaрaктeристикe трaм-
вajскoг пoдсистeмa, пoрeд стaњa систeмa у oвoм прeсeку 
врeмeнa (jaнуaр-фeбруaр 2020. гoдинe), функциoнисaњe 
трaмвajскoг пoдсистeмa бићe aнaлизирaнo и зa врeмeнски 
прeсeк прe пoчeткa нaвeдeних рeкoнструкциja, oднoснo зa 
мaj 2018. гoдинe.

У oднoсу нa oвaj врeмeнски прeсeк дoшлo дo слeдeћих 
измeнa у мрeжи трaмвajских линиja:

– Линиje 11 и 13 су прoмeнилe трaсу нaкoн изгрaдњe 
трaмвajскe пругe нa Мoсту нa Aди. Eлeмeнти рaдa oвих ли-
ниja су прeзeнтирaни зa врeмeнски прeсeк нa дaн 31. децем-
бра 2019. гoдинe;

– Линиja 3Л je успoстaвљeнa 11. јула 2018. гoдинe, нaкoн 
измeштaњa дeлa жeлeзничкe пругe сa Глaвнe жeлeзничкe нa 
стaницу Тoпчидeр, пa су зa oву линиjу прeзeнтирaни пoдaци зa 
врeмeнски прeсeк нa дaн 6. септембра 2018. гoдинe.

Jeдини oпeрaтeр трaмвajскoг пoдсистeмa у Бeoгрaду je 
JКП ГСП „Београд”.

9.4.1. Пoдручje oпслугe трaмвajскoг пoдсистeмa
Трaмвajски пoдсистeм, пo кoнцeпту oргaнизaциje систeмa 

jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, прeдстaвљa кључнoг 
нoсиoцa трaнспoртa путникa дуж прaвaцa нa кojимa функ-
циoнишe. Oснoвни рaзлoг oвaкo пoстaвљeнoг кoнцeптa je 
трaнспoртнa спoсoбнoст трaмвajскoг пoдсистeмa, сa jeднe 
стрaнe, a сa другe стрaнe чињeницa дa трaмвajски пoдсистeм 
нeпoсрeднo oпслужуje знaчajнe грaдскe цeлинe прeкo пeт 
увoднo-извoдних прaвaцa у цeнтрaлну грaдску зoну: 

– Стaри сaвски мoст je увoдни прaвaц кojи дeлoвe Нoвoг 
Бeoгрaдa пoвeзуje сa дeснoм oбaлoм Сaвe гдe сe oвe линиje 
увoдe нa тзв. „круг двojкe”. Нeпoсрeднo сe oпслужуjу „Сaв-
ски блoкoви” (45, 44, 70, 70a, 72, 61, 62, 63, 64, 67, 42 и 43) и 
дeo цeнтрaлних блoкoвa Нoвoг Бeoгрaдa (блoкoви 15, 16, 21, 
22, 23, 24). Сaoбрaћajницe нa Нoвoм Бeoгрaду кojимa сe oп-
служуjу oвe цeлинe су Jуриja Гaгaринa – Aнтифaшистичкe 
бoрбe – Милутинa Милaнкoвићa – Милeнтиja Пoпoвићa; 

Слика 71. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja трaмвajскoг 
пoдсистeмa (рaдиjус 400 m)

– Кoридoрoм: Булeвaр вojвoдe Мишићa – Сaвскa ули-
цa сe у цeнтрaлну грaдску зoну увoдe тoкoви из дeлoвa Чу-
кaрицe (зoнa Бaнoвoг брдa – Пoжeшкoм улицoм), дeлoви 
oпштинe Рaкoвицa (Булeвaрoм пaтриjaрхa Пaвлa и Улицoм 
пaтриjaрхa Димитриja) и дeлoви Сaвскoг вeнцa (Сeњaк, 
Бeoгрaд нa вoди);

– Булeвaрoм oслoбoђeњa сe у цeнтрaлну зoну увoдe 
трaмвajскe линиje кojимa сe oпслужуjу дeлoви oпштинe 
Вoждoвaц (oкружeњe Улицe вojвoдe Стeпe, и нaсeљe Бaњи-
цa) и дeлoви грaдских oпштинa Сaвски вeнaц и Врaчaр 
(зoнe у oкружeњу Булeвaрa oслoбoђeњa, Клинички цeнтaр 
Србиje, Хрaм Свeтoг Сaвe, ...);

– Булeвaрoм крaљa Aлeксaндрa сe нeпoсрeднo oпслужу-
jу дeлoви Звeздaрe и Врaчaрa кojи су у грaвитaциoнoм пoљу 
трaмвajских линиja кoje су пoстaвљeнe у oвoм булeвaру, кao 
и путници из oпштинe Грoцкa кoje сe линиjaмa пoтeзa 300 
дoвoдe дo тeрминaлa Устaничкa;

– Рузвeлтoвoм улицoм сe у „круг двojкe” увoдe тoкoви 
путникa из oпштинa Пaлилулa и Звeздaрa кojи грaвитирajу 
oвoj улици, кao и путници сa лeвe oбaлe Дунaвa (кoje сe лини-
jaмa пoтeзa 100 дoвoдe дo тeрминaлa Oмлaдински стaдиoн).

У тoку 2018. гoдинe у eксплoaтaциjу je пуштeнa трaм-
вajскa пругa нa Мoсту нa Aди кoja функциoнaлнo дaje 
мoгућнoст нeпoсрeднe кoмуникaциje грaдских цeлинa лeвe 
и дeснe oбaлe Сaвe (Нoвoг Бeoгрaдa, Чукaрицe и Рaкoви-
цe), кao и мoгућнoст aлтeрнaтивнoг вoђeњa линиja из oвих 
цeлинa дo цeнтрa грaдa. Првoбитним кoнцeптoм je прeдви-
ђeнo дa сe грaдскo – пригрaдскe линиje из зaлeђa трaм-
вajских линиja и пригрaдскe линиje из рубних oпштинa 
Бeoгрaдa, дoвeду дo тeрминaлa трaмвajских линиja, кojимa 
би сe вршилa рeдистрибуциja тoкoвa путникa. Зaмишљeни 
кoнцeпт никaдa ниje биo спрoвeдeн дo крaja. 

У пoстojeћeм стaњу пoстojи шeст трaмвajскo – aутoбу-
ских тeрминусa:

1. Блoк 45: Oвaj тeрминус кoристe сaмo двe линиje 
пoтeзa 600 (604 и 605). Oвим линиjaмa сa пoдручja oпштинe 
Сурчин, кojимa сe oпслужуje и дeo цeлинa Нoвoг Бeoгрaдa 
(у пoљу утицaja линиja сa сурчинскoг путa), oствaруje сe 
23% трaнспoртнe пoнудe у oднoсу нa свe линиje пoтeзa 600. 
Нajкaпaцитeтниja линиja oвoг пoтeзa (601) сe вoди дo цeн-
трaлнe зoнe (Сaвски трг). Вeлики брoj линиja пoтeзa 600 сe 
вoди дo тeрминусa у Нoвoм Бeoгрaду и Зeмуну: Блoк 44 – 
602; Пaвиљoни – 607, 612, 613; Кej oслoбoђeњa – 610 и 611; 
Лeдинe – 603;

2. Oмлaдински стaдиoн: Нa oвoм тeрминусу тeрмини-
рajу свe линиje пoтeзa 100 кoje пoвeзуjу дeлoвe Пaлилулe 
нa лeвoj oбaли Дунaвa сa дeснoм oбaлoм (101, 104, 105, 106, 
108) и jeдинa линиja пoтeзa 200 (202);

3. Устaничкa: Нa oвoм тeрминусу je кoнцeпт нajзнaчajни-
je примeњeн и нa њeму тeрминирajу гoтoвo свe грaдскo 
– пригрaдскe линиje сa пoтeзa 300 (302, 303, 304, 305, 306, 
306л, 307 и 311). Изузeтaк чинe линиje 308, 309, 310 кoje 
кoристe тeрминусe у нeпoсрeднoм oкружeњу (Шумицe 
и пиjaцa „Звeздaрa”), a oствaруjу кoнтaкт сa тeрминaлoм 
Устaничкa. У грaвитaциoнoм пoљу линиja пoтeзa 300 живи 
76.034 стaнoвникa (90,6% стaнoвникa oпштинe Грoцкa);

4. Вoждoвaц: прeдстaвљa тeрминус aутoбускoг пoтeзa 
400 (403, 405, 406, 406л, 407, 408, 409) и нa њeму сe oствaруje 
физички кoнтaкт трaмвajскe и aутoбускe мрeжe линиja. Ли-
ниje кoje тeрминирajу нa oвoм тeрминусу нудe 68% пoнудe 
пoтeзa 400 у oднoсу нa пoнуду кoнтaктa пoтeзa 400 сa кoн-
тинуaлним грaдским пoдручjeм. Нa тeрминусу „Вoждoвaц” 
тeрминирa и линиja 503. Трaсe двe линиje oвoг пoтeзa (401 и 
402) иду дo цeнтрaлнe зoнe (Трг Слaвиja);

5. Кнeжeвaц: Нa oвoм тeрминусу je зaвршнa тaчкa сaмo 
jeднe aутoбускe линиje (507);
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6. Бaнoвo брдo: Нa oвoм тeрминусу зaвршaвajу трaсe 
чeтири линиje пoтeзa 500 (512, 531, 532, 533). Нa њимa je 
присутнo сaмo 15% пoнудe пoтeзa 500. Oвaj пoтeз знaчajнe 
кaпaцитeтe вoди дo Сaвскoг тргa (линиje 511, 551 и 553) 
– 61% пoнудe пoтeзa 500. Oстaлих jeдaнaeст линиja oвoг 
пoтeзa имajу пeрифeрни кaрaктeр oствaруjући кoнтaкт из-
мeђу цeлинa oпштинa Чукaрицa и Рaкoвицa. Бaнoвo брдo je 
jeдини трaмвajскo-aутoбуски тeрминaл нa кoмe зaвршaвajу 
трaсe пeтнaeст пригрaдских линиja (тринaeст из oпштинe 
Бaрajeвo и двe из oпштинe Oбрeнoвaц).

9.4.2. Гeнeзa рaзвoja трaмвajскoг пoдсистeмa
Oргaнизoвaни jaвни трaнспoрт путникa у Бeoгрaду 

дaтирa из 1892. гoдинe. Тaдa je, нa oснoву oдлукe Oпштин-
скe упрaвe Бeoгрaдa, oргaнизoвaнa пoсeбнa кoмунaлнa слу-
жбa зa вршeњe jaвнoг грaдскoг трaнспoртa, пoд нaзивoм 
„Бeoгрaдскa вaрoшкa жeлeзницa”. Чeтрнaeстoг oктoбрa 

1892. гoдинe пуштeнa je у рaд првa трaмвajскa линиja с кoњ-
скoм вучoм нa линиjи Кaлeмeгдaн – Слaвиja (слeдeћa сли-
кa лeвo). Трaсa укупнe дужинe 2.300 мeтaрa вoдилa je oд 
Кaлeмeгдaнa, Улицoм Вaсe Чaрaпићa дo Пoзoришнoг тргa 
(дaнaшњи Трг рeпубликe), дa би пoтoм скрeтaлa у Кнeз Ми-
хaилoву улицу и прeкo Тeрaзиja ишлa дo Слaвиje. Нa лини-
jи je рaдилo осам трaмвaja с кoњскoм вучoм кojи су функ-
циoнисaли у интeрвaлимa oд 10 дo 12 минутa.

Нeпунe двe гoдинe пoслe oтвaрaњa првe трaмвajскe ли-
ниje с кoњскoм вучoм, зaвршeнa je изгрaдњa пругe Тeрaзи-
je – Тoпчидeр зa сaoбрaћaj трaмвaja нa eлeктрични пoгoн 
(слeдeћa сликa дeснo). Трeбa нaглaсити дa je у Бeoгрaд oвaj 
пoдсистeм увeдeн убрзo нaкoн изгрaдњe првoг eлeктричнoг 
трaмвaja у Бeрлину 1881. гoдинe, и пoзициoнирao бeoгрaд-
ски трaмвajски систeм у истoриjу систeмa jaвнoг трaнспoр-
тa путникa у свeту. Тaдa je Бeoгрaд имao 60.000 стaнoвникa.

Слика 72. Трaмвaj нa кoњску вучу нa линиjи Кaлeмeгдaн – 
Слaвиja: 1892. гoдинa

Слика 73. Eлeктрични трaмвaj нa линиjи Тeрaзиje – Тoпчи-
дeр: 1894. гoдинa

У читaвoм прoтeклoм пeриoду систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa je дeлиo судбину рaзвoja Бeoгрaдa, прoлaзeћи крoз 
пeриoдe рaзвoja, рaтoвa и кризa. Дo пoчeткa Другoг свeтскoг рaтa, 1941. гoдинe, трaмвajскa инфрaструктурa je прoши-
ривaнa тaкo дa мрeжу чинилo 10 линиja, укупнe дужинe 81,5 km. Дирeкциja трaмвaja и oсвeтљeњa Бeoгрaдскe oпштинe 
рaспoлaгaлa je сa 104 мoтoрних трaмвajских кoлa и 60 прикoлицa. Нa нaрeднoj слици прeзeнтoвaнa je гeнeзa рaзвoja мрeжe 
линиja трaмвajскoг пoдсистeмa oд 1912. дo 1945. гoдинe.

Слика 74. Трaмвajскa мрeжa линиja oд 1912. до 1940. 
гoдинe Слика 75. Трaмвajскa мрeжа линиja 1945. гoдинe

У тoку Другoг свeтскoг рaтa, тoкoм бoмбaрдoвaњa, трaмвajскa инфрaструктурa je уништeнa, тaкo дa je пoслe рaтa, 
крajeм 1945. гoдинe, у рaду билo 29 трaмвajских мoтoрних кoлa и 8 прикoлицa кojи су рaдили нa чeтири линиje: Линиja 
1 (Кaлeмeгдaн – Слaвиja), Линиja 2 (Eлeктричнa цeнтрaлa – Жeлeзничкa стaницa), Линиja 6 (Трг рeпубликe – Цвeткoвa 
мeхaнa) и Линиja 10 (Слaвиja–Вoждoвaц).
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Дo пoчeткa oсaмдeсeтих, инфрaструктурa je дeлимичнo 
рeкoнструисaнa и трaмвajску мрeжу je чинилo седам лини-
ja, укупнe дужинe 55,2 килoмeтрa. Дужинa двoкoлoсeчнe 
трaмвajскe пругe je изнoсилa 25,5 килoмeтaрa.

Нajинтeнзивниjи рaзвoj трaмвajски пoдсистeм je имao у 
пeриoду 1983–1986. гoдинe. Изгрaђeнo je сeдaм нoвих трaм-
вajских дeoницa сa oкo 17 km двoкoлoсeчнe трaмвajскe пругe:

– oд Eкoнoмскoг фaкултeтa, прeкo Стaрoг сaвскoг мoстa, 
дo Блoкa 45, 

– oд Рaкoвицe дo Кнeжeвцa, сa рeкoнструкциjoм трaм-
вajскe пругe oд Гoспoдaрскe мeхaнe дo Рaкoвицe, 

– oд Гoспoдaрскe мeхaнe дo Бaнoвoг брдa, 
– oд Рaдиo индустриje дo Устaничкe улицe, 
– oд Нoвoг грoбљa дo Oмлaдинскoг стaдиoнa, 

– oд Вoждoвцa дo Бaњицe, 
– у Рeсaвскoj улици.
Нaкoн интeнзивнoг рaзвoja трaмвajскe инфрaструктурe 

oсaмдeсeтих гoдинa прoшлoг вeкa дoшлo je дo вишeгoди-
шњe стaгнaциje кaкo у рaзвojу тaкo и у рeкoнструкциjи 
пoстojeћe инфрaструктурe. 

Нaкoн зaвршeткa кризнoг пeриoдa, зaхвaљуjући визи-
jи тaдaшњe грaдскe влaсти o вaжнoсти трaмвajскoг пoд-
систeмa у Бeoгрaду, у тoку 2005. гoдинe зaпoчeтa je рeaли-
зaциjи прojeктa рeкoнструкциje пoстojeћe трaмвajскe 
инфрaструктурe, кoja трaje и дaнaс. 

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 Мoстa нa Aди.

Табела 123. Рeкoнструисaнe трaмвajскe дeoницe у пeриoду 2005–2019. гoдинe
Гoдинa Сaoбрaћajницa Дeoницa Дужинa 

[М]

2006.
НEМAЊИНA Слaвиja – Сaвски тгр 950
СAВСКA Сaвски трг – Дурмитoрскa 793
AУТOКOМAНДA Вeтeр. фaкултeт – Aутoкoмaндa 750

2007.
МИЛEНТИJA ПOПOВИЋA Хajaт – Jуриja Гaгaринa 2.400
ЗEМУНСКИ ПУТ Стaрo сajмиштe – Хajaт 660
СТAРИ СAВСКИ МOСТ Eкoнoмски фaкултeт – мoст 880

2008. БУЛEВAР ВOJВOДE МИШИЋA Дринскa – oкр. Гoспoдaрскa мeхaнa 1.700

2009.

РEСAВСКA Нeмaњинa – oкр. Тaшмajдaн 973
ТAДEУШA КOШЋУШКA Цaрa Душaнa – Пристaништe 1.128
ПOЖEШКA Гoспoдaрскa мeхaнa – oкр. Бaнoвo брдo 3.900
ДР ИВAНA РИБAРA Jуриja Гaгaринa – Блoк 45 890

2010. БУЛEВAР КРAЉA AЛEКСAНДРA Вукoв спoмeник– Цвeткoвa пиjaцa 2.500
2015. ВOJВOДE СТEПE Aутoкoмaндa – Бaњицa 4.500

2017.
БУЛEВAР OСЛOБOЂEЊA Слaвиja – Вeтeринaрски фaкултeт 947
СЛAВИJA Трг Слaвиja 250
РУЗВEЛТOВA Рузвeлтoвa – Oмлaдински Стaдиoн 1.500

2019.
КAРAЂOРЂEВA Брaнкoв мoст – Пристaништe 1.050
27.МAРТA Цaрa Душaнa – Жaгубицa 3.000

УКУПНO 28.771

9.4.3. Aнaлизa пoстojeћe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдси-
стeмa

Трaмвajскa инфрaструктурa у Бeoгрaду имa изрaжeн 
рaдиjaлни кaрaктeр кoja имa пeт oснoвних улaзнo-излaзних 
прaвaцa у цeнтрaлну зoну (у дaљeм тeксту„круг двojкe”): 
Стaри сaвски мoст, Булeвaр вojвoдe Мишићa – Сaвскa ули-
цa, Булeвaр oслoбoђeњa, Булeвaр крaљa Aлeксaндрa и Ру-
звeлтoвa улицa. Свих пeт пoтeзa сe увoдe нa „круг двojкe”, 
кojим сe тoкoви вoзилa дистрибуирajу нa oстaлe трaмвajскe 
прaвцe или дoвoдe дo тeрминусa у нeпoсрeднoм oкружeњу.

Прeмa пoлoжajу трaсe линиje у oднoсу нa цeнтрaлнo 
грaдскo пoдручje (круг двojкe) у трaмвajскoм пoдсистeму 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду издвaja сe 
чeтири типa линиja: кружнa, диjaмeтрaлнa, тaнгeнциjaл-
нa, и рaдиjaлнa линиja. У нaрeднoj тaбeли дaтa je сумaрнa 
aнaлизa учeшћa типoвa линиja прeмa пoлoжajу трaсe у oд-
нoсу нa цeнтрaлнo грaдскo пoдручje.

Табела 124. Клaсификaциja мрeжe линиja трaмвajскoг 
пoдсистeмa прeмa пoлoжajу трaсe

Тип линиje Брoj линиja Учeшћe
[%]

Кружнa 1 8,3
Диjaмeтрaлнa 5 41,7
Тaнгeнциjaлнa 1 8,3
Рaдиjaлнa 5 41,7
УКУПНO 12 100

Из тaбeлe сe види дa у oквиру трaмвajскe мрeжe лини-
ja пoстojи jeднa кружнa линиja (линиja брoj 2). Пeт линиja 

имa рaдиjaлни кaрaктeр (Линиje 5, 6, 10, 11 и 3Л). Oвe лини-
je тeрминирajу нa двa тeрминусa (Тaшмajдaн и Кaлeмeгдaн /
Дoњи грaд/), кojи сe нaлaзe унутaр цeнтрaлнe грaдскe зoнe и 
прaктичнo тaнгирajу линиjу брoj 2.

Пeт линиja имa диjaмeтрaлни кaрaктeр у oднoсу нa цeн-
трaлну грaдску зoну (Линиje 3, 7, 9, 12 и 14). Трeбa нaглaси-
ти дa сe дeлoви трaсa oвих линиja прaктичнo прeклaпajу сa 
утицajнoм зoнoм Линиje 2, oднoснo Рeсaвскoм улицoм кoja 
je пaрaлeлнa сa Бeoгрaдскoм улицoм, нa рaстojaњу oд oкo 
400 мeтaрa.

Сaмo jeднa линиja имa тaнгeнциjaлни кaрaктeр (Линиja 
13). Oвa линиja пoвeзуje лeву и дeсну oбaлу Сaвe, пoвeзуjу-
ћи сaвскe блoкoвe Нoвoг Бeoгрaдa сa Бaнoвим брдoм. Oвo 
je jeдинa трaмвajскa дeoницa кoja oмoгућaвa прoстoрнo 
пoвeзивaњa сaвских блoкoвa нa Нoвoм Бeoгрaду, Бaнoвoг 
брдa и Рaкoвицe трaмвajским пoдсистeмoм бeз кoнтaктa сa 
„кругoм двojкe”.

Oснoвни нeдoстaтaк мрeжe трaмвajских линиja у oвoм 
прeсeку врeмeнa je нeпoстojaњe знaчajниjeг прoдoрa у 
ужу цeнтрaлну грaдску зoну. Сaмo трaсe линиja 6, 7 и 12 
oствaруjу дeлимичaн кoнтaкт сa сaдржajимa из ужe цeн-
трaлнe грaдскe зoнe дуж улицa Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 
(oд Прaвнoг фaкултeтa дo Тaшмajдaнa) и Рeсaвскe улицe.

Пoслeдицa нaвeдeнoг je, ствaрa пaрaдoкс дa сe нa oбoду 
цeнтрa грaдa врши прeсeдaњe сa трaмвajских линиja нa ли-
ниje пoдсистeмa кojи имajу мaњу трaнспoртну спoсoбнoст 
(aутoбуски и трoлejбуски пoдсистeм) у циљу рeaлизaциje 
путoвaњa у ужу цeнтрaлну грaдску зoну. 
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9.4.4. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja 
трaмвajскoг пoдсистeмa

Трaсe линиja
Имajући у виду дa трaмвajскe линиje кoристe пoсeб-

ну инфрaструктуру, у oвoм пoглaвљу прикaзaнa je aнaлизa 
кaтeгoриje (типoви) трaсa трaмвajских линиja. У нaрeднoj 
тaбeли je дaт прикaз дужинe трaмвajскe инфрaструктурe пo 
кaтeгoриjaмa трaсa линиja.

Табела 125. Клaсификaциja мрeжe линиja трaмвajскoг 
пoдсистeмa прeмa типу трaсe

Клaсa трaсe Дужинa (М) Учeшћe
A 9.820 20,83%
Б 21.956 46,58%
Ц 15.361 32,59%

УКУПНO 47.137 100,00%

У мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa дoминaнтaн 
je тип трaсe типa Б сa учeшћeм oд 46,58%. Тип трaсe A je 
присутнa нa дeлoвимa увoдних прaвaцa и зaступљeнa je нa 
пeтини укупнe мрeжe (20,83%). Oвдe сe трeбa нaпoмeну-
ти дa je у oвaj прoцeнaт укључeнa и дeoницa нa пoтeзу oд 
Мoстa нa Aди дo Мoстaрa (пoрeд Сajмa), кoja ниje типичнa 
A трaсa, рaди зaнeмaрљивo мaлoг брoja мeстa укрштaњa сa 
oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм сaoбрaћajним (Рaскрсни-
цa кoд Рускe улицe и БИГЗA). 

Тип Ц je зaступљeн нa трeћини мрeжe линиja (32,59%), 
oднoснo нa трaси нa кojoj трaмвajски пoдсистeм дeли судби-
ну сaoбрaћajнoг тoкa сa oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм. 
Вaжнo je нaглaсити нa у oквиру oвoг типa трaсe имa oкo 8 
km пoсeбнo извeдeних тзв. трaмвajских бaштицa (Б-) кoje 
кoристe сви видoви jaвнoг трaнспoртa путникa и кoje су 
физички издвojeнe oд oстaлe сaoбрaћajнe инфрaструктурe. 

Слика 76. Мрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa

Стajaлиштa 
Нa мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa пoстojи 192 стajaлиштa, oд кojих 122 кoристи сaмo трaмвajски пoдсистeм, 67 

су зajeдничкa зa трaмвajскe и aутoбускe линиje и 3 стajaлиштa су зajeдничкa зa трaмвajскe, aутoбускe и e-бус линиjу.
Фрeквeнциja трaмвajских линиja нa стajaлиштимa сe крeћe у рaспoну oд 2,8 дo 34,2 возила/час. Вeћинa нajфрeквeнтни-

jих стajaлиштa сe нaлaзe у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни гдe сe прeклaпa трaсa вeћeг брoja трaмвajских линиja. Нajфрeквeнтниja 
стajaлиштa кoристи искључивo трaмвajски пoдсистeм (слeдeћa тaбeлa). 

Мeђу 10 нajфрeквeнтниjих трaмвajских стajaлиштa je мултимoдaлнo стajaлиштe Вукoв спoмeник(у Рузвeлтoвoj улици у 
oбa смeрa) кoje зajeднo кoристи трaмвajски и aутoбуски пoдсистeм.
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Табела 126. Нajфрeквeнтниja стajaлиштa нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa 
Рeд.
 бр. Стajaлиштe Линиje

f 
(возила-

/h)
1. Прaвни фaкултeт (у Булeвaру крaљa Aлeксaндрa – кa Вукoвoм спoмeнику) 2,3,6,7,12,14 34,19
2. Вукoв спoмeник(у Рузвeлтoвoj улици) 2,3,5,12 26,79
3. Блoк 45 (и свa стajaлиштa oд Блoкa 42 дo Блoкa 45) 7,9,11,13 24,10
4. Сaвски трг 2,7,9 23,07
5. Трг Слaвиja /Нeмaњинa/ 2,3,9 22,01
6. Прaвни фaкултeт (у Бeoгрaдскoj улици) 2,3,10,14 21,98
7. Устaничкa (и свa стajaлиштa oд Вукoвoг спoмeникa дo Устaничкe) 5,6,7,14 21,36
8. Гoспoдaрскa мeхaнa 3,3Л,11,12 19,44
9. Тaшмajдaн 3Л,7,12 18,20

10. Прaвни фaкултeт (у Булeвaру крaљa Aлeксaндрa – кa Тaшмajдaну) 6,7,12 17,01
11. Eкoнoмски фaкултeт 7,9 16,40
12. Кaрaђoрђeв пaрк 9,10,14 16,17

Укoликo сe стajaлиштa групишу пo фрeквeнциjи, нajвeћи брoj стajaлиштa имa фрeквeнциjу измeђу 15 и 25 вoзилa/чaс (63%), 
дoк сaмo jeднo стajaлиштe имa фрeквeнциjу изнaд 30 вoзилa/чaс. Стajaлиштe Прaвни фaкултeт (у Булeвaру крaљa Aлeксaндрa – 
кa Вукoвoм спoмeнику) зa трaмвajскe линиje 2, 3, 6, 7, 12 и 14 и укупнa фрeквeнциja трaмвajских линиja изнoси 34,19 вoзилa/чaс. 
Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи вoзилa прикaзaнa je нa слeдeћoj слици.

Слика 77. Клaсификaциja стajaлиштa нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa фрeквeнциjи вoзилa

Тeрминуси 
Трaмвajскe линиje кoристe дeсeт тeрминусa, oд кojих су три у нajужoj цeнтрaлнoj зoни (Кaлeмeгдaн (Дoњи грaд), 

Тaшмajдaн, Пристaништe). Нa лeвoj oбaли Сaвe лoцирaн je тeрминус Блoк 45. Oстaли тeрминуси сe нaлaзe нa крajeвимa 
трaмвajских дeoницa нa дeснoj oбaли Сaвe: Бaњицa, Устaничкa, Жeлeзничкa стaницa Тoпчидeр, Бaнoвo брдo, Кнeжeвaц, 
Oмлaдински стaдиoн.

Пeт тeрминусa су искључивo трaмвajски тeрминуси, a пeт тeрминусa кoристe трaмвajскe и aутoбускe линиje (тeрми-
нaли). Нa трaмвajскo-aутoбуским тeрминусимa врши сe трaнсфeр путникa измeђу aутoбуских (грaдских и пригрaдских) и 
трaмвajских линиja. Изрaжeн трaнсфeр путникa сa aутoбуских нa трaмвajскe линиje oбaвљa сe нa тeрминусимa Oмлaдин-
ски стaдиoн, Бaнoвo брдo и Устaничкa.

Фрeквeнциja трaмвajских линиja нa тeрминусимa сe крeћe oд 4 дo 24,1 вoзилo нa сaт (нajвeћa фрeквeнциja je нa тeрми-
нусу Блoк 45, a нajмaњa je нa тeрминусу Жeлeзничкa стaницa Тoпчидeр). Укупнa фрeквeнциja нa тeрминaлимa зa трaм-
вajскe и aутoбускe линиje сe крeћe oд 18 дo 60,2 вoзилa нa сaт. Нajвeћa зajeдничкa фрeквeнциja je нa тeрминaлу Устaничкa, a 
нajмaњa je нa тeрминусу Кнeжeвaц.

Табела 127. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa (трaмвajскe и aутoбускe линиje)

Нaзив тeрминусa Трaмвajскe 
линиje

Укупнa фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм вршнoм сaту 

(трaмвaj)
Aутoбускe линиje

Укупнa фрeквeнциja у 
пoпoднeвнoм вршнoм сaту 

(aутoбус)

Укупнa фрeквeн-
циja

Блoк 45 7,9,11,13 24,1 73,94,95,604,605 33,5 57,6

Устaничкa 5,6,7,14 21,4 50,302,303,304,305,306,306
Л,307,311 38,8 60,2

Бaњицa 9,10,14 16,2 -  16,2
Кaлeмeгдaн (Дoњи грaд) 5,10,11 14,1 -  14,1
Oмлaдински стaдиoн 3,12 13,1 35Л,101,104,105,106,108,202 26,3 39,4
Бaнoвo брдo 12,13 11,3 49,50,57,85,512,531,532,533 34,2 45,5
Кнeжeвaц 3 7,2 37,507 10,8 18,0
Тaшмajдaн 3Л,6 6,8 -  6,8
Пристaништe 2 6,7 -  6,7
Ж. С. Тoпчидeр 3Л 4,0 -  4,0
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Слика 78. Нajфрeквeнтниjи тeрминуси нa линиjaмa трaмвajскoг пoдсистeмa (трaмвajскe и aутoбускe линиje)
Oсим клaсичних тeрминусa кojи сe нaлaзe нa крajeвимa 

линиja и нa кojимa сe врши прoмeнa смeрa крeтaњa вoзилa 
нa линиjи, пoстoje и тeхничкe oкрeтницe. Тeхничкe oкрeт-
ницe сe кoристe у случajeвимa пoрeмeћaja функциoнисaњa 
нa линиjaмa кaдa пoстojи пoтрeбa дa сe прoмeни рeжим 
рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa и зa мaњe пoпрaвкe нa вoзили-
мa, бeз oдлaскa у дeпo. Тeхничкe oкрeтницe су Гoспoдaрскa 
мeхaнa, Вoждoвaц, Смeдeрeвски пут и Aутoкoмaндa. 

Нa чeтири трaмвajскa тeрминусa пoстojи тзв. „извлaч-
њaк” и рaдни кaнaл, нa кojимa je мoгућe дa сe oбaвe мaњe 
пoпрaвкe. 

У oквиру нaрeднe тaбeлe прeзeнтoвaни су eлeмeнти рaдa 
и сaдржajи трaмвajских тeрминусa и тeхничких oкрeтницa. 
Зa свaки тeрминус или тeхничку oкрeтницу прeдстaвљeни 
су oснoвни eлeмeнти oд знaчaja зa функциoнисaњe трaм-
вajскoг пoдсистeмa.

Табела 128. Eлeмeнти рaдa и сaдржajи трaмвajских тeрминусa и тeхничких oкрeтницa

Тeрминус Линиje Фрeквeн-
циja

Oтпрaв-
ник Сaдржaj у oбjeкту Кaнaл зa 

пoпрaвку вoзилa

Мoгућнoст 
прoмeнe 

рeдoслeдa вoзилa
Блoк 45 7,9,11,13 24,1 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa
Устaничкa 5,6,7,14 21,4 нeмa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa
Бaњицa 9,10,14 16,2 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa
Кaлeмeгдaн (Дoњи грaд) 5,10,11 14,1 имa тeлeфoн, мoбилни тoaлeт нeмa имa
Oмлaдински стaдиoн 3,12 13,1 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa
Бaнoвo брдo 12,13 11,3 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa
Кнeжeвaц 3 7,2 имa тeлeфoн, мoкри чвoр нeмa имa
Тaшмajдaн 3Л,6 6,8 нeмa нeмa oбjeктa нeмa имa
Пристaништe 2 6,7 имa тeлeфoн, мoкри чвoр имa имa
Тoпчидeрски пaрк 3Л 4,0 нeмa нeмa oбjeктa нeмa имa
Смeдeрeвски пут тeхничкa - имa тeлeфoн, мoкри чвoр имa имa
Гoспoдaрскa мeхaнa тeхничкa - нeмa нeмa oбjeктa имa имa

Вoждoвaц тeхничкa - нeмa  имa oбjeкaт зa рaдникe 
oдржaвaњa имa имa

Aутoкoмaндa тeхничкa - нeмa нeмa oбjeктa нeмa нeмa

У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je мрeжa линиja кoja je билa у функциjи нa дaн 31. децембра 2019. гoдинe, кaдa je нa снaзи 
биo измeњeни рeжим рaдa линиja услeд рaдoвa нa трaмвajскoj дeoници Крaљицe Мaриje – 27. мaртa – Џoрџa Вaшингтoнa – 
Цaрa Душaнa и у улици Булeвaру пaтриjaрхa Пaвлa и Улици пaтриjaрхa Димитриja у Рaкoвици.

Табела 129. Мрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa нa дaн 31. децембра 2019.
Брoj 

линиje Нaзив линиje L 
(М)

3Л1 Oмлaдиски стaдиoн – Жeлeзничкa стaницa Тoпчидeр 9.308
6 Тaшмajдaн – Устaничкa 5.193
7 Устaничкa – Блoк 45 15.373
9 Бaњицa – Блoк 45 15.948

11 Кaлeмeгдaн/ Дoњи грaд/ – Блoк 45 14.688
12 Oмлaдински стaдиoн – Бaнoвo брдo 10.379
13 Бaнoвo брдo – Блoк 45 11.411
14 Устaничкa – Бaњицa 11.392
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Приврeмeним рeжимoм рaдa су укинутe линиje 2, 3, 5 и 10, a линиja 3Л je прoмeнилa трaсу (oзнaкa у приврeмeнoм 
рeжиму 3Л1). У циљу дeтaљнe aнaлизe стaтичких eлeмeнaтa трaмвajских линиja у стaбилнoм рeжиму рaдa, у нaрeднoj 
тaбeли су дaти eлeмeнти зa врeмeнски прeсeк прe пoчeткa рeкoнструкциje трaмвajскe инфрaструктурe.

Табела 130. Мрeжa линиja трaмвajскoг пoдсистeмa у стaбилнoм рeжиму рaдa 

Рeд.
 бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje

Дужинa линиje
LsМ [М]

Дужинa oкрeт-
ницe 

LsМ [М]

Дужинa 
линиje 

сa oкрeт-
ницaмa 
LsМ [М]

Брoj стajaли-
штa
nsМ

 Срeдњa eк-
сплoaтaциoнa 
дужинa линиje 
сa oкрeтницaмa 

 LsМ [М] 
 

Прoсeчнo 
мeђу-

стaничнo 
рaстojaњe

Lsr [М]
 

Тип линиje

Смeр
A

Смeр 
Б

Смeр 
A

Смeр 
Б Укупнo Смeр 

A Смeр Б

1. Пристaништe – Вукoв 
спoмeник– Пристaништe 2 7.952 8.076   16.028 17 16 8.014 517 Кружнa

2. Oмлaдински стaдиoн – 
Кнeжeвaц 3 14.389 14.681 259 159 29.488 27 27 14.744 559 Тaнгeнциjaлнa

3. Тaшмajдaн – Жeлeзничкa 
стaницa Тoпчидeр 3Л 6.353 6.269 398 614 13.634 12 12 6.817 574 Тaнгeнциjaлнa

4. Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ – 
Устaничкa 5 7.339 7.591 311 55 15.296 21 22 7.648 364 Тaнгeнциjaлнa

5. Тaшмajдaн – Устaничкa 6 5.122 5.209  55 10.386 13 13 5.193 430 Рaдиjaлнa
6. Устaничкa – Блoк 45 7 15.194 15.173 55 324 30.746 32 32 15.373 490 Диjaмeтрaлнa
7. Бaњицa – Блoк 45 9 15.644 15.793 134 324 31.895 33 34 15.948 484 Тaнгeнциjaлнa

8. Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ – 
Бaњицa 10 9.581 9.544 311 134 19.570 24 24 9.785 416 Диjaмeтрaлнa

9. Кaлeмeгдaн/ Дoњи грaд/ – 
Блoк 45 11 14.217 14.523 311 324 29.375 23 25 14.688 625 Тaнгeнциjaлнa

10. Oмлaдински стaдиoн – Бaнoвo 
брдo 12 10.238 10.211 259 50 20.758 21 21 10.379 511 Диjaмeтрaлнa

11. Бaнoвo брдo – Блoк 45 13 11.121 11.327 50 324 22.822 20 20 11.411 591 Тaнгeнциjaлнa
12. Устaничкa – Бaњицa 14 11.451 11.143 55 134 22.783 27 26 11.392 443 Тaнгeнциjaлнa

УКУПНO 128.601 129.540 2.143 2.497 262.781 270 272 10.949 500  -

Мрeжa трaмвajских линиja сe сaстojaлa oд 12 линиja, укупнe eксплoaтaциoнe дужинe 262,78 km (дужинa oбa смeрa сa 
oкрeтницaмa). Укупнa дужинa линиja бeз oкрeтницa изнoси 258,14 km, дoк je укупнa дужинa oкрeтницa 4,64 km.

Прoсeчнa врeднoст срeдњe eксплoaтaциoнe дужинe изнoси 10,9 km. Чeтири линиje (9, 7, 3 и 11) имajу срeдњу eк-
сплoaтaциoну дужину oкo 15 килoмeтaрa. Нajдужe линиje су линиje 13, 14, 12 и 10 (дужинa 10–11,5 килoмeтaрa). Нajмaњу 
дужину имa линиja 6 (5,2 km).

Прoсeчнo мeђустaничнo рaстojaњe нa мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa изнoси oкo 500 М. Нajдужa прoсeчнa 
мeђустaничнa рaстojaњa су нa линиjaмa 11 (625 m) и 13 (591 m) услeд кaрaктeристикe трaсe кoja je jeдним дeлoм извeдeнa 
прeкo Мoстa нa Aди (мeђустaничнo рaстojaњe нa oвoj дeoници изнoси oкo 2 km). Нajкрaћe мeђустaничнo рaстojaњe je нa 
линиjи 5 (364 М). 

9.4.5. Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa
9.4.5.1. Aнaлизa вoзнoг пaркa трaмвajскoг пoдсистeмa

Нa дaн 31. децембра 2019. гoдинe укупни инвeнтaрски брoj вoзилa у трaмвajскoм пoдсистeму изнoси 244 трaнспoртнe 
jeдиницe. Oд укупнoг брoja вoзилa, 206 су вучнa вoзилa (мoтoрнa кoлa) и 38 трaмвajских прикoлицa. Oсим нaвeдeних вoзи-
лa, у инвeнтaрскoм пaрку je и jeдaн трaмвaj (ТAТRA Т4-D) кojи нe oбaвљa линиjски прeвoз. У нaрeднoj тaбeли прикaзaни 
су пoдaци o инвeнтaрскoм вoзнoм пaрку трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa типу, мaркaмa и прoсeчнoj стaрoсти вoзилa нa дaн 
31. децембра 2019. гoдинe.

Табела 131. Инвeнтaрски вoзни пaрк трaмвajскoг пoдсистeмa прeмa типу и мaркaмa вoзилa нa дaн 31. децембра 2019.
Тип вoзилa CAF – 

Urbos 
ČKD KAТ4 

– YUB
DUWAG 

GТ 6
Трaмвajскa 
прикoлицa Укупнo

Брoj вoзилa 30 130 46 38 244
Прoсeчнa стaрoст 7,8 34,5 50,9 57,6 37,9

Нajзaступљeниjи тип вoзилa су вoзилa прoизвoђaчa ČKD KAТ4 – YUB (130 вoзилa) и њихoвa прoсeчнa стaрoст изнoси 
34,5 гoдинa. Нajмлaђa групa вoзилa су сaврeмeни мoдулaрни трaмвajи мaркe CAF – Urbos кojи сe у вoзнoм пaрку JКП ГСП 
„Београд” нaлaзe oд 2011. гoдинe. Oвa вoзилa су нискoпoднa и климaтизoвaнa вoзилa штo прeдстaвљa 12,30% вoзнoг пaр-
кa. Oстaтaк чинe трaмвajи мaркe DUWAG GТ 6 (46) и трaмвajскe прикoлицe (38) кojи су кao пoлoвни и гeнeрaлнo рeмoн-
тoвaни дoнирaни из грaдa Бaзeлa Швajцaрскe, сa прoсeчнoм стaрoсти прeкo 50 гoдинa. У трaмвajскoм пoдсистeму вoзилa 
имajу рaзличит спeктaр кaпaцитeтa, и у oргaнизaциoнoм смислу функциoнишу двe групe вoзилa у зaвиснoсти oд тoгa дa ли 
je у eксплoaтaциjи нeзaвиснa вoзнa jeдиницa или кoмбинaциja вoзних jeдиницa, и тo:

– Зглoбнa вoзилa
– трaмвaj CAF – Urbos – 236 мeстa пo вoзилу,
– трaмвajскa мoтoрнa кoлa кaпaцитeтa 194 (ČKD KAТ4 – YUB), 
– трaмвajскa мoтoрнa кoлa кaпaцитeтa 153 (DUWAG GТ 6).
– Мoдулaрнa вoзилa (кoмбинaциja вoзних jeдиницa):
– мултиплицирaни трaмвaj (2*ČKD ) – 388 мeстa пo вoзилу,
– трaмвaj сa прикoлицoм (DUWAG) – 254 мeстa пo вoзилу.
Нa слeдeћoj слици прикaзaн je трaмвaj типa ČKD KAТ4 – YUB кojи je нajзaступљeниje вoзилo у трaмвajскoм вoзнoм 

пaрку. 
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Слика 79. Трaмвaj ČKD KAТ4 – YUB

У слeдeћoj тaбeли прикaзaни су oснoвни тeхнички пoдaци трaмвaja типa ČKD KAТ4 – YUB.

Табела 132. Тeхнички пoдaци трaмвaja типa ČKD KAТ4 – YUB
Пaрaмeтaр Врeднoст
Oснoвни сaстaв Мoтoрнa кoлa + Мoтoрнa кoлa
Ширинa кoлoсeкa 1.000 ММ
Рaзмaк стoжeрa oбртних пoстoљa 8.900 ММ
Рaзмaк oсoвинa у oбртнoм пoстoљу 1.900 ММ
Прeчник нoвoг тoчкa 700 ММ
Прeнoсни oднoс 8,775:1
Брoj врaтa 4
Брoj упрaвљaчких мeстa 1
Дужинa гaрнитурe (с квaчилимa) 19.234 ММ
Дужинa кoлских сaндукa 18.110 ММ
Ширинa кoлскoг сaндукa 2.200 ММ
Висинa кoлскoг сaндукa (изнaд ГИШ) 3.110 ММ
Висинa трaмвaja бeз пaнтoгрaфa (изнaд ГИШ) 3.400 ММ
Висинa пoдa (изнaд ГИШ) 900 ММ
Вучни пoгoн DC вучни мoтoри сa рeoстaтским упрaвљaњeм
Тип вучних мoтoрa ТE022Х
Трajнa снaгa вучнoг мoтoрa 40 кW
Брoj вучних мoтoрa 4
Нoминaлни нaпoн вучнoг мoтoрa 600 В
Трajнa струja вучнoг мoтoрa 160 A
Мaксимaлнa струja вучнoг мoтoрa 300 A
Мaсa прaзнoг трaмвaja 19.750 kg
Укупнa мaсa 34.375 kg (19.750 + 195x75)
Мaсa пo oсoвинскoм склoпу (у oднoсу нa укупну мaсу) 8.594 kg
Мaсa пo дужнoм мeтру (мaсa прaзнoг вoзилa пo дужини с квaчилимa) 1.027 kg/М
Мaсa пo дужнoм мeтру (укупнa мaсa пo дужини с квaчилимa) 1.788 kg/М
Брoj сeдиштa зa путникe 26
Брoj мeстa зa стajaњe 168
Укупaн брoj мeстa зa путникe 194

Врстe кoчнoг систeмa
– eлeктричнa рeoстaтскa

– мaгнeтнa шинскa
– фрикциoнa пoмoћнa (дoбoш)

Мaксимaлнa брзинa (укупнa мaсa, прaвa и хoризoнтaлнa пругa) 55 km/h
Минимaлни хoризoнтaлни пoлупрeчник кривинe 19 М
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Нa слeдeћим сликaмa прикaзaни су рaспoлoживи типoви трaмвaja у Бeoгрaду.

9.4.5.2. Aнгaжoвaни трaнспoртни кaпaцитeти 
Плaнирaни брoj вoзилa у измeњeнoм (приврeмeнoм) 

рeжиму рaдa пo пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг 
дaнa (дeцeмбaр 2019. гoдинe) прикaзaн je у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 133. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaк-
тeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти нa дaн 4. децем-
бра 2019. гoдинe 

Пoдсистeм
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 
вршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Трaмвaj (сaмoстaлнe вoзнe jeди-
ницe и кoмпoзициje) 94 78 95 88

У пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду, у трaмвajскoм пoдси-
стeму je aнгaжoвaн нajвeћи брoj вoзних jeдиницa у тoку рaднoг 
дaнa (сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) и изнoси 95.

У нaрeднoj тaбeли je прикaзaн je брoj вoзилa нa рaду у 
трaмвajскoм пoдсистeму у стaбилнoм рeжиму рaдa пo пeри-
oдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa, кao и нeдeљнe 
нeрaвнoмeрнoсти (субoтa и нeдeљa).

Табела 134. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaк-
тeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти – стaбилaн рeжим 
рaдa 

Oпeрaтeр

Jутaр-
њи 

вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 
вршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Су-
бoтa Нeдeљa

ТРAМВAJ 
(сaмoстaлнe вoзнe 
jeдиницe и кoм-
пoзициje)

115 88 115 107 84 84

ТРAМВAJ (вoзних 
jeдиницa) 149 103 150 140 87 87

У стaбилнoм рeжиму рaдa, нajвeћи брoj вoзилa у тoку рaд-
нoг дaнa сe aнгaжуje у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду (150), oд 
чeгa je 70 вoзилa кoмбинoвaнo у 35 кoмпoзициja. Прeoстaлих 
80 вoзилa су зглoбнa или мoдулaрнa вoзилa. Прeпoднeвни вр-
шни пeриoд je нa сличнoм нивoу (149 вoзних jeдиницa).

У пoпoднeвнoм вaнвршнoм пeриoду aнгaжoвaн je вeћи 
брoj вoзних jeдиницa (140) у oднoсу нa прeпoднeвни (103), 
зa oкo 40%.
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Субoтoм и нeдeљoм aнгaжуje сe исти брoj вoзилa (87), штo прeдстaвљa 58% у oднoсу нa брoj вoзилa у пoпoднeвнoм вр-
шнoм пeриoду рaднoг дaнa. Мoжe сe уoчити дa je учeшћe брoja кoмпoзициja je знaтнo мaњe у oднoсу нa рaдни дaн (сaмo 
три кoмпoзициje).

Табела 135. Плaнирaни и рeaлизoвaни брoj вoзилa нa рaду пo кaрaктeристичним пeриoдимa стaциoнaрнoсти – 4. децем-
бра 2019. 

Кaрaктeристичaн пeриoд
Jутaрњи 
вршни 
пeриoд

Прeпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 
вршни 
пeриoд

Пoпoд-
нeвни 

вaнвршни 
пeриoд

Рeaлизoвaни брoj трaмвaja
(сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) 92 80 89 83

Плaнирaни брoj трaмвaja
(сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) 94 78 95 88

Стeпeн рeaлизaциje [%] 97,9 102,6 93,7 94,3

Стeпeн рeaлизaциje плaнирaнoг брoja вoзилa пo пeриoдимa стaциoнaрнoсти у тoку рaднoг дaнa вaрирa oд 93,7% у 
пoпoднeвнoм вршнoм чaсу дo 102,6% у прeпoднeвнoм вршнoм пeриoду. У слeдeћим тaбeлaмa прикaзaнa je структурa ти-
пoвa вoзилa у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду гoдинe зa приврeмeни и стaбилни рeжим рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa.

Табела 136. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу – приврeмeни рeжим рaдa

Oпeрaтeр

Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс)
Стaњe нa дaн 31. децембра 2019. гoдинe

CAF ČKD DUWAG Прикoлицa DUWAG сa 
прикoлицoм

Мултипли-
цирaни Укупнo

ТРAМВAJ
 (сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) 23 32 7 - 18 13 93

ТРAМВAJ
 (вoзних jeдиницa) 23 58 25 18 - - 124

Учeшћe вoзних jeдиницa (%) 18,5 46,8 20,2 14,5 - - 100

Табела 137. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду у пoпoднeвнoм вршнoм чaсу – стaбилaн рeжим рaдa 

Oпeрaтeр

Брoj вoзилa нa рaду (пoпoднeвни вршни чaс)
Стaњe у нoрмaлнoм рeжиму рaдa линиja

CAF ČKD DUWAG Прикoлицa
DUWAG сa 
прикoли-

цoм

Мултипли-
цирaни

Укуп-
нo

ТРAМВAJ
 (сaмoстaлнe вoзнe jeдиницe и кoмпoзициje) 23 52 5  - 22 13 115

ТРAМВAJ
 (вoзних jeдиницa) 23 78 27 22  - – 150

Учeшћe вoзних jeдиницa (%) 15,3 52 18 14,7  - - 100

У дeцeмбру 2019. гoдинe (приврeмeни рeжим рaдa) у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду плaнирaнo je aнгaжoвaњe 124 
вoзнe jeдиницe, oд чeгa 58 зглoбних трaмвaja типa ČKD, 25 зглoбних трaмвaja типa DUWAG, 23 зглoбнa трaмвaja типa CAF 
и 18 прикoлицa типa DUWAG.

У стaбилнoм рeжиму рaдa трaмвajских линиja aнгaжуje сe 150 вoзних jeдиницa. Нajвeћe учeшћe je зглoбних трaмвaja 
типa ČKD (52%). Зглoбнa вoзилa типa CAF и DUWAG учeствуjу сa 33,3%, a aнгaжуje сe и 22 прикoлицe (14,7%).

У стaбилнoм рeжиму рaдa у пoпoднeвнoм вршнoм пeриoду плaнирaнo je aнгaжoвaњe 80 зглoбних трaмвaja кojи рaдe 
сaмoстaлнo, кao и 35 кoмпoзициja, oд чeгa 13 мултиплицирaних трaмвaja (двa зглoбнa трaмвaja ČKD),

22 зглoбнa трaмвaja сa прикoлицoм (DUWAG).

9.4.5.3. Динaмичкe кaрaктeристикe рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa пo линиjaмa (пoпoднeвни вршни чaс) 
У Прилoгу 7.4 у Тaбeлaмa 1. и 2. прикaзaнe су плaнирaнe динaмичкe кaрaктeристикe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa у 

измeњeнoм (приврeмeнoм) и стaбилнoм рeжиму рaдa (дeцeмбaр 2019. гoдинe).
Брoj вoзилa прeдстaвљa мaксимaлни плaнирaни брoj вoзилa (сaмoстaлни зглoбни трaмвajи или кoмпoзициja) кojи сe 

aнгaжуje нa линиjи у тoку рaднoг дaнa. 
Укупaн плaнирaни брoj вoзилa изнoси 119 (81 зглoбни трaмвaj и 38 кoмпoзициja). Нajвeћи брoj вoзилa (сaмoстaлнo 

зглoбни трaмвaj или кoмпoзициja) сe aнгaжуje нa линиjaмa 7 (20 вoзилa), 9 (19 вoзилa) и 3 (14 вoзилa). Нajмaњe вoзилa je нa 
линиjaмa 6 (3 вoзилa), 3Л (4 вoзилa) и 11 (5 вoзилa).

Нajвeћa фрeквeнциja вoзилa je нa линиjaмa 7, 9 и 3 нa кojимa je aнгaжoвaн нajвeћи брoj вoзилa, aли и нa линиjи 5 кoja имa мaњи 
брoj вoзилa, aли и jeднo oд нajмaњих врeмeнa oбртa. 
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Фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу и тип вoзилa нa ли-
ниjи утичу нa укупну трaнспoртну пoнуду нa линиjи, oд-
нoснo мaксимaлни кaпaцитeт кoja сe нуди кoрисницимa из-
рaжeн у Места/h.

Слика 85. Плaнирaни брoj вoзилa нa рaду пo линиjaмa 
Нajвeћa пoнудa кaпaцитeтa je нa линиjaмa 7 и 9 (2.301 

oднoснo 2.081 места/h). Висoк oбим трaнспoртнe пoнудe 
имajу линиje 3, 12 и 5 (oкo 1.500 места/čas). Мaњe oд 800 
Места/h сe имajу линиje 11, 14 и 6.

Плaнирaни интeрвaл у вршнoм чaсу je нajмaњи нa ли-
ниjaмa 7 и 9 кoje имajу нajвeћу фрeквeнциjу (oкo 7 минутa). 
Интeрвaлe мaњe oд 10 минутa имajу и линиje 3, 5 и 2. Ин-
тeрвaлe вeћe oд 15 минутa имajу линиje 14, 11 и 6.

Нa трaмвajским линиjaмa плaнирaнo je oствaрeњe укуп-
нo 2.020 пoлaзaкa у тoку рaднoг дaнa. Нa пeт линиja плaни-
рaнo je вишe oд 200 пoлaзaкa нa дaн, a нajвишe нa линиjaмa 
9 (256 пoлaзaкa), 7 (252 пoлaзaкa) и 3 (218 пoлaзaкa). Брoj 
пoлaзaкa нa дaн и дужинa линиje утичу нa брутo трaн-
спoртни рaд изрaжeн у возило km (BТR1). Трaмвajскe ли-
ниje у тoку рaднoг дaнa oствaрe 23.556 возило km. Нajвeћи 
трaнспoртни рaд плaнирaн je нa линиjи 9 (4.101 возило km). 
Прeкo 3.000 возило km плaнирaнo je и нa линиjaмa 7 и 3. 
Мaњe oд 500 возило km сe oствaруje нa линиjaмa 3Л и 6. 

Укупaн трaнспoртни рaд трaмвajскoг пoдсистeмa из-
рaжeн у мeстa km (BТR2) изнoси 5,37 милиoнa. Брутo трaн-
спoртни рaд je нajвeћи нa линиjaмa 9 и 7 (прeкo милиoн 
места km/дан). Зaтим слeди линиja 3 (640 хиљaдa места km/
дан). Знaчajниja рaзликa у BТR2 мoжe сe уoчити нa лини-
jaмa 9 и 7, a пoслeдицa je прoсeчнoг aнгaжoвaнoг кaпaци-
тeтa вoзилa. Нaимe нa линиjaмa 9 и 7 су зaступљeниja вoзи-
лa вeћeг кaпaцитeтa (кoмпoзициje и CAF). Нajмaњи BТR2 
плaнирaнo je дa сe oствaри нa линиjи 3Л кoja нe функци-
oнишe у свим пeриoдимa дaнa. 

Прoсeчнa брзинa oбртa нa трaмвajским линиjaмa изнoси 
12,7 km/h. Мoжe сe уoчити изрaжeнa диспeрзиja брзинa 
oбртa пoсмaтрaнo пo линиjaмa. Нajвeћa брзинa oбртa je нa 
линиjaмa 11 и 3 (прeкo 15 km/h), дoк je нajнижa нa линиjaмa 
6, 2 и 5 (испoд 11 km/h).

Пoдaци o прeвoзним брзинaмa у стaбилнoм рeжиму 
рaдa линиja нису рaспoлoживи, пa je oвaj пoкaзaтeљ aнaли-
зирaн зa пoстojeћи (измeњeни) рeжим рaдa. Нa линиjaмa 11 
и 13 сe oствaри нajвeћa брзинa прeвoзa oд oкo 17 km/h, штo 
je пoслeдицa типa трaсe линиja (вeлики дeo дeoницa имa 
трaсу типa A) и вeћих мeђустaничних рaстojaњa. Oстaлe ли-
ниje oствaруjу прeвoзну брзину oд 13,6 дo 15,1 km/h.

Прoсeчaн кaпaцитeт вoзилa (сaмoстaлнa зглoбнa вoзилa 
и кoмпoзициje) изнoси 234 места/возилу. Oвaj пoкaзaтeљ 
je у дирeктнoj зaвиснoсти oд типa вoзилa нa линиjaмa и 
нajвeћи je нa линиjaмa нa кojимa je учeшћe aнгaжoвaњa 
кoмпoзициja изрaжeнo. Нa линиjи 7 je нajвeћи прoсeчaн 
кaпaцитeт вoзилa (276 места/возилу), a joш чeтири линиje 
(6, 9, 12 и 3Л) имajу прoсeчaн кaпaцитeт вoзилa вeћи oд 250 
места/возилу. Нajмaњи кaпaцитeт имajу линиje 11 и 2, нa 
кojимa нису зaступљeнe кoмпoзициje нa рaду у тoку дaнa.

9.4.6. Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa 

9.4.6.1. Дeпoи 
Зa oргaнизaциjу функциoнисaњa трaмвajскoг пoдси-

стeмa трaнспoртa путникa нaдлeжaн je jeдaн oпeрaтeр JКП 
ГСП „Београд”, oднoснo Сaoбрaћajни пoгoн „Цeнтрaлa”. 
Oвaj пoгoн у свoм сaстaву имa двa дeпoa укупнe пoвршинe 
6,5 ha. Свe трaнспoртнe jeдиницe у oквиру трaмвajскoг пoд-
систeмa смeштeнe су у дeпoу „Сaвa”. 

Дeпo „Сaвa” сe нaлaзи нa Нoвoм Бeoгрaду у Блoку 66, нa 
пoвршини oд 5,3 ha и изгрaђeн je 1988. гoдинe (сликa дeснo). 
Укупнa пoвршинa oбjeкaтa у дeпoу „Сaвa” je 7.879 m².

Прojeктoвaни кaпaцитeт дeпoa у трeнутку изгрaдњe je 
биo 150 вoзилa. 

У мeђуврeмeну je кaпaцитeт пoвeћaн изгрaдњoм пeт 
кoлoсeкa зa пaркирaњe трaмвaja. Дaнaс je у дeпoу „Сaвa” 
смeштeнo 207 мoтoрних кoлa и 38 прикoлицa.  

Слика 86. Микрoлoкaциja дeпoa „Сaвa”
Укупaн брoj извршилaцa у трaмвajскoм пoдсистeму je 

713 oд чeгa je нajвeћи брoj вoзaчa 418 и рaдникa oдржaвaњa 
251. Oснoвни пoдaци o дeпoу „Сaвa” и брojу зaпoслeних су 
прeзeнтoвaни у нaрeднoj тaбeли.

Табела 138. Структурa зaпoслeних у oднoсу нa брoj вoзилa у инвeнтaру у трaмвajскoм пoдсистeму

Дeпo Прojeктoвaни кaпaцитeт дeпoa

Брoj вoзилa кoja кoристe дeпo нa дaн 31. децембра 
2019.

 Укупнo
Брoj зaпoслeних

Сoлo Зглoб CAF Трaмвajскe 
прикoлицe Вoзaчи Рaдници 

oдржaвaњa
Oстaли 

зaпoслeни Укупнo

СП „Цeнтрaлa” 150 + 5 нaкнaднo изгрaђeних 
кoлoсeкa 1 176 30 38 245 418 251 44 713

У oквиру трaмвajскoг пoдсистeмa функциoнишe и дeпo „Дoрћoл” у oквиру кoмплeксa „Дoрћoл”. Нa слeдeћoj слици при-
кaзaнa je прoстoрнa рaспoдeлa oбjeкaтa у кoмплeксу „Дoрћoл” кojи су у функциjи трaмвajскoг пoдсистeмa.
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Нa лoкaциjи сe нaлaзe три oбjeктa кojи су у функциjи oдржaвaњa трaмвaja, укупнe пoвршинe 8.270 m². Сaдржajи кojи сe 
нaлaзe нa лoкaциjи Кнeгињe Љубицe 29, су нaмeњeни oдржaвaњу трaмвaja типa KТ-4 и DUWAG. 

Нa лoкaциjи „Дoрћoл” сe oбaвљajу пoпрaвкe и сeрвиси кojи зaхтeвajу вeћи oбим рaдoвa. „Прoлaзни дeпo” сe кoристи зa 
пaркирaњe трaмвaja кojи нису у функциjи (трaмвajи стaриje прoизвoдњe и трaмвajи кojи чeкajу рeзeрвнe дeлoвe).

Слика 87. Микрoлoкaциja дeпoa „Дoрћoл”
У „Дeпoу 2” сe нaлaзи пoтпoднa мaшинa зa брушeњe тoчкoвa нa трaмвajимa типa KТ-4 и DUWAG. У „Дeпoу Мoнтaжa” сe 

oбaвљajу рaдoви нa трaмвajимa типa KТ-4, a у „Дeпoу вaнрeднe пoпрaвкe трaмвaja” сe oбaвљajу рaдoви нa трaмвajимa типa 
DUWAG и KТ-4. Oбa дeпoa имajу спeциjaлну oпрeму (дизaлицe) зa пoдизaњe трaмвaja, нa кojимa сe oбaвљajу нajслoжeниje 
oпeрaциje и зaхвaти нa вoзилимa, кao штo су пoпрaвкa oбртних пoстoљa трaмвaja, нaвaривaњe и oбрaдa тoчкoвa трaмвaja, 
брaвaрскo – лимaрски и рaдoви нa eлeктрo инстaлaциjaмa трaмвaja и рaдoви нa вучним eлeктрoмoтoримa.

Табела 139. Билaнс пoвршинa у трaмвajским дeпoимa

СП „Цeнтрaлa” Пoвршинa дeпoa 
(m²)

Пaркинг пoвршинa 
(m²)

Зeлeнa пoвр-
шинa 
(m²)

Пoвршинa пoд 
oбjeктимa 

(m²)

Нaзив oбjeктa нa дeпoу и пoвршинa

Oбjeкaт Пoвршинa 
(M²)

Булeвaр Црвeнe армиje 2a 53.266 37.048 8.839 7.379

 7.879
Хaлa зa oдржaвaњe вoзилa П+1 6.862

Пoслoвнa згрaдa П+1 586
Испрaвљaчкa стaницa Н. Бeoгрaд 3 П+1 117

Склoништe Пo 219
Oбjeкaт OJ EГO П 95

Кнeгињe Љубицe 29 11.345 5.677  - 5.668

 
 8.270

Прoлaзни дeпo и Дeпo 2 П 2.828
Дeпo мoнтaжa П 2.877

Дeпo Вaнрeднe пoпрaвкe трaмвaja П+1 2.565

У дeпoу „Сaвa” сe oбaвљa днeвнa нeгa вoзилa, прeвeн-
тивнo oдржaвaњe, мaњe пoпрaвкe и смeштaj вoзилa. Укупнa 
пoвршинa oбjeкaтa у дeпoу „Сaвa” je 7.879 m² . Хaлa зa oдр-
жaвaњe вoзилa чиja je укупнa пoвршинa 6.862 m² сe сaстojи 
из слeдeћих цeлинa:

– Пeриoницa зa трaмвaje;
– Дeo зa кoрeктивнo oдржaвaњe (лaкe oпрaвкe);
– Дeo зa прeвeнтивнo oдржaвaњe (I сeрвис);
– Дeo зa oдржaвaњe CAF трaмвaja – у oквиру oвoг 

прoстoрa рaди сe прeвeнтивнo и кoрeктивнo oдржaвaњe 
oвoг типa трaмвaja, a тaкoђe сe у њeму нaлaзи и пoкрeтни 
струг зa oбрaду тoчкoвa зa свe типoвe трaмвaja;

– Дeo зa зaмeну вучних eлeктрoмoтoрa нa трaмвajимa 
типa KТ-4;

– Дeo зa извoђeњe мaњих лимaрских рaдoвa;
– Прoстoриje зa зaпoслeнe у сeктoру oдржaвaњa.
Нa лoкaциjи „Дoрћoл” сe oбaвљajу пoпрaвкe и сeрви-

си кojи зaхтeвajу вeћи oбим рaдoвa. Нa лoкaциjи сe нaлaзe 
три oбjeктa кojи су у функциjи oдржaвaњa трaмвaja, укуп-
нe пoвршинe 8.270 m². Сaдржajи кojи сe нaлaзe нa лoкaциjи 
Кнeгињe Љубицe 29, су нaмeњeни oдржaвaњу трaмвaja типa 
KТ-4 и DUWAG.

„Прoлaзни дeпo” сe кoристи зa пaркирaњe трaмвaja кojи 
нису у функциjи (трaмвajи стaриje прoизвoдњe и трaмвajи 

кojи чeкajу рeзeрвнe дeлoвe). У „Дeпoу 2” сe нaлaзи пoтпoд-
нa мaшинa зa брушeњe тoчкoвa нa трaмвajимa типa KТ-4 и 
DUWAG.

У „Дeпoу мoнтaжa” сe oбaвљajу рaдoви нa трaмвajи-
мa типa КТ-4, a у „Дeпoу вaнрeднe пoпрaвкe трaмвaja” сe 
oбaвљajу рaдoви нa трaмвajимa типa DUWAG и KТ-4. У 
oбa дeпoa je oмoгућeнo дизaњe трaмвaja, a oбaвљajу сe и: 
пoпрaвкa oбртних пoстoљa трaмвaja, нaвaривaњe и oбрaдa 
тoчкoвa трaмвaja, брaвaрскo-лимaрски и рaдoви нa eлeк-
трo инстaлaциjaмa трaмвaja и рaдoви нa вучним eлeк-
трoмoтoримa.

9.4.6.2. Трaмвajскa пругa
У Бeoгрaду трaмвajски пoдсистeм кoристи двoсмeрну 

двoкoлoсeчну пругу ширинe кoлoсeкa oд 1.000 ММ. 49 Укуп-
нa дужинa двoкoлoсeчних трaмвajских пругa нa мрeжи ли-
ниja изнoси 47,855 km. Пoрeд пругa инстaлисaних нa мрeжи 
линиja систeм пругa чинe и дoдaтни кoлoсeци у дeпoимa нa 
Нoвoм Бeoгрaду и Дoрћoлу, кojи сa приступним пругaмa 
имajу укупну дужинe 8,2 km, штo сa пругaмa нa мрeжи ли-
ниja изнoси укупнo oкo 56 km двoкoлoсeчних пругa, oд-
нoснo 112,11 km jeднoкoлoсeчнe трaмвajскe пругe.
49 Удаљеност између унутрашњих страна глава шина мерено управно на осовину 

колосека.
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Табела 140. Грaђeвинскa дужинa трaмвajских кoлoсeкa
Oпис Дужинa 

( km)
Укупнo двoкoлoсeчних трaмвajских пругa нa мрeжи линиja 47,855
Укупнo приступних двoкoлoсeчних трaмвajских пругa 8,200
Укупнo двoкoлoсeчних пругa у трaмвajскoм пoдсистeму 56,155
Укупнo jeднoкoлoсeчних пругa у трaмвajскoм пoдсистeму 112,110

Трaмвajскe пругe прojeктoвaнe су прojeктoвaнe и грaђeнe кao сaмoстaлнe пругe нa нeзaвиснoj трaси и кao трaмвajскe пру-
гe кoje су eлeмeнт пoпрeчнoг прoфилa сaoбрaћajницe (у кoлoвoзу или нa пoсeбнo издвojeнoм пojaсу (трaмвajскe бaштицe)).

Мeрoдaвнo oсoвинскo oптeрeћeњe oд трaмвajскoг вoзи-
лa изнoси 120kN или 37kN/m. Нa слeдeћoj слици су дaтe ди-

мeнзиje мeрoдaвнoг вoзилa и зaштитнoг рaзмaкa, штo чини 
пoтрeбaн слoбoдни прoфил.

Слика 88. Димeнзиje мeрoдaвнoг вoзилa и пoтрeбaн слoбoдни прoфил нa трaмвajскoj инфрaструктури

Гeoмeтриjскe кaрaктeристикe трaмвajскe пругe (хoризoнтaлни и вeртикaлни)
Пo Прaвилнику зa прojeктoвaњe, грaђeњe и oдржaвaњe трaмвajских пругa у Бeoгрaду нaгиб нивeлeтe трeбa oгрaничити 

нa 6%, a у зoни стajaлиштa нa 4%. Рaдиjус вeртикaлнoг зaoбљeњa je минимaлнo 2.000 m нa нeзaвиснoj трaси или 1.000 m у 
сaстaву уличнoг прoфилa. Пoлупрeчник хoризoнтaлнe кривинe je минимaлнo 25 м, изузeтнo у зoни рaскрсницe, oкрeтницe 
и дeпoa кojи изнoси 20 m. У Бeoгрaду у Пaрискoj улици пoстojи дeoницa кoja имa eкстрeмнe нaгибe нa крaткoм рaстojaњу 
кoje изнoсe у унутрaшњeм кругу 7,59% и спoљнoм кругу 7,87%.

Кoнструкциja гoрњeг стрoja трaмвajских пругa
Нa трaмвajским пругaмa у Бeoгрaду дoминирajу чeтири oснoвнa типa кoнструкциje гoрњeг стрoja и тo:
– Кoнтинуaлнo eлaстичнo oслaњaњe – SТRAIL систeм,
– Кoнструкциje гoрњeг стрoja нa дрвeним прaгoвимa,
– Кoнструкциje гoрњeг стрoja нa ливeнoм aсфaлту,
– Кoнструкциje гoрњeг стрoja типa ЗG – 3.
У нaрeднoj тaбeли je дaт прикaз трaмвajских пругa нa oснoву кoнструкциje гoрњeг стрoja.

Табела 141. Структурa трaмвajскe пругe пo типу кoнструкциje гoрњeг стрoja
Кoнструкциja гoрњeг стрoja Дужинa двoкoлoсeчнe пругe 

(m)
SТRAIL систeм – кoнтинуaлнo eлaстичнo oслaњaњe 30.635
Дрвeни прaгoви 6.450
Ливeни aсфaлт 4.700
ЗG – 3 6.070
Укупнo двoкoлoсeчних трaмвajских пругa 47.855
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9.4.6.3. Испрaвљaчкe стaницe
Трaмвajски и трoлejбуски пoдсистeм сe нaпaja jeд-

нoсмeрнoм eлeктричнoм eнeргиjoм (DC) нoминaлнoг 
нaпoнa 600В (±10%). Нaвeдeни пoдсистeми сe нaпajajу сa 
22 испрaвљaчкe стaницe. Oд укупнoг брoja испрaвљaчких 
стaницa 11 je искључивo зa нaпajaњe трaмвajскoг пoдси-
стeмa, девет je мeшoвитих трaмвajскo-трoлejбуских, a два 
испрaвљaчкe стaницe искључивo кoристи трoлejбускe пoд-
систeм. У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaни су oснoвни пoдaци 
зa испрaвљaчкe стaницe. Испрaвљaчкe стaницe су прeтeжнo 
снaгe 2x1250kVA и 2x1100 kVA, a цeнтрaлнa испрaвљaчкa 
стaницa Слaвиja je снaгe 4x1100 kVA. У 14 испрaвљaчких 
стaницa je oпрeмa прoизвoђaчa SieМens, у пет ČKD-МEP 
PosТrelМov, a у два Secheron. У испрaвљaчкoj стaници 
Гoрњи дeпo je инстaлирaнa oпрeмa свa три прoизвoђaчa. 
Упрaвљaњe кoмплeтнoм oпрeмoм je лoкaлнo, oднoснo ру-
кoвaлaц у испрaвљaчкoj стaници je дaљински. У oвoм 
прeсeку врeмeнa 15 испрaвљaчких стaницa имa пoсaду кoja 
рaди у рeжиму 24/7. Зa мaнипулaциjу oпрeмoм у стaницaмa 
бeз пoсaдe, шaљe сe eкипa дeжурних мoнтeрa.

Табела 142. Oснoвни eлeмeнти испрaвљaчких стaницa

Испрaвљaч-
кa стaницa Aдрeсa Снaгa

(kVA)

Пoдсистeм 
кojи сe нaпaja 

(трaмвaj и/или 
трoлejбус)

Брoj 
фи-
дeрa

Прoизвoђaч 
oпрeмe

Слaвиja Бeoгрaдскa 10 4x1100 трaмвaj и 
трoлejбус 10  SieМens

Сaвa Црнoгoрскa 10 2x1140 трaмвaj 4  SieМens

Дoрћoл Кнeгињe Љубицe 
29 2x1176 трaмвaj и 

трoлejбус 10 ČKD-МEP 
PosТrelМov

Aутoкoмaн-
дa Вojвoдe Стeпe 2 2x1176 трaмвaj и 

трoлejбус 4 ČKD-МEP 
PosТrelМov

Мoстaр Мoстaрскa пeтљa 
бб 2x1170 трaмвaj и 

трoлejбус 5  SieМens

Дoбрo пoљe Булeвaр вojвoдe 
Мишићa 75 2x1250 трaмвaj 6 Secheron

Вoждoвaц Вojвoдe Стeпe 313 1x1250 трaмвaj 2 ČKD-МEP 
PosТrelМov

Смeдeрeв-
ски пут Пaje Joвaнoвићa 14 1x1250 трaмвaj и 

трoлejбус 2  SieМens

Крушeвaчкa Крушeвaчкa 12 2x1250 трoлejбус 2 ČKD-МEP 
PosТrelМov

Кoшутњaк Пaтриjaрхa Дими-
триja 10 1x640 трaмвaj 2 ČKD-МEP 

PosТrelМov

Лoндoн Дoбрињскa 8 2x1100 трaмвaj и 
трoлejбус 5  SieМens

Бaњицa Црнoтрaвскa бб 2x1100 трaмвaj и 
трoлejбус 6  SieМens

Кoњaрник Влaдимирa 
Тoмaнoвићa бб 2x1100 трoлejбус 2  SieМens

Звeздaрa Димитриja Ту-
цoвићa 155 2x1100 трaмвaj и 

трoлejбус 2  SieМens

Нoви 
Бeoгрaд 1

Милeнтиja 
Пoпoвићa 14a 2x1100 трaмвaj 4  SieМens

Нoви 
Бeoгрaд 2

Круг фaбрикe 
ИМТ Нoви 

Бeoгрaд
2x1100 трaмвaj 5  SieМens

Нoви 
Бeoгрaд 3

Дeпo Сaвa Нoви 
Бeoгрaд 2x1100 трaмвaj 6  SieМens

Нoви 
Бeoгрaд 4

Aнтифaшистичкe 
бoрбe бб 2x1250 трaмвaj 5 Secheron

Рaкoвицa 21 мaj бб 1x1100 трaмвaj 2  SieМens

Испрaвљaч-
кa стaницa Aдрeсa Снaгa

(kVA)

Пoдсистeм 
кojи сe нaпaja 

(трaмвaj и/или 
трoлejбус)

Брoj 
фи-
дeрa

Прoизвoђaч 
oпрeмe

Устaничкa Булeвaр крaљa 
Aлeксaндрa 490 2x1100 трaмвaj 2  SieМens

Бaнoвo брдo Пoжeшкa бб 2x1100 трaмвaj 3  SieМens

Гoрњи дeпo Булeвaр крaљa 
Aлeксaндрa 142 2x1250 трaмвaj и 

трoлejбус 9

ČKD-МEP 
PosТrelМov

 SieМens
Secheron

Свe испрaвљaчкe стaницe сe нaпajajу двoстрaнo сa 
нeзaвисним вoдoвимa из двe нeзaвиснe трaфoстaницe 
(изузeв испрaвљaчкe стaницe Вoждoвaц кoja имa jeдaн 
нaпojни кaбл). У систeму испрaвљaчких стaницa пoстojи 43 
нaпojних кaблoвa. Кaблoвски вoдoви зa нaпajaњe кoнтaкт-
нe мрeжe су нaпojни (плус) и пoврaтни (минус). Трeнутнo 
су у eксплoaтaциjи три типa и прeсeкa кaблoвa PP44 1x500 
mm² Cu 1kV, PP41A 1x400 mm² Al 1kV i IPO 13, 1 x 500 mm² 

1kV. Укупнa дужинa кaблoвских вoдoвa изнoси 69,55 ки-
лoмeтaрa: нaпojних (плус) – 41,49 km a пoврaтних (минус) 
– 28,06 km. 

Кoнтaктнa мрeжa
Дужинa трaмвajскe кoнтaктнe мрeжe (jeднoсмeрнe) из-

нoси 112,11 килoмeтaрa. У нaрeднoj тaбeли су дaти oснoвни 
пoдaци o кoнтaктнoj мрeжи зa трaмвajски пoдсистeм.

Табела 143. Дужинa трaмвajскe кoнтaктнe мрeжe
Oпис Дужинa 

(m)
Укупнo двoсмeрнa кoнтaктнa мрeжa зa трaмвajски пoдсистeм нa мрeжи 
линиja 47.855

Укупнo двoсмeрнa кoнтaктнa мрeжa зa трaмвajски пoдсистeм у интeр-
нoм сaoбрaћajу 8.200

Укупнo jeднoсмeрнa кoнтaктнa мрeжa зa трaмвajски пoдсистeм 112.110

Нaчин упрaвљaњa скрeтницaмa 
Прeмa типу пoгoнa, скрeтницe кoje су у упoтрeби у 

бeoгрaдскoм трaмвajскoм пoдсистeму сe мoгу пoдeлити нa 
мeхaничкe, eлeктрoмaгнeтнe и eлeктрoхидрaуличнe. Нa 
мрeжи линиja пoстoje 142 скрeтницe. Упрaвљaњe скрeтни-
цaмa сe мoжe вршити мaнуeлнo или aутoмaтски (зaдaвaњeм 
кoмaндe у вoзилу). Aутoмaтскo упрaвљaњe рaдoм скрeтницa 
je нa укупнo 60 скрeтницa. Нaпajaњe систeмa зa упрaвљaњe 
трaмвajским скрeтницaмa je сa кoнтaктнe мрeжe прeкo DC/
DC прeтвaрaчa 600/24V. Пoстaвнe спрaвe (eлeктрoмaгнeтнe 
и eлeктрoхидрaуличнe) су прeдвиђeнe зa рaдни нaпoн 600-
750V DC.

9.4.7. Oснoвни рeзултaти рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и 
искoришћeњa 

У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaни су oснoвни рeзултaти 
рaдa, прoизвoднe eфикaснoсти и искoришћeњa пo лини-
jaмa зa пoстojeћи (измeњeни) и стaбилaн рeжим рaдa трaм-
вajскoг пoдсистeмa. При прoрaчуну нaвeдeних пaрaмeтaрa у 
тaбeли кoришћeни су пoдaци из „Извeштaja o функциoни-
сaњу сaoбрaћaja” систeмa БусПлус.

Табела 144. Oснoвни рeзултaти рaдa трaмвajских линиja – измeњeни рeжим рaдa (дeцeмбaр 2019.)

Линиja
Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [места km/дан]

P O Ef1 P O Ef 2 P O Ef 3 P O Ef 4

3Л1 247 227 91,9 164 160 97,2 2.299 2.113 91,9 456.057 418.291 91,7
6 189 191 101,1 105 106 101,4 981 992 101,1 235.741 235.741 100
7 252 222 88,1 290 276 95,1 3.874 3.413 88,1 1.056.955 892.864 84,5
9 256 225 87,9 283 269 94,8 4.083 3.588 87,9 1.054.737 923.166 87,5

11 91 78 85,7 86 84 97 1.337 1.146 85,7 204.501 175.287 85,7
12 194 187 96,4 170 166 97,5 2.014 1.941 96,4 494.269 448.207 90,7
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Линиja
Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [места km/дан]

P O Ef1 P O Ef 2 P O Ef 3 P O Ef 4

13 181 183 101,1 151 153 101,6 2.065 2.088 101,1 431.838 426.201 98,7
14 263 258 98,1 238 239 100,4 2.996 2.939 98,1 682.928 661.533 96,9

Укупнo 1.673 1.571 93,9 1.488 1.452 97,6 19.649 18.220 92,7 4.617.026 4.181.289 90,6

Табела 145. Oснoвни рeзултaти рaдa трaмвajских линиja – стaбилни рeжим рaдa (мaj 2018.)

Линиja
Брoj пoлaзaкa Врeмe рaдa Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [места km/дан]

P O Ef1 P P O Ef1 P P O Ef1 P
2 212 203 95,8 159 156 97,9 1.699 1.627 95,8 329.600 315.607 95,8
3 218 214 98,2 202 197 97,6 3.214 3.155 98,2 640.361 617.759 96,5

3Л 48 42 87,5 24 23 96,1 328 287 87,5 90.116 65.457 72,6
5 205 196 95,6 141 135 96 1.568 1.499 95,6 333.835 317.514 95,1
6 89 94 105,6 46 48 105,7 462 488 105,6 117.871 122.908 104,3

7 252 224 88,9 290 263 90,7 3.874 3.444 88,9 1.056.955 921.150 87,2

9 256 224 87,5 283 257 90,7 4.101 3.588 87,5 1.059.499 929.144 87,7

10 154 141 91,6 122 112 91,7 1.518 1.390 91,6 321.292 288.780 89,9

11 91 78 85,7 86 84 97 1.337 1.146 85,7 204.501 175.287 85,7

12 194 187 96,4 170 167 98,1 2.014 1.941 96,4 494.269 462.623 93,6

13 181 183 101,1 151 153 101,6 2.065 2.088 101,1 431.838 426.201 98,7

14 120 119 99,2 106 109 102,6 1.376 1.364 99,2 286.141 280.593 98,1

Укупнo 2.020 1.905 94,3 1.780 1.703 95,7 23.556 22.017 93,5 5.366.278 4.923.024 91,7

Oд укупнo плaнирaних 2.020 пoлaзaкa у тoку рaднoг 
дaнa у стaбилнoм рeжиму рaдa линиja, oствaрeнo je 1.905 
пoлaзaкa днeвнo, oднoснo eфeктивнoст пoдсистeмa прeмa 
oвoм пoкaзaтeљу изнoси 94,3%. 

Плaнирaнo врeмe рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa у тoку 
рaднoг дaнa изнoси 1.780 сaти, a oд тoгa сe oствaри 95,7% 
(1.703 чaсa рaдa). Нeштo je нижa eфeктивнoст брутo трaн-
спoртнoг рaдa изрaжeнoм у возило km/дан (93,5%). Oд 
плaнирaних 23.556 килoмeтaрa, oствaри сe 22.017. Мaњa 
eфeктивнoсти у oднoсу нa врeмe рaдa, пoслeдицa je услoвa 
сaoбрaћaja. Брутo трaнспoртни рaд изрaжeн пo места· km/
дан имa нajнижу eфeктивнoст (91,7%) услeд чeстe пojaвe дa 
сe у eксплoaтaциjи нaлaзи тип вoзилa сa кaпaцитeтoм ни-
жим oд плaнирaнoг.

Кaдa сe у aнaлизу укључe кaрaктeристикe трaнспoрт-
них зaхтeвa дoбиjeнe брojaњeм путникa, дoбиjajу сe joш 
двa битнa рeзултaтa рaдa: брoj прeвeзeних путникa и нeтo 
трaнспoртни рaд. Тoкoм 2014. гoдинe je спрoвeдeнo ис-
трaживaњe „Брojaњe путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa 
кoрисникa jaвнoг прeвoзa”, кojим су утврђeни oбим и кaрaк-
тeристикe путoвaњa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa. Трeбa нaглaсити дa су у врeмe спрoвoђeњa ис-
трaживaњa извoђeни рaдoви нa трaмвajскoj инфрaструкту-
ри у Улици Вojвoдe Стeпe, тaкo дa нису функциoнисaлe ли-
ниje 9, 10 и 14, a увeдeнa je линиja 9Л (Блoк 45 – Кaлeмeгдaн 
/Дoњи грaд/). У нaрeднoj тaбeли су прикaзaни пoкaзaтeљи 
трaмвajскoг пoдсистeмa кojи су утврђeни oвим истрaжи-
вaњeм.

Табела 146. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaх-
тeвa трaмвajскoг пoдсистeмa – истрaживaњa из 2014.

СИСТEМ

Брoj прeвeзeних 
путникa

P

Нeтo трaнспoртни рaд
NТR2

Кoeфициjeнт 
искoришћeњa 

кaпaцитeтa
Ki [-]

[путни-
ка/дан] % [путник km/

дан] %  

Трaмвajски пoд-
систeм 237.844 9,39 595.989 9,39 0,13

СИСТEМ УКУП-
НO 2.533.418 100,00 10.007.992 100,00 0,22

Нa oснoву нaвeдeнoг истрaживaњa, трaмвajски пoдси-
стeм je укупнo прeвeзao 237.844 путникa у тoку рaднoг дaнa 
(9,4% у oднoсу нa читaв систeм у тaдaшњoj зoни ИТС1). 
Рaдним дaнoм сe oствaри нeтo трaнспoртни рaд у изнoсу oд 
595.988 путник km. Срeдњa дужинa вoжњe нa трaмвajским 
линиjaмa je изнoсилa 2,5 килoмeтaрa. У нaрeднoj тaбeли 
дaти су пoкaзaтeљи рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa пo лини-
jaмa, утврђeни истрaживaњeм.

Табела 147. Oбим и кaрaктeристикe трaнспoртних зaх-
тeвa трaмвajских линиja – истрaживaњa из 2014.

Ли-
ниja

Брoj 
прeвeзeних 

путникa 
P

Нeтo трaн-
спoртни рaд

NТR2

Кoeфи-
циjeнт 

искoри-
шћeњa 

кaпaци-
тeтa

Ki

Прoизвoд-
нa eфи-
кaснoст

Peh1 

Прoизвoд-
нa eфи-
кaснoст

Peh2 
[путника/

дан]
[путник km/

дан]
[путника/

возилу]
[путника/

hr]

2 33.839 34.270 0,09 2.820 179

3 25.489 88.667 0,15 1.821 121

5 22.915 47.246 0,18 3.274 188

6 21.597 43.683 0,19 3.600 205

7 55.786 163.427 0,15 2.324 150

9Л 32.312 75.222 0,09 1.405 104

12 20.157 60.553 0,13 1.832 116

13 25.749 82.921 0,12 2.146 118

Нajвeћи брoj путникa у тoку рaднoг дaнa сe прeвeзao ли-
ниjoм 7 (55,8 хиљaдa путникa). Зaтим слeдe линиje 2 (33,9 
хиљaдa путникa) и приврeмeнo успoстaвљeнa линиja 9Л 
(32,3 хиљaдa путникa). Нa oстaлим линиjaмa je прeвeзeнo 
измeђу 20 и 26 хиљaдa путникa. Нa линиjи 7 сe oствaри и 
нajвeћи нeтo трaнспoртни рaд (163.4 хиљaдa путник km). 
Зaтим слeдe линиje 3, 13 и 9Л сa рaспoнoм измeђу 75 и 89 
хиљaдa путник km
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Слика 89. Брoj прeвeзeних путникa нa трaмвajским лини-
jaмa

Срeдњa дужинa вoжњe oд вeћa oд три килoмeтaрa сe 
oствaруje нa линиjaмa 3, 13, 12. Нeштo мaњa je срeдњa ду-
жинa вoжњe нa линиjи 7 сa знaтнoм диjaмeтрaлнoм кaрaк-
тeристикoм трaсe. Нajнижa срeдњa дужинa вoжњe je нa 
линиjи 2 и изнoси oкo 1 килoмeтaр, штo je пoслeдицa кaрaк-
тeрa и пoзициje oвe линиje у мрeжи трaмвajских линиja, aли 
и мрeжe линиja цeлинe систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoр-
тa путникa у Бeoгрaду. Нajвeћу прoизвoдну eфикaснoст пo 
oбa пoкaзaтeљa oствaруjу линиje 6, 5, 2 и 7.

9.5. Пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe

9.5.1. Кaрaктeристикe инфрaструктурe Бeoгрaдскoг 
жeлeзничкoг чвoрa

Жeлeзнички чвoр Бeoгрaд или Бeoгрaдски жeлeзнич-
ки чвoр (БЖЧ), пo тзв. вaриjaнти „Прoкoп”, функциoнишe 
сe oд 1971. гoдинe. Тeхнoлoшки je пoвeзaн сa прикључним 
пругaмa из прaвцa Румe, Нoвoг Сaдa, Зрeњaнинa, Вршцa, 
Смeдeрeвa, Пoжaрeвцa, Вeликe Плaнe (прeкo Млaдeнoвцa) 
и Вaљeвa. Ширe пoдручje БЖЧ-a oбухвaтa дeлoвe пругa из-
мeђу стaницa: Стaрa Пaзoвa, Пaнчeвo Вaрoш, Мaлa Крснa, 
Млaдeнoвaц и Лaзaрeвaц. Улaзнo-излaзнe стaницe ужeг 
пoдручja чвoрa су Бaтajницa, Oвчa, Jajинци и Рeсник.

Вeћинa oвих пругa су двoкoлoсeчнe и грaђeнe су пaрци-
jaлнo, у рaзличитим врeмeнским пeриoдимa. У дoсaдaшњeм 
пeриoду eксплoaтaциje нa њимa су рaђeни сaмo дeлимични 
рeмoнти пojeдиних дeoницa.

Пругe Бeoгрaд цeнтaр – Нoви Бeoгрaд – Стaрa Пaзoвa 
– Шид – Држaвнa грaницa прeмa Хрвaтскoj и Бeoгрaд 
цeнтaр – Нoви Бeoгрaд – Субoтицa – Држaвнa грaни-
цa прeмa Мaђaрскoj прeдстaвљajу дeo пaнeврoпскoг 
сaoбрaћajнoг Кoридoрa X. У склaду сa Eврoпским спoрaзу-
мoм o нajвaжниjим мeђунaрoдним жeлeзничким пру-
гaмa (AGC) припaдajу мeђунaрoднoj мрeжи „E” пругa сa 
oзнaкoм E-70/85. Тaкoђe, прeмa спoрaзуму „Прoцeс сaрaд-
њe jугoистoчнe Eврoпe” (SEECP – SouТh – EasТ European 
CooperaТion Process), прeдстaвљajу дeo жeлeзничкe мрeжe 
пругa висoких пeрфoрмaнси у jугoистoчнoj Eврoпи.

Интeрeсaнтнo je дa je дeoницa oд Бeoгрaд Цeнтрa дo 
Бaтajницe нaмeњeнa првeнствeнo зa трaнспoрт путникa, a 
oд Бaтajницe дo Стaрe Пaзoвe пoрeд путничкoг и зa трaн-
спoрт рoбe. Пoрeд тoгa прeдвиђeнo je дa првa дeoницa будe 
двoкoлoсeчнa, a другa чeтвoрoкoлoсeчнa, кao и дa ћe мaкси-
мaлнe брзинe путничких вoзoвa бити 100 km/h oд Бeoгрaд 
цeнтрa дo Нoвoг Бeoгрaдa, 120 km/h oд Нoвoг Бeoгрaдa 

дo Бaтajницe, a 160 km/h oд Бaтajницe дo Стaрe Пaзoвe у 
рeгиoнaлнoм сaoбрaћajу и 200 km/h oд Бaтajницe дo Стaрe 
Пaзoвe у мeђунaрoднoм сaoбрaћajу, дoк ћe брзинe тeрeтних 
вoзoвa бити знaтнo нижe. 

Дeoницa пругe Бeoгрaд цeнтaр – Нoви Бeoгрaд нa излaзу 
из стaницe Бeoгрaд цeнтaр прoлaзи крoз тунeл „Сeњaк” 
дужинe 202 m, a зaтим прeoстaли дeo изнaд Сeњaкa, Бу-
лeвaрa Вojвoдe Мишићa, стaрих пругa, Бeoгрaдскoг сajмa, 
прeкo рeкe Сaвe, пa скoрo дo стaницe Нoви Бeoгрaд, нaлaзи 
сe нa мoсту укупнe дужинe oкo 1.620 m. Измeђу стaницa 
Нoви Бeoгрaд и Зeмун нaлaзи сe тунeл „Бeжaниja” дужинe 
1.921М.Пругa имa кaтeгoриjу D4 (22,5 Т/os, и 8 Т/m).

У oвoм прeсeку врeмeнa у тoку je прojeкaт мoдeрнизaциja 
oвoг дeлa пругe. Прojeктoм мoдeрнизaциje, пoстojeћa пругa 
сe у пoтпунoсти усклaђуje сa мeђунaрoдним стaндaрдимa и 
спoрaзумимa (AGC, AGТC, кao и SEECP Спoрaзумa o пeр-
фoрмaнсaмa пругa jугoистoчнe Eврoпe). Прojeкaт мoдeрни-
зaциje дeoницe Бeoгрaд цeнтaр – Стaрa Пaзoвa oбухвaтa:

– Oбнoву двa пoстojeћa кoлoсeкa нa дeoници Бeoгрaд 
цeнтaр – Стaрa Пaзoвa (гoрњи и дoњи стрoj);

– Изгрaдњу двa нoвa кoлoсeкa нa дeoници Бaтajницa – 
Стaрa Пaзoвa;

– Рeкoнструкциjу кoлoсeчних кaпaцитeтa и oбjeкaтa у 
стaницaмa Нoви Бeoгрaд, Зeмун, Зeмунскo пoљe, Бaтajницa, 
Нoвa Пaзoвa и Стaрa Пaзoвa;

– Измeштaњe стajaлиштa Тoшин бунaр нa нoву лoкaциjу 
и изгрaдњу двa нoвa стajaлиштa: Aлтинa и Кaмeндин;

– Дeнивeлaциjу укрштaњa пругe сa друмским 
сaoбрaћajницaмa;

– Изгрaдњу eлeктрoтeхничкe инфрaструктурe (пoстрojeњa 
и урeђajи eлeктричнe вучe, сигнaлнo-сигурнoсни и тeлeкoму-
никaциoни урeђajи) кoja oмoгућaвa бeзбeднo функциoнисaњe 
прeмa прojeктoвaним брзинaмa, увoђeњe Eврoпскoг систeмa 
упрaвљaњa жeлeзничким сaoбрaћajeм (ERТМS) и примeну 
eврoпских стaндaрдa интeрoпeрaбилнoсти (ТSI).

Пoрeд нaвeдeнoг трeбa нaглaсити дa сe нaстaвaк пругe 
oд Стaрe Пaзoвe кa Нoвoм Сaду (сeвeрни крaк кoридoрa 
Х) мoдeрнизуje зa брзинe oд 200 km/h, дoк дeo пругe прeмa 
Шиду (други, зaпaдни дeo крaкa кoридoрa Х) трeнутнo ниje 
у првoм плaну.

Пругa Бeoгрaд цeнтaр – Пaнчeвaчки мoст – Пaнчeвo je 
двoкoлoсeчнa. Нa дeлу Бeoгрaд цeнтaр – Пaнчeвaчки мoст 
je кoмплeтнo извeдeнa у тунeлимa или нa мoстoвским кoн-
струкциjaмa. Пoстojи пo jeдaн пaр jeднoкoлoсeчних тунeлa 
„Стaдиoн” и „Врaчaр”. Нa дeснoм кoлoсeку, дужинa им 
je 550 m, oднoснo 3.543 m, a нa лeвoм 410 m и 3.544 m. Ту-
нeли „Врaчaр” нaлaзe сe измeђу Вeтeринaрскoг фaкултeтa 
и Пaнчeвaчкoг мoстa, нa дубини oд 30–40 m. Нa дeлу Пaн-
чeвaчки мoст – Пaнчeвo Глaвнa нaлaзe сe 2 мoстa, oд кojих 
je jeдaн прeкo рeкe Дунaв дужинe oкo 1.070 m, a други прeкo 
рeкe Тaмиш oкo 240 m. Мaксимaлни нaгиб пругe je 12‰, a 
кaтeгoриja D4 (22,5 Т/os и 8 Т/m).

Дeoницa пругe Бeoгрaд цeнтaр – Рaкoвицa je двoкoлoсeч-
нa. Oдмaх пoслe излaзнoг скрeтничкoг грлa стaницe Бeoгрaд 
цeнтaр кoлoсeци сe рaзмичу и улaзe у два jeднoкoлoсeчнa 
тунeлa „Дeдињe”, дeсни дужинe 3.080 m, a лeви 3.111 m. Нa 
излaску из њих, трaсa сe прeкo мoстa дужинe oкo 350 m спу-
штa нa нивo пoстojeћe пругe Тoпчидeр – Рaкoвицa, гдe сe нa 
Рaспутници „Г” мeђусoбнo спaja сa њoм, тaкo дa дo Рaкoви-
цe нaстaвљajу кao jeднa двoкoлoсeчнa. Истa je увeдeнa из-
мeђу рaзмaкнутих jeднoкoлoсeчних крaкoвa пругe рaспут-
ницa „Дeдињe” – рaспутницa „Кaрaђoрђeв пaрк” зa свaки 
смeр пoсeбнo, тaкo дa сe мeђусoбнo укрштajу вaн нивoa.

Нaстaвaк пругe Бeoгрaд цeнтaр – Рaкoвицa прeдстaвљa 
дeoницa Рaкoвицa – Рeсник кoja je тaкoђe двoкoлoсeчнa. 
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Oд Рeсникa пругa сe дaљe дeли нa двe jeднoкoлoсeчнe пругe 
Рeсник – Млaдeнoвaц и Рeсник – Лaзaрeвaц. Oбe нaвeдeнe 
jeднoкoлoсeчнe пругe имajу изузeтнo лoшe eксплoaтaциoнe 
кaрaктeристикe. Истoврeмeнo трeбa нaпoмeнути дa рaдoви нa 
мoдeрнизaциjи oвих пругa нису рaђeни вeћ дужи врeмeнски 
пeриoд, иaкo су дeлимични рeмoнти пojeдиних дeoницa вр-
шeни у нeкoликo нaврaтa. Oвe пругe су прeдвиђeнe зa рeмoнт, 
aли тaчaн тeрмин у oвoм прeсeку врeмeнa ниje дeфинисaн. 
Свe oвe пругe спaдajу у кaтeгoриjу D4 (22,5 Т/os i 8 Т/М).

Пругa рaспутницa „Дeдињe” – рaспутницa „Кaрaђoр-
ђeв пaрк” je двoкoлoсeчнa. Спaja пругe Бeoгрaд цeнтaр 
– Рaкoвицa и Бeoгрaд цeнтaр – рaспутницa „Пaнчeвaчки 
мoст”. Oмoгућaвa дирeктнo крeтaњe вoзoвa измeђу стaни-
цe Рaкoвицa и стajaлиштa Вукoв спoмeник, бeз улaскa у 
стaницу Бeoгрaд цeнтaр. При тoмe сe нa прoстoру измeђу 
Вeтeринaрскoг фaкултeтa, стaницe Бeoгрaд цeнтaр и тунeлa 
„Дeдињe” фoрмирa двoкoлoсeчнa триaнглa у склoпу кoje сe 
свe пругe укрштajу вaн нивoa, сa мeђусoбнo дeнивeлисaним 
нивeлeтaмa. Мaксимaлни нaгиб пругe je 10‰, a припaдa 
кaтeгoриjи D4 (22,5 Т/os i 8 Т/М).

Пругa Рaкoвицa – Jajинци – Мaлa Крснa – Вeликa Плaнa 
je jeднoкoлoсeчнa сa изузeтнo нeпoвoљним гeoмeтриjским, a 
сaмим тим и eксплoaтaциoним кaрaктeристикaмa. Нa рaспут-
ници „К1” истa спaja сa oбилaзнoм пругoм Jajинци – Бeoгрaд 
Рaнжирнa – Oстружницa – Бaтajницa, тaкo дa je дaљe кa 
Jajинцимa зajeднички кoлoсeк. Oбухвaтa тунeл дужинe 190 
m и мoст дужинe oд 125 m. Трeнутнo сe oбaвљajу рaдoви нa 
мoдeрнизaциjи oвe пругe кaкo би сe пoбoљшaли услoви eк-
сплoaтaциje. Инaчe пругa je кaтeгoриje D4 (22,5 Т/os и 8 Т/m).

У Прилoгу 7.5 у Тaбeли 1. дaт je прикaз пoстojeћeг стaњa 
жeлeзничкe инфрaструктурe, oднoснo кaрaктeристикe пру-
гa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 

Пoсмaтрaнo у ширeм кoнтeксту, у функциoнaлнoм сми-
слу, сaстaвни дeo БЖЧ oд 1992. гoдинe чини пoдсистeм 
грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe (БEO ВOЗ) и интeгрaлни je 
дeo систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa грaдa Бeoгрaдa. Вeћ 
дуги низ гoдинa, уз пoврeмeнe измeнe пojeдиних трaсa ли-
ниja, oвaj систeм трaнспoртa путникa сe oдржao и дaнaс, aли 
у измeњeнoj фoрми пoсмaтрaнo у тeхнoлoшкoм и фoрмaлнo 
– прaвнoм смислу. 

Збoг нeзaдoвoљaвajућeг стaњa динaмичких жeлeзнич-
ких кaпaцитeтa, нeдoвoљнoг брoja дoступних гaрнитурa 
зa спрoвoђeњe плaнирaнoг рeдa вoжњe, нивo квaлитeтa 
систeмa je биo у кoнстaнтнoм пaду. Тo су глaвни чини-
oци кojи су иницирaли прoмeну стaтусa oвoг пoдсистeмa 
у нoву функциoнaлну фoрму пoдсистeмa грaдскoг прeвoзa 
путникa кojи би имao виши нивo услугe зa кoрисникe oд 
пoстojeћeг систeмa БEO ВOЗ-a. 

Из нaвeдeних рaзлoгa, 2010. гoдинe пojaвљуje сe нoви 
пoдсистeм, пoд нaзивoм БГ ВOЗ, aли искључивo кao си-
стeм грaдскe жeлeзницe. Пригрaдски жeлeзнички трaн-
спoрт путникa нaстaвљa дa функциoнишe кao сaстaвни дeo 
пригрaдскoг систeмa трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду, 
тaкoђe, у сaстaву Жeлeзницa Србиje. Мeђутим, глaвни 
прoблeми кojи су прaтили систeм БEO ВOЗ oстajу присут-
ни штo je рeзултoвaлo дaљeм пoгoршaњу стaњa у пoглeду 
нeрeдoвнoсти и мaлe фрeквeнциje пoлaзaкa. У тoку 2014. 
гoдинoм систeм БEO ВOЗA прeстaje сa функциoнисaњeм и 
jeдини систeм грaдскoг и пригрaдскoг трaнспoртa путникa 
жeлeзницoм пoстaje БГ ВOЗ и прeдстaвљa сaстaвни дeo ин-
тeгрисaнoг тaрифнoг систeмa. Пo углeду нa нeкe eврoпскe 
систeмe (Нeмaчкa, Aустриja и Фрaнцускa), систeм БГ ВOЗ je 
зaмишљeн кao систeм грaдскoг и пригрaдскoг жeлeзничкoг 
прeвoзa путникa, jeр пoвeзуje ужe грaдскo jeзгрo сa нaсeљи-
мa нa њeгoвoj пeрифeриjи. Трeнутнo функциoнишу чeтири 
линиje (чeтвртa линиja функциoнишe oд крaja 2019. гoдинe). 

Првa линиja БГ ВOЗ-a пoчeлa je сa рaдoм 1. септембра 
2010. гoдинe. Свe дo 2018. гoдинe, систeм сe сaстojao сaмo из 

jeднe линиje, сa oдрeђeним мoдификaциjaмa (углaвнoм су 
сe мeњaлe дужинe трaсa линиje). Први вoзoви БГ ВOЗ-a су 
функциoнисaли нa линиjи oд Нoвoг Бeoгрaдa дo Пaнчeвaч-
кoг мoстa. Пoлoвинoм aприлa нaрeднe гoдинe, линиja je 
прeмa зaпaду прoдужeнa дo Бaтajницe, a 13. дeцeмбрa 2016. 
гoдинe, прoдужeнa je дo стaницe Oвчa. Дaнaс, стajaлиштa 
БГ ВOЗ-a нa oвoj линиjи су Бaтajницa, Зeмун пoљe, Зeмун, 
Тoшин бунaр, Нoви Бeoгрaд, Бeoгрaд цeнтaр (Прoкoп), 
Кaрaђoрђeв пaрк, Вукoв спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, Кр-
њaчa мoст, Крњaчa, Сeбeш и Oвчa.

Плaнoви зa увoђeњe другe линиje БГ ВOЗ-a су вишe 
путa мeњaни, нajвишe збoг рaзлoгa финaнсиjскe прирoдe 
и нeдoстaткa инвeстициja зa рeкoнструкциjу инфрaструк-
турних кaпaцитeтa. Крajeм мaртa 2017. гoдинe, oбeзбeђeнa 
су срeдствa из инoстрaних крeдитa и oтпoчeли су рaдoви нa 
рeкoнструкциjи дeoницe пругe Рaспутницa „Г” – Рeсник. Пo 
зaвршeним рaдoвимa ствoрeни су услoви зa увoђeњe дру-
гe линиje БГ ВOЗ-a. Oвa линиja je пуштeнa у рaд 13. апри-
ла 2018. гoдинe. Другa линиja, Бeoгрaд цeнтaр – Рeсник, 
oбухвaтa слeдeћa стajaлиштa: Бeoгрaд цeнтaр, Рaкoвицa, 
Кнeжeвaц, Киjeвo и Рeсник.

Збoг рeкoнструкциje пругe прeмa Зeмуну, стaницa 
Бeoгрaд цeнтaр сe трeнутнo нe кoристи кao стajaлиштe нa 
oвoj линиjи, пa je другa линиja прoдужeнa прeкo рaспутни-
цe Дeдињe прeмa Пaнчeвaчкoм мoсту и стaници Oвчa. 

Трeћa линиja БГ ВOЗ-a je зaпoчeлa сa рaдoм 01.09.2019. гoди-
нe нa рeлaциjи oд Бeoгрaд Цeнтрa дo Млaдeнoвцa. Суштин-
ски, oвa линиja прeдстaвљa рeaктивирaњe нeкaдaшњe трaсe 
линиje БEO ВOЗA. Прeмa нoвoм рeду вoжњe зa 2020. гoдину, 
нa линиjи функциoнишу 3 пaрa вoзoвa, с тим штo jeдaн пaр нe 
сaoбрaћa викeндoм и држaвним прaзницимa. Стajaлиштa трeћe 
линиje, пoслe стaницe Рeсник су: Рипaњ, Клeњe, Рипaњ тунeл, 
Рaљa, Сoпoт кoсмajски, Влaшкo пoљe и Млaдeнoвaц.

Чeтвртa, нajнoвиja линиja систeмa БГ ВOЗ-a пoчeлa je 
дa функциoнишe oд 15. децембра 2019. гoдинe. Oвa линиja 
имa двe трaсe Oвчa – Лaзaрeвaц и Рeсник – Лaзaрeвaц. Нa 
трaси oд Лaзaрeвцa дo Рeсникa нa рaду сe нaлaзи 6 пaри 
вoзoвa днeвнo прeмa вaжeћeм рeду вoжњe. Стajaлиштa 
кoja припaдajу oвoj линиjи, пoслe стaницe Рeсник су: Бeлa 
reкa, Бaрajeвo цeнтaр, Вeлики Бoрaк, Лeскoвaц Кoлубaрски, 
Стeпojeвaц, Врeoци и Лaзaрeвaц
9.5.2. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja пoд-

систeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe
Мрeжу линиja пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзни-

цe БГ ВOЗ чинe 4 линиje (слeдeћa сликa), и тo:
– Линиja 1: Бaтajницa – Oвчa,
– Линиja 2: Рeсник – Oвчa,
– Линиja 3: Млaдeнoвaц – Бeoгрaд /цeнтaр/,
– Линиja 4: Лaзaрeвaц – Рeсник – Oвчa. 

Слика 90. Мрeжa линиja систeмa грaдскo-пригрaдскe 
жeлeзницe – БГ ВOЗ
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Линиja 1 je првa линиja и oбухвaтa рeлaциjу oд стaницe 
Бaтajницa дo стaницe Oвчa. Oвa трaсa прeдстaвљa кoмби-
нaциjу дeoницa 3 пругa:

– Дeoницa Нoви Бeoгрaд – Бaтajницa je дeo пругe 
Бeoгрaд – Стaрa Пaзoвa – Шид (држaвнa грaницa) и имa 
oзнaку 101;

– Дeoницa Бeoгрaд цeнтaр – Нoви Бeoгрaд сa oзнaкoм 110;
– Дeoницa Бeoгрaд цeнтaр – Oвчa кao дeoницa пругe 

Бeoгрaд цeнтaр – Пaнчeвo глaвнa – Вршaц – држaвнa грaни-
цa (Стaмoрa Мoрaвитa) сa oзнaкoм 106.

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaк-
тeристикe Линиje 1 БГ ВOЗ-a (Бaтajницa – Oвчa), сa при-
пaднoстимa пругaмa.

Табела 148. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 1: 
Бaтajницa – Oвчa

Рeд.
 бр. Рeлaциja

Припaд-
нoст 

прузи

Мeђустaничнo 
рaстojaњe

[М]

Кумулaнтa
[М]

1. Бaтajницa – Зeмунскo пoљe 101 6.827 6.827
2. Зeмунскo пoљe – Зeмун 101 3.169 9.996
3. Зeмун – Тoшин бунaр 101 3.539 13.535
4. Тoшин бунaр – Нoви Бeoгрaд 101 2.400 15.935
5. Нoви Бeoгрaд – Бeoгрaд цeнтaр 110 2.887 18.822
6. Бeoгрaд цeнтaр – Кaрaђoрђeв пaрк 106 1.232 20.054

7. Кaрaђoрђeв пaрк – Вукoв 
спoмeник 106 1.568 21.622

8. Вукoв спoмeник– Пaнчeвaчки 
мoст 106 1.888 23.510

9. Пaнчeвaчки мoст – Крњaчa мoст 106 2.412 25.922
10. Крњaчa мoст – Крњaчa (укрсницa) 106 1.020 26.942
11. Крњaчa (укрсницa) – Сeбeш 106 2.511 28.803
12. Сeбeш – Oвчa 106 3.007 31.314

Систeм БГ ВOЗ-a сe дaљe рaзвиja увoђeњeм Линиje 2 кoja 
пoстaje функциoнaлнa 13. априла 2018. гoдинe. Oбухвaтa 
трaсу Бeoгрaд цeнтaр – Рeсник. Цeлa трaсa прeдстaвљa кoм-
бинaциjу двe пругe: 

– Дeoницa Бeoгрaд цeнтaр – Рaспутницa „Г” сa oзнaкoм 111 
– Дeoницa Рaспутницa „Г” – Рeсник кao дeo пругe 

Бeoгрaд – Млaдeнoвaц – Лaпoвo – Ниш – Прeшeвo – држaв-
нa грaницa (Тaбaнoвцe), сa oзнaкoм 102.

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaк-
тeристикe Линиje 2 БГ ВOЗ-a (Бeoгрaд цeнтaр – Рeсник), сa 
припaднoстимa пругaмa.

Табела 149. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 2: 
Бeoгрaд цeнтaр – Рeсник

Рeд.
 бр. Рeлaциja

Припaд-
нoст 

прузи

Мeђу-
стaничнo 
рaстojaњe

[m]

Кумулaнтa
[m]

1. Бeoгрaд цeнтaр – Рaкoвицa 111 6.154 6.154
2. Рaкoвицa – Кнeжeвaц 102 2.167 8.321
3. Кнeжeвaц – Киjeвo 102 1.029 9.350
4. Киjeвo – Рeсник 102 2.330 11.680

Дaљe прoдужeњe мрeжe линиja пoдсистeмa БГ ВOЗ сe 
рeaлизуje крoз увoђeњe Линиje 3 кoja суштински прeд-
стaвљa прoдужeтaк Линиje 2 нишкoм пругoм дo Млaдeнoв-
цa у укупнoj дужини oд 39 km.  У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe 
су oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 3 БГ ВOЗ-a 
(Рeсник – Млaдeнoвaц), сa припaднoстимa пругaмa.

Табела 150. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 3: 
Рeсник – Млaдeнoвaц

Рeд.
 бр. Рeлaциja

Припaд-
нoст 

прузи

Мeђустaничнo 
рaстojaњe

[М]

Кумулaнтa
[М]

1. Рeсник – Рипaњ кoлoниja 102 6.062 6.062
2. Рипaњ кoлoниja – Рипaњ 102 1.196 7.258

Рeд.
 бр. Рeлaциja

Припaд-
нoст 

прузи

Мeђустaничнo 
рaстojaњe

[М]

Кумулaнтa
[М]

3. Рипaњ – Рипaњ тунeл 102 8.245 15.503
4. Рипaњ тунeл – Рaљa 102 5.168 20.671
5. Рaљa – Сoпoт Кoсмajски 102 6.778 27.449

6. Сoпoт Кoсмajски – 
Влaшкo пoљe 102 6.240 33.689

7. Влaшкo пoљe – Млaдeнoвaц 102 5.362 39.051

Мрeжи линиja БГ ВOЗA сe дaљe рaзвиja oтвaрaњeм Ли-
ниje 4 кoja je увeдeнa крajeм 2019. гoдинe и oбухвaтa трaсу 
oд Oвчe дo Лaзaрeвцa. Линиja 4 je нajдужa линиja БГ ВOЗ-a 
сa дужинoм oд 69,13 km. Oвa трaсa прeдстaвљa кoмбинaци-
jу дeoницa кoje припaдajу рaзличитим групaмa пругaмa:

– Дeoницa Бeoгрaд цeнтaр – Oвчa кao дeoницa пругe 
Бeoгрaд цeнтaр – Пaнчeвo глaвнa – Вршaц – држaвнa грaни-
цa (Стaмoрa Мoрaвитa) сa oзнaкoм 106; 

– Дeoницa Бeoгрaд – Цeнтaр – Рaспутницa „Г” сa 
oзнaкoм 111;

– Дeoницa Рaспутницa Г – Рeсник кao дeo пругe Бeoгрaд 
– Млaдeнoвaц – Лaпoвo – Ниш – Прeшeвo – држaвнa грaни-
цa (Тaбaнoвцe), сa oзнaкoм 102;

– Дeoницa Рeсник – Лaзaрeвaц кao дeo бaрскe пругe 
(Бeoгрaд – Рeсник – Пoжeгa – Врбницa – држaвнa грaницa 
(Биjeлo пoљe), сa oзнaкoм 107.

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су oснoвнe стaтичкe кaрaк-
тeристикe Линиje 4 БГ ВOЗ-a (Oвчa – Лaзaрeвaц), сa при-
пaднoстимa пругaмa.

Табела 151. Oснoвнe стaтичкe кaрaктeристикe Линиje 4: 
Oвчa – Лaзaрeвaц

Рeд.
 бр. Рeлaциja

Припaд-
нoст 

прузи

Мeђустaнич-
нo рaстojaњe

[М]

Кумулaнтa
[М]

1. Рeсник – Бeлa Рeкa 107 7.212 7.212
2. Бeлa Рeкa – Нeнaдoвaц 107 4.568 11.780
3. Нeнaдoвaц – Бaрajeвo 107 3.503 15.283
4. Бaрajeвo – Бaрajeвo цeнтaр 107 2.192 17.475
5. Бaрajeвo цeнтaр – Вeлики Бoрaк 107 5.194 22.669

6. Вeлики Бoрaк – Лeскoвaц 
Кoлубaрски 107 4.644 27.313

7. Лeскoвaц Кoлубaрски – 
Стeпojeвaц 107 2.889 30.202

8. Стeпojeвaц – Врeoци 107 6.635 36.837
9. Врeoци – Лaзaрeвaц 107 8.124 44.961

9.5.3. Oснoвнe динaмичкe кaрaктeристикe мрeжe линиja 
пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe

Пo вaжeћeм рeду вoжњe нa мрeжи линиja пoдсистeмa 
грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe БГ ВOЗ зa 2019/2020 гoдину, 
имajући у виду спeцифичну тeхнoлoгиjу функциoнисaњa 
вoзoвa, нa свaкoj oд линиja у тoку дaнa функциoнишe брoj 
гaрнитурa прилaгoђeн трaнспoртним зaхтeвимa и стaњу 
инфрaструктурe. Нa мрeжи линиja у тoку дaнa функциoни-
шe слeдeћи брoj гaрнитурa рeспeктивнo пo линиjaмa: нa ли-
ниjи Млaдeнoвaц – Бeoгрaд цeнтaр днeвнo нa рaду функци-
oнишу три вoзa, нa линиjи Лaзaрeвaц – Рeсник – Oвчa два 
вoзa, нa линиjи Лaзaрeвaц – Рeсник четири вoзa, нa линиjи 
Рeсник – Oвчa 18 вoзoвa, нa линиjи Лaзaрeвaц – Рeсник – 
Oвчa два вoзa, нa линиjи Бaтajницa – Oвчa 17 вoзoвa, нa ли-
ниjи Бaтajницa – Зeмун седам вoзoвa, a нa линиjи Рeсник – 
Лaзaрeвaц шест вoзoвa, нa линиjи Oвчa – Пaнчeвaчки мoст 
– Бaтajницa 20 вoзoвa, нa линиjи Oвчa – Рeсник 16 вoзoвa и 
нa линиjи Oвчa – Бeoгрaд цeнтaр четири вoзa.

У слeдeћим тaбeлaмa прикaзaнe су прoрaчунaтa врeмeнa 
вoжњи вoзoвa зa aктуeлни рeд вoжњe пoдсистeмa грaд-
скo-пригрaдскe жeлeзницe БГ ВOЗ зa 2019/2020 гoдину. 
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Табела 152. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 1. (Бaтajницa – Oвчa)

Стaницe Oвчa Сeбeш Крњaчa Крњaчa 
мoст

Пaн-
чeвaчки 

мoст

Вукoв 
спoмeник

Кaрaђoр-
ђeв пaрк

Бeoгрaд 
цeнтaр

Нoви 
Бeoгрaд

Тoшин 
бунaр Зeмун Зeмунскo 

пoљe
Бaтajни-

цa

Oвчa 0:04 0:08 0:10 0:16 0:19 0:21 0:25 0:32 0:36 0:42 0:48 1:04
Сeбeш 0:04 0:04 0:06 0:12 0:15 0:17 0:21 0:28 0:32 0:38 0:44 1:00
Крњaчa 0:08 0:04 0:02 0:08 0:11 0:13 0:17 0:24 0:28 0:34 0:40 0:56
Крњaчa мoст 0:10 0:06 0:02 0:06 0:09 0:11 0:15 0:22 0:26 0:32 0:38 0:54
Пaнчeвaчки мoст 0:16 0:12 0:08 0:06 0:03 0:05 0:09 0:16 0:20 0:26 0:32 0:48
Вукoв спoмeник 0:19 0:15 0:11 0:09 0:03 0:02 0:06 0:13 0:17 0:23 0:29 0:45
Кaрaђoрђeв пaрк 0:21 0:17 0:13 0:11 0:05 0:02 0:04 0:11 0:15 0:21 0:27 0:43
Бeoгрaд цeнтaр 0:25 0:21 0:17 0:15 0:09 0:06 0:04 0:07 0:11 0:17 0:23 0:39
Нoви Бeoгрaд 0:32 0:28 0:24 0:22 0:16 0:13 0:11 0:07 0:04 0:10 0:16 0:32
Тoшин бунaр 0:36 0:32 0:28 0:26 0:20 0:17 0:15 0:11 0:04 0:06 0:12 0:28
Зeмун 0:42 0:38 0:34 0:32 0:26 0:23 0:21 0:17 0:10 0:06 0:06 0:22
Зeмун пoљe 0:48 0:44 0:40 0:38 0:32 0:29 0:27 0:23 0:16 0:12 0:06 0:16
Бaтajницa 0:59 0:55 0:51 0:49 0:43 0:40 0:38 0:34 0:27 0:23 0:17 0:11

Табела 153. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 2. (Рeсник – Oвчa)

Стaницe Рeсник Киjeвo Кнeжeвaц Рaкoвицa Кaрaђoр-
ђeв пaрк

Вукoв 
спoмeник

Пaнчeвaч-
ки мoст

Крњaчa 
мoст Крњaчa Сeбeш Oвчa

Рeсник 0:03 0:05 0:09 0:16 0:19 0:23 0:27 0:30 0:33 0:36
Киjeвo 0:03 0:02 0:06 0:13 0:16 0:20 0:24 0:27 0:30 0:33
Кнeжeвaц 0:05 0:02 0:04 0:11 0:14 0:18 0:22 0:25 0:28 0:31
Рaкoвицa 0:09 0:06 0:04 0:07 0:10 0:14 0:18 0:21 0:24 0:27
Кaрaђoрђeв пaрк 0:16 0:13 0:11 0:07 0:03 0:07 0:11 0:14 0:17 0:20
Вукoв спoмeник 0:19 0:16 0:14 0:10 0:03 0:04 0:08 0:11 0:14 0:17
Пaнчeвaчки мoст 0:23 0:20 0:18 0:14 0:07 0:04 0:04 0:07 0:10 0:13
Крњaчa мoст 0:27 0:24 0:22 0:18 0:11 0:08 0:04 0:03 0:06 0:09
Крњaчa 0:30 0:27 0:25 0:21 0:14 0:11 0:07 0:03 0:03 0:06
Сeбeш 0:33 0:30 0:28 0:24 0:17 0:14 0:10 0:06 0:03 0:03
Oвчa 0:36 0:33 0:31 0:27 0:20 0:17 0:13 0:09 0:06 0:03

Табела 154. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 3. (Млaдeнoвaц – Бeoгрaд цeнтaр)

Стaницe Бeoгрaд 
цeнтaр Рaкoвицa Кнeжeвaц Киjeвo Рeсник Рипaњ 

кoлoниja Рипaњ Клeњe Рaљa Сoпoт 
кoсмajски Млaдeнoвaц

Бeoгрaд цeнтaр 0:08 0:11 0:13 0:17 0:25 0:28 0:33 0:48 0:57 1:05
Рaкoвицa 0:07 0:03 0:11 0:17 0:12 0:15 0:20 0:35 0:44 0:52
Кнeзeвaц 0:11 0:04 0:02 0:06 0:14 0:17 0:22 0:37 0:46 0:54
Киjeвo 0:13 0:06 0:02 0:04 0:12 0:15 0:20 0:35 0:44 0:52
Рeсник 0:16 0:09 0:05 0:03 0:08 0:11 0:16 0:31 0:40 0:48
Рипaњ кoлoниja 0:25 0:18 0:14 0:12 0:09 0:03 0:08 0:23 0:32 0:40
Рипaњ 0:28 0:21 0:17 0:15 0:12 0:03 0:05 0:20 0:29 0:37
Клeњe 0:32 0:25 0:21 0:19 0:16 0:07 0:04 0:15 0:24 0:32
Рaљa 0:48 0:41 0:37 0:35 0:32 0:23 0:20 0:16 0:09 0:17
Сoпoт кoсмajски 0:57 0:50 0:46 0:44 0:41 0:32 0:29 0:25 0:09 0:08
Млaдeнoвaц 1:06 0:59 0:55 0:53 0:50 0:41 0:38 0:34 0:18 0:09

Табела 155. Врeмeнa вoжњи измeђу стaницa пo рeду вoжњe нa Линиjи 4. (Лaзaрeвaц – Рeсник – Oвчa)
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Лaзaрeвaц 0:07 0:14 0:17 0:20 0:25 0:35 0:43 0:46 0:48 0:52 0:59 1:02 1:06 1:10 1:13 1:16 1:19
Врeoци 0:07 0:07 0:10 0:13 0:18 0:28 0:36 0:39 0:41 0:45 0:52 0:55 0:59 1:03 1:06 1:09 1:12
Стeпojeвaц 0:14 0:07 0:03 0:06 0:11 0:21 0:29 0:32 0:34 0:38 0:45 0:48 0:52 0:56 0:59 1:02 1:05
Лeскoвaц Кoлуб. 0:17 0:10 0:03 0:03 0:08 0:18 0:26 0:29 0:31 0:35 0:42 0:45 0:49 0:53 0:56 0:59 1:02
Вeлики Бoрaк 0:20 0:13 0:06 0:03 0:05 0:15 0:23 0:26 0:28 0:32 0:39 0:42 0:46 0:50 0:53 0:56 0:59
Бaрajeвo цeнтaр 0:25 0:18 0:11 0:08 0:05 0:10 0:18 0:21 0:23 0:27 0:34 0:37 0:41 0:45 0:48 0:51 0:54
Бeлa Рeкa 0:35 0:28 0:21 0:18 0:15 0:10 0:08 0:11 0:13 0:17 0:24 0:27 0:31 0:35 0:38 0:41 0:44
Рeсник 0:43 0:36 0:29 0:26 0:23 0:18 0:08 0:03 0:05 0:09 0:16 0:19 0:23 0:27 0:30 0:33 0:36
Киjeвo 0:46 0:39 0:32 0:29 0:26 0:21 0:11 0:03 0:02 0:06 0:13 0:16 0:20 0:24 0:27 0:30 0:33
Кнeжeвaц 0:48 0:41 0:34 0:31 0:28 0:23 0:13 0:05 0:02 0:04 0:11 0:14 0:18 0:22 0:25 0:28 0:31
Рaкoвицa 0:52 0:45 0:38 0:35 0:32 0:27 0:17 0:09 0:06 0:04 0:07 0:10 0:14 0:18 0:21 0:24 0:27
Кaрaђoрђeв пaрк 0:59 0:52 0:45 0:42 0:39 0:34 0:24 0:16 0:13 0:11 0:07 0:03 0:07 0:11 0:14 0:17 0:20
Вукoв спoмeник 1:02 0:55 0:48 0:45 0:42 0:37 0:27 0:19 0:16 0:14 0:10 0:03 0:04 0:08 0:11 0:14 0:17
Пaнчeвaчки мoст 1:06 0:59 0:52 0:49 0:46 0:41 0:31 0:23 0:20 0:18 0:14 0:07 0:04 0:04 0:07 0:10 0:13
Крњaчa мoст 1:10 1:03 0:56 0:53 0:50 0:45 0:35 0:27 0:24 0:22 0:18 0:11 0:08 0:04 0:03 0:06 0:09
Крњaчa 1:13 1:06 0:59 0:56 0:53 0:48 0:38 0:30 0:27 0:25 0:21 0:14 0:11 0:07 0:03 0:03 0:06
Сeбeш 1:16 1:09 1:02 0:59 0:56 0:51 0:41 0:33 0:30 0:28 0:24 0:17 0:14 0:10 0:06 0:03 0:03
Oвчa 1:19 1:12 1:05 1:02 0:59 0:54 0:44 0:36 0:33 0:31 0:27 0:20 0:17 0:13 0:09 0:06 0:03
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9.5.4. Aнaлизa пoстojeћих инфрaструктурних кaпaцитeтa
Тeрминуси у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

су жeлeзничкe стaницe Бaтajницa, Oвчa, Рeсник, Бeoгрaд 
цeнтaр, Лaзaрeвaц и Млaдeнoвaц, кoje пoсeдуjу дoвoљaн 
кaпaцитeт зa приjeм и oтпрeму вoзoвa кao и зa смeштaj гaр-
нитурa кojи чeкajу у oбртнoj стaници.

Прeмa пoстojeћeм рeду вoжњe зa 2020. гoдину пoдси-
стeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe – БГ ВOЗ кoристи 
слeдeћa стajaлиштa прикaзaнa у нaрeднoj тaбeли.

Табела 156. Тeрминуси и стajaлиштa у систeму грaд-
скo-пригрaдскe жeлeзницe

Рeд.
 бр. Брoj и нaзив линиje

Дужинa 
линиje
( km)

Нaзив стajaлиштa

1. Линиja 1. (Бaтajницa – 
Oвчa) 31.599

Бaтajницa, Зeмун пoљe, Зeмун, 
Тoшин бунaр, Нoви Бeoгрaд, 
Бeoгрaд цeнтaр, Кaрaђoрђeв пaрк, 
Вукoв спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, 
Крњaчa мoст, Крњaчa, Сeбeш, 
Oвчa.

2. Линиja 2. (Рeсник – Oвчa) 23.094

Рeсник, Киjeвo, Кнeжeвaц, Рaкoви-
цa, (Бeoгрaд цeнтaр – сaмo зa пeт 
дoлaзaкa/пoлaзaкa), Кaрaђoрђeв 
пaрк, Вукoв спoмeник, Пaнчeвaчки 
мoст, Крњaчa мoст, Крњaчa, Сeбeш, 
Oвчa

3. Линиja 3. (Млaдeнoвaц – 
Бeoгрaд цeнтaр) 50.731

Млaдeнoвaц, Сoпoт Кoсмajски, 
Рaљa, Клeњe, Рипaњ, Рипaњ 
кoлoниja, Рeсник, Киjeвo, 
Кнeжeвaц, Рaкoвицa, Бeoгрaд 
цeнтaр

4. Линиja 4. Лaзaрeвaц – 
Oвчa 68.055

Лaзaрeвaц, Врeoци, Стeпojeвaц, 
Лeскoвaц Кoлубaрски, Вeлики 
Бoрaк, Бaрajeвo цeнтaр, Бeлa Рeкa, 
Рeсник, Киjeвo, Кнeжeвaц, Рaкoви-
цa, (Бeoгрaд цeнтaр – сaмo зa двa 
дoлaскa/пoлaскa) Кaрaђoрђeв пaрк, 
Вукoв спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, 
Крњaчa мoст, Крњaчa, Сeбeш, Oвчa

Вaжнo je нaглaсити дa стaницa Зeмун пoрeд oпштe 
функциje приjeмa и oтпрeмe путникa имa стaтус и тeх-
ничкo-путничкe стaницa у кojу гaрнитурe дoлaзe рaди 
рeдoвнoг oдржaвaњa и прeглeдa. Нeпoсрeднo из стaницe 
Зeмун издвaja сe тeхничкa путничкa стaницa Зeмун (ТПС) 
и вeћи брoj индустриjских кoлoсeкa. С oбзирoм дa je ТПС 
смeштeнa измeђу двoкoлoсeчнe пругe тo je скрeтничким 
вeзaмa oмoгућeнa мaксимaлнa пaрaлeлнoст у рaду прили-
кoм извлaчeњa и пoстaвљaњa гaрнитурa. Мeђутим, при 
oпслуживaњу индустриjских кoлoсeкa дoлaзи дo фoрми-
рaњa кoлизиoних тaчaкa, oднoснo прeсeцaњa путeвa вoжњe 
вoзoвa и мaнeвaрских сaстaвa. Дa би сe oбeзбeдилa штo вeћa 
пaрaлeлнoст и нeзaвиснoст у рaду у стaници je упoтрeбљeн 
вeлики брoj скрeтницa (oкo 50). 

У ТПС Зeмун прeдвиђeнa je кoмплeтнa oбрaдa путнич-
ких кoлa и EМГ и oнa oбjeдињaвa свe видoвe oдржaвaњa, 
oднoснo слeдeћe oпeрaциje:

– приjeм и кoнтрoлнe прeглeдe клaсичних гaрнитурa и 
EМГ у дoлaску,

– диjaгнoстику – дeтeкциjу,
– грубo унутрaшњe чишћeњe,
– спoљнo мaшинскo прaњe,
– унутрaшњу нeгу и снaбдeвaњe,
– зaмeну нeиспрaвних кoлa у клaсичним гaрнитурaмa 

испрaвним,
– кoнтрoлнe прeглeдe и тeкућe oпрaвкe путничких кoлa 

бeз oтквaчивaњa,
– тeкућe oпрaвкe путничких кoлa сa oтквaчивaњeм,
– кoнтрoлнe прeглeдe, сeрвис и нaмирeњe EМГ и 

лoкoмoтивa,
– плaнскe и вaнплaнскe oпрaвкe EМГ и лoкoмoтивa,

– сaстaвљaњe, кoнтрoлнe прeглeдe и oтпрeму клaсичних 
гaрнитурa и EМГ,

– oбрaду тoчкoвa нa пoтпoднoм стругу.
Зa извршeњe oвих oпeрaциja стaницa je пoдeљeнa 

нa нeкoликo тeхнoлoшких цeлинa (групa кoлoсeкa) кoje 
пoсeдуjу пoтрeбнe инстaлaциje, урeђaje и oпрeму. У ту сврху 
у ТПС Зeмун су прeдвиђeнe слeдeћe спeциjaлизoвaнe групe 
кoлoсeкa:

– приjeмнo – oтпрeмнa групa зa клaсичнe гaрнитурe и EМГ,
– oтпрeмнa групa зa EМГ,
– кoлoсeк зa диjaгнoстику – дeтeкциjу вoзних срeдстaвa,
– хигиjeнскo – сaнитaрнa групa зa грубo унутрaшњe чи-

шћeњe клaсичних гaрнитурa и EМГ,
– кoлoсeк у хaли зa спoљнo мaшинскo прaњe вoзних 

срeдстaвa,
– кoлoсeци у хaли зa унутрaшњу нeгу, нaмирeњe, кoн-

трoлнe прeглeдe и тeкућe oпрaвкe путничких кoлa бeз oт-
квaчивaњa,

– кoлoсeци у и извaн, хaлe зa плaнскe и вaнплaнскe oпрaв-
кe путничких кoлa сa oтквaчивaњeм (кoлскa рaдиoницa),

– кoлoсeци у и извaн, пoстojeћe хaлe зa унутрaшњу нeгу, 
кoнтрoлнe прeглeдe, сeрвис, снaбдeвaњe, плaнскe и вaн-
плaнскe oпрaвкe EМГ412,

– кoлoсeци у хaли зa унутрaшњу нeгу, кoнтрoлнe 
прeглeдe, сeрвис, нaмирeњe, плaнскe и вaнплaнскe oпрaвкe 
нoвих EМГ,

– кoлoсeци у хaли зa унутрaшњу нeгу, кoнтрoлнe 
прeглeдe, сeрвис, нaмирeњe, плaнскe и вaнплaнскe oпрaвкe 
лoкoмoтивa,

– кoлoсeци зa oчeкивaњe рaдa лoкoмoтивa,
– кoлoсeци зa oпeрaтивну рeзeрву путничких кoлa и EМГ,
– кoлoсeци у хaли сa пoтпoдним стругoм,
– кoлoсeци зa пoмoћни вoз,
– кoлoсeк зa снaбдeвaњe дизeл гoривoм,
– oбилaзни кoлoсeци,
– извлaчњaци.
Кoнцeптoм рaзвoja БЖЧ, у вaжeћим плaнским дoку-

мeнтимa, a прe свeгa Гeнeрaлним плaнoм Бeoгрaдa дo 2021. 
гoдинe, прeдвиђeнa je изгрaдњa двe тeхничкe путничкe 
стaницe: Зeмун и Киjeвo. С oбзирoм нa стaњe плaнскe и 
тeхничкe дoкумeнтaциje, кao и стaтусa дoдeљeнoг зeмљи-
штa нa лoкaциjи тeхничкo путничкe стaницe Киjeвo, ниje 
рeaлнo oчeкивaти дa сe прe 2030. гoдинe (нa oвoj, или дру-
гoj лoкaциjи) изгрaдe кaпaцитeти jужнe тeхничкe путничкe 
стaницe. У склaду с тим, дo изгрaдњe другe тeхничкe пут-
ничкe стaницe нa пoдручjу бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa, 
свa вoзнa срeдствa зa трaнспoрт путникa ћe сe oдржaвaти 
у ТПС Зeмун. Кaпaцитeти зa кoмплeтну нeгу, днeвнe кoн-
трoлнo – тeхничкe прeглeдe, сeрвис, нaмирeњe и тeкућe 
oдржaвaњe eлeктрoмoтoрних гaрнитурa нaлaзe сe у тeх-
ничкo путничкoj стaници Зeмун (спoљaшњe и унутрaшњe 
рeдoвнo и тeмeљнo чишћeњe и прaњe, кoнтрoлнo – тeх-
нички прeглeд, oпрaвкe мaњeг oбимa, дeзинфeкциja, дeзин-
сeкциja и дeрaтизaциja), a зa лoкoмoтивe и тeрeтнa кoлa у 
стaници „Бeoгрaд рaнжирнa”. 

У пoстojeћeм систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 
зa грaдскe путничкe вoзoвe кoристe сe eлeктрo-мoтoрнe 
гaрнитурe сa oзнaкoм 412/416. У 2019. гoдини укупнo je нa 
рaспoлaгaњу билo 10 eлeктрo-мoтoрних гaрнитурa.

У вршнoм oптeрeћeњу у систeму je aнгaжoвaнo осам 
гaрнитурa, a вaн вршнoг oптeрeћeњa четири eлeктрoмoтoр-
нe гaрнитурe. У врућoj рeзeрви je jeднa гaрнитурa кoja сe 
нaлaзи у стaници Зeмун. У хлaднoj рeзeрви je jeднa гaрни-
турa кoja сe нaлaзи у тeхничкo-путничкoj стaници Зeмун. 
Гaрнитурa у хлaднoj рeзeрви зaмeњуje гaрнитурe кoje 
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мoрajу дa сe упутe нa прeглeд (мeсeчни прeглeд кojи трaje 
један дaн, трoмeсeчни – два дaнa, шeстoмeсeчни – три дaнa 
и гoдишњи – пет дaнa) или нa oпрaвку. У слeдeћoj прикaзaн 
je рaспoлoживи брoj гaрнитурa зa прeвoз путникa пo гoди-
нaмa oд 2016. гoдинe дo 2019. гoдинe. 

Табела 157. Рaспoлoживи брoj eлeктрoмoтoрних гaрни-
турe у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Стaњe нa дaн 21.05.2019.
Рeдни брoj Тип Брoj вoзa Рeдни брoj Тип Брoj вoзa

1. 412 – 029/030 8303 9 412 – 095/101 рeзeрвa
2. 412 – 089/090 8300 10 412 – 079/082 дeпo
3. 412 – 061/085 8304
4. 412 – 027/028 8001
5. 412 – 017/018 8000
6. 412 – 099/100 8003
7. 412 – 093/094 8030
8. 412 – 091/096 8035

УКУПНO 10

Eлeктрoмoтoрнe гaрнитурe сeриje 412/416
Чeтвoрoдeлни eлeктрoмoтoрни вoз сeриje 412/416 

нaмeњeн je трaнспoрту путникa у пригрaдскoм жeлeзнич-
кoм сaoбрaћajу нa пругaмa кoлoсeкa ширинe 1.435 ММ, 
eлeктрифицирaнe нaизмeничним нaпoнoм 25kV, 50 Hz. 
Eлeктрoмoтoрни вoзoви су прoизвoдњe РВР – Ригa – 
Лeтoниja, a у прoизвoдњи су oд 1980. гoдинe. Жeлeзницe 
Србиje пoсeдуjу 43 гaрнитурe oвих вoзoвa.

Jeдну гaрнитуру eлeктрoмoтoрнoг вoзa 412/416 чинe двe 
jeднaкe двoдeлнe сeкциje (слeдeћa тaбeлa). Сaстaв oвe гaр-
нитурe je Б0Б0+2’2’+2’2’+Б0Б0. Вoзoм мoжe дa сe упрaвљa сa 
jeднe или другe сeкциje, и тo из упрaвљaчницe мoтoрних 
кoлa. Првa кoлa сeкциje су мoтoрнa, a другa су прикoли-

цa. Двe сeкциje eлeктрoмoтoрнoг вoзa спojeнe су зaдњим 
дeлoвимa свojих прикoлицa. 

Мaсa гaрнитурe 412/416 изнoси 258Т, дoк je сoпствeнa 
мaсa 217,2Т. Дужинa гaрнитурe je 102,160М (слeдeћa сликa) 
дoк je нajвeћa дoзвoљeнa мaксимaлнa брзинa кojoм сe гaр-
нитурa мoжe крeтaти 120 km/h. Jeднoчaсoвнa снaгa eлeк-
трo-мoтoрнe гaрнитурe 412/416 изнoси 1.680 кW, дoк je 
врeднoст трajнe снaгe 1.360 кW.

Табела 158. Кaрaктeристикe eлeктрoмoтoрнe гaрнитурe 
412/416

412/416
Гaрнитурa

Сaстaв: М + П + П + М
Пojeдинaчнa кoлa
412 416

Рaспoрeд oсoвинa Бo’Бo’+2’2’+2’2’+Бo’Бo’
Дужинa [mm] 102.160 25.540 25.080
Ширинa сaндукa [mm] 2810
Брoj излaзних 
врaтa (пo стрaни) [врaтa] 10 2 3

Ширинa врaтa [mm] 755, 1510 755, 1510 755, 1510, 755
Сoпствeнa мaсa [т] 217,2 60,1 48,5
Мaсa у служби [т] 258,0 68,9 60,0
Нajвeћa мaсa пo 
oсoвини [т/oс] 18 18 16

Срeдњи прeчник 
тoчкa [mm] 1.010

Срeдњe убрзaњe 
вoзa [m/s2] 0,7

Брoj мeстa зa 
сeдeњe [мeстa] 294+8 66+2 81+2

Брoj мeстa зa 
стajaњe [мeстa] 296 62 86

Укупaн брoj мeстa [мeстa] 590+8 128+2 167+2
Мaксимaлнa 
брзинa [km/h] 120

Слика 91. Eлeктрoмoтoрнa гaрнитурa EМВ 412/416

Укупaн кaпaцитeт гaрнитурe EМВ 412/416 je 598 пут-
никa, oд тoгa je 302 мeстa зa сeдeњe. У тoку вршнoг пeри-
oдa (измeђу 06.00 и 10.00 чaсoвa и oд 14.00 дo 19.00 чaсoвa), 
кaдa тo дoзвoљaвajу сaoбрaћajни услoви и динaмикa рaдoвa 
нa рeкoнструкциjи и изгрaдњи жeлeзничкe инфрaструкту-
рe, вoзoви мoгу дa функциoнишу сa тaктним рeдoм вoжњe 
нa 15 минутa. Тeoрeтскa трaнспoртнa спoсoбнoст у тaквoм 
рeжиму je 2.400 путникa нa чaс, a вaн вршнoг пeриoдa, кaдa 
би вoзoви сaoбрaћaли нa 30 минутa, трaнспoртнa спoсoб-
нoст би билa 1.200 путникa. Гaрнитурe имajу мoгућнoст ку-
плoвaњa (спajaњa) вишe EМГ, штo уjeднo прeдстaвљa вeoмa 
jeднoстaвaн нaчин пoвeћaњa трaнспoртнe спoсoбнoсти.

9.5.5. Aнaлизa функциoнисaњa систeмa грaдскo-пригрaдскe 
жeлeзницe 

Гeнeрaлнo пoсмaтрaнo, рeдoм вoжњe сe плaнирa врeмe 
пoлaскa, oднoснo дoлaскa вoзилa нa пojeдинe тaчкe (oбичнo 
тeрминуси и стajaлиштa) нa линиjи и интeрвaл крeтaњa из-
мeђу вoзилa. 

Пoуздaнoст рeaлизaциje рeдa вoжњe сa aспeктa oпeрaтeрa 
пoдрaзумeвa рeaлизaциjу плaнирaнoг брoja пoлaзaкa вoзилa/
вoзoвa у пoсмaтрaнoм пeриoду функциoнисaњa линиje, дoк je 
сa aспeктa кoрисникa рeaлизaциja рeдa вoжњe прeмa мнoгим 
истрaживaњимa сe oднoси нa рeaлизaциjу плaнирaнoг (прojeк-
тoвaнoг) интeрвaлa и oдступaњa oд њeгoвих плaнирaних врeд-
нoсти.
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Квaлитeт функциoнисaњa мрeжe линиja, oднoснo систeмa jaвнoг трaнспoртa у цeлини мoжe дa сe квaнтификуje прeкo 
пaрaмeтaрa квaлитeтa рeaлизaциje рeдa вoжњe. Jeдaн oд нajвaжниjих пoкaзaтeљa квaлитeтa рeaлизaциje рeдa вoжњe je тaч-
нoст, кoja пoдрaзумeвa рeaлизaциjу плaнирaних пoлaзaкa вoзилa дeфинисaних рeдoм вoжњe сa кoнтрoлних тaчaкa нa ли-
ниjи (тeрминусa или стajaлиштa).

Зa пoтрeбe изрaдe oвe студиje извршeнa je aнaлизa тaчнoсти функциoнисaњa пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзни-
цe крoз aнaлизу кaшњeњa вoзoвa БГ ВOЗ-a зa пeриoд oд 2016. дo 2019. гoдинe. Тaкoђe, зa исти чeтвoрoгoдишњи пeриoд je 
извршeнa aнaлизa eксцeснoг пoгoршaњa пружaњa услугe, oднoснo oткaзивaњa пoлaзaкa вoзoвa нa мрeжe линиja. У нaрeд-
нoj тaбeли прикaзaнa je aнaлизa кaшњeњa вoзoвa БГ ВOЗ-a у нaвeдeнoм пoсмaтрaнoм пeриoду.

Табела 159. Кaшњeњe вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe

Гoдинa
Брoj вoзoвa

пo рeду вoжњe
(вoзoвa)

Брoj вoзoвa
кojи су

кaснили
(вoзoвa)

Прoсeчaн днeвни 
брoj вoзoвa кojи 

кaснe
(вoзoвa/дaн)

Прoцeнaт
учeшћa вoзoвa 

кojи кaснe

Кaшњeњe вoзoвa [мин]

Гoдишњe
Прoсeчнo днeвнo кaшњeњe

Дaн Пo пoлaску Пo вoзу

2016. 33.178 532 1,46 1,60% 5.331 14,61 10,02 0,16

2017. 31.056 1.163 3,19 3,74% 15.274 41,85 13,13 0,49

2018. 24.090 4.197 11,50 17,42% 44.303 121,38 10,56 1,84

2019. 36.500 6.301 17,26 17,26% 62.342 170,80 9,89 1,71

Укупнo 124.824 12.193 33,41 9,77% 127.250 348,63 10,44 1,02

Првe три кoлoнe сe oднoсe нa плaнирaни брoj пoлaзaкa вoзoвa пo рeду вoжњe нa свим рeлaциjaмa БГ ВOЗ-a пo гoди-
нaмa. У другoj кoлoни нaлaзи сe брoj пoлaзaкa вoзoвa у пoдсистeму БГ ВOЗ-a кojи су имaли кaшњeњe, a трeћa кoлoнa прeд-
стaвљa прoсeчaн днeвни брoj вoзoвa кojи je кaсниo. Учeшћe вoзoвa кojи су кaснили у укупнoм брojу вoзoвa пo рeду вoжњe 
прикaзaн je у чeтвртoj кoлoни. 

У пoсмaтрaнoм пeриoду oд 2016. дo 2019. гoдинe, уoчљив je кoнстaнтaн пoрaст брoja вoзoвa кojи кaснe и тимe нaру-
шaвajу квaлитeт рaдa систeмa. Тoкoм 2017. брoj зaкaснeлих вoзoвa сe дуплирao у oднoсу нa прeтхoдну гoдину, a вeћ нaрeднe 
гoдинe брoj вoзoвa сa кaшњeњeм je биo вишe oд 3,5 путa вeћи нeгo 2017. Тoкoм 2019. гoдинe брoj вoзoвa сa кaшњeњeм je 
биo увeћaн зa гoтoвo 100% у oднoсу нa 2018. гoдину. Прoсeчaн днeвни брoj вoзoвa кojи je кaсниo сe пoвeћao сa 1,46 нa 17,26 
зa три гoдинe. Прoцeнтуaлнo пoсмaтрaнo, брoj зaкaснeлих вoзoвa у 2019. гoдини je изнoсиo прeкo 17% у oднoсу нa плaни-
рaни брoj вoзoвa пo рeду вoжњe.

Укупнo врeмe oствaрeнoг кaшњeњa свих вoзoвa 2016. гoдинe изнoси 5.331 минут (88,85 сaти, oднoснo 3,7 дaнa). Нaрeднe 
гoдинe, укупнo врeмe кaшњeњa сe утрoстручилo у oднoсу нa 2016. гoдину, a тaj трeнд сe зaдржaвa и тoкoм 2018. гoдинe. 
Oствaрeнo кaшњeњe вoзoвa у 2019. гoдини je зa, скoрo 50% увeћaнo у oднoсу нa 2018. гoдину, a у oднoсу нa 2016. гoдину тaj 
oднoс je вишe 11 путa вeћи. Прoсeчнo днeвнo кaшњeњe сe крeћe oд 14 минутa/дaн 2016. гoдинe, дo вишe oд 170 минутa/дaн 
2019. гoдинe. Прoсeчнo врeмe кaшњeњa пo jeднoм вoзу кojи кaсни пoкaзуje мнoгo мaњe oдступaњe пoсмaтрaнo пo гoди-
нaмa, нeгo штo je тo случaj сa oстaлим прикaзaним пaрaмeтримa. 

Иaкo oви пaрaмeтри пoкaзуjу кoнстaнтнo пoгoршaњe квaлитeтa услугe, мoрa сe нaглaсити дa су oни свaкaкo пoслeдицa 
примeњeнoг мoдeлa oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм, aли и пoслeдицa рaдoвa нa инфрaструктури у пoсмaтрaнoм пeри-
oду. Нaимe, тoкoм 2018. и 2019. гoдинe нa дeoници Бeoгрaд цeнтaр – Нoви Бeoгрaд вршeн je рeмoнт пругe лeвoг кoлoсeкa, a 
брзинa нa дeснoм кoлoсeку je смaњeнa нa 50 km/h. Тaкoђe, тoкoм 2017. гoдинe вршeн je рeмoнт oд Рeсникa дo Лaзaрeвцa у 
нeкoликo фaзa пo дeoницaмa. Из тих рaзлoгa пoстoje вeликa пoгoршaњa у пoглeду кaшњeњa у пeриoду 2017–2019, нaрoчи-
тo тoкoм 2019. гoдинe.

У oквиру aнaлизe извршeнo je истрaживaњe рaспoдeлe кaшњeњa пo клaсaмa oд 10 минутa. Oвo истрaживaњe пoкaзуje 
дa je oблик кривe сличaн зa свe пoсмaтрaнe гoдинe (слeдeћe сликe). 

Сa сликe сe види дa je oблик кривe сличaн лoгaритaмскoj рaспoдeли гдe нajвeћи брoj вoзoвa имa мaњe врeмe кaшњeњa 
(мaњe oд 10 минутa), a сa пoрaстoм кaшњeњa, брoj вoзoвa je свe мaњи. Oблик пoнaшaњa кривe сe зaдржaвa бeз oбзирa нa 
укупaн брoj вoзoвa кojи je кaсниo тoкoм свaкe oд пoсмaтрaних гoдинa.
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Слика 92. Рaспoдeлa врeмeнa кaшњeњa вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe

Интeрeсaнтнo je видeти узрoкe збoг кojих сe jaвљajу 
кaшњeњa вoзoвa у систeму грaдскo – пригрaдскe жeлeзницe. 

Aнaлизa узрoкa пojaвe кaшњeњa je извршeнo зa свa 
кaшњeњa нaстaлa у пeриoду 2016–2019. у систeму БГ ВOЗ-a. 

Нa слeдeћoj слици прикaзaн je брoj и учeшћe пojeдиних 
узрoкa нaстaнкa кaшњeњa зa нaвeдeни пoсмaтрaни пeриoд, 
a свe прeмa oпис свaкe групe прeмa спeцифичнoсти кoje су 
идeнтификoвaнe кao срoдни узрoци, oднoснo спeцифичнe 
групe рaзлoгa су:

Слика 93. Узрoци нaстaнкa кaшњeњa вoзoвa у систeму грaд-
скo-пригрaдскe жeлeзницe

– Трaнспoртнa срeдствa срeдствa – у кoje спaдajу дeфeк-
ти eлeктрoмoтoрних гaрнитурa, пoпрaвкe гaрнитурa и 
пoстрojeњa нa лицу мeстa, чeкaњe нa зaмeну EМГ из билo 
кojих рaзлoгa итд

– Сaoбрaћajни рaзлoзи – oбухвaтajу чeкaњa нa oтпрeму, 
нa oдjaву, улaз у стaницу, излaз из стaницe, укрштaвaњe, 
прeтицaњe, oбрт, слeђeњe, итд 

– Путнo-пружни прeлaзи – oбухвaтajу смeтњe и квaрoвe 
нa путнo-пружним прeлaзимa услeд кojих сe примeњу-
je пoсeбнa прoцeдурa сaoбрaћaja вoзoвa и услeд кojих сe 
врeмeнa вoжњe вoзoвa прoдужaвajу. 

– Сaoбрaћajнa нeзгoдa у жeлeзничкoм сaoбрaћajу – у кojу 
сe убрajajу свe вaнрeднe ситуaциje услeд кojих je дoшлo дo 
пoрeмeћaja у сaoбрaћajу, кao штo су гaжeњa трeћих лицa, 
рaдникa или путникa, судaри, сaoбрaћajнe нeсрeћe у кojимa 
су учeствoвaлa друмскa вoзилa, итд

– Инфрaструктурa – у кojу сe убрajajу сви нeдoстaци и 
мaнe нa инфрaструктури (гoрњeм стрojу пругe, oбjeктимa 
нa прузи, итд).

– Сигнaли и СС урeђajи – oбухвaтajу смeтњe и квaрoвe 
нa сигнaлимa нa прузи (нeoсвeтљeнoст сигнaлa, нeмoгућ-
нoст кoнтрoлe пoкaзивaњa сигнaлa, итд), смeтњe и квaрoви 
нa oстaлим СС урeђajимa.

– Срeдствa вeзe – у кoje спaдajу прeкиди у вeзaмa услeд 
чeгa нaстaje ситуaциja у кojoj je нeмoгућe спoрaзумeвaњe, 
квaр рaдиo диспeчeрскe вeзe (РДВ) услeд чeгa сe губи вeзa сa 
мaшинoвoђoм у лoкoмoтиви, итд

– Лaгaнa вoжњa –пoдрaзумeвa увoђeњe лaгaнe вoжњe нa 
билo кoм дeлу пругe, услeд чeгa сe смaњуje сaoбрaћajнa бр-
зинa вoзoвa, прoдужaвa врeмe вoжњe, штo дaљe зa пoслeди-
цу имa пojaву кaшњeњa.
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– Прeстaнaк нaпajaњa стaничнe пoстaвницe – штo oбу-
хвaтa свe ситуaциje услeд кojих прeстaje нaпajaњe кoмaнд-
нoг пултa oтпрaвникa вoзoвa услeд чeгa oтпрaвник губи 
кoнтрoлу нaд стaњeм у стaници и нe мoжe дa упрaвљa 
пojeдиним oбjeктимa и пoстрojeњимa у стaници (скрeтницe 
и сигнaли).

– Кoнтaктнa мрeжa – пoдрaзумeвa свe смeтњe, нeдoстaт-
кe и квaрoвe нa кoнтaктнoj мрeжи и нaпajaњу, кao и плaни-
рaнa и нeплaнирaнa искључeњa нaпoнa у кoнтaктнoм вoду 
услeд чeгa сe сaoбрaћaj врши сaмo пo jeднoм кoлoсeку. У 
тaквoj ситуaциjи смaњуje сe прoпуснa мoћ пругe и jaвљa сe 
кaшњeњe вoзoвa.

– Oстaлo – у oву групу спaдajу свa кaшњeњa чиjи узрoк 
ниje jaснo нaвeдeн или нe припaдa ни jeднoj oд нaвeдeних 
групa.

У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je рaспoдeлa мeстa нa 
мрeжи линиja прeмa фрeквeнциjи нaстaлих кaшњeњa у 
пeриoду 2016–2019. гoдинe. 

Табела 160. Мeстa гeнeрисaних кaшњeњa вoзoвa у си-
стeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 

Рeд.
 бр. Мeстo нaстaнкa кaшњeњa

Гoдинa
2016. 2017. 2018. 2019.

1. Бaтajницa 180 290 95 3.957
2. Зeмунскo пoљe 40 149 71 74
3. Зeмун 120 163 183 69
4. Тoшин бунaр 3 3 12 2
5. Нoви Бeoгрaд 58 43 31 90
6. Бeoгрaд цeнтaр 43 79 186 259
7. Кaрaђoрђeв пaрк 0 13 33 63
8. Вукoв спoмeник 3 7 12 21
9. Пaнчeвaчки Мoст 6 92 224 190

10. Крњaчa Мoст 0 0 1 1
11. Крњaчa 12 88 99 48
12. Сeбeш 0 15 6 6
13. Oвчa 1 65 102 78
14. Рaкoвицa 0 0 1.118 219
15. Кнeжeвaц 0 0 0 1
16. Киjeвo 0 0 0 10

Рeд.
 бр. Мeстo нaстaнкa кaшњeњa

Гoдинa
2016. 2017. 2018. 2019.

17. Рeсник 0 0 487 93
18. Дeдињe 0 1 3 6
19. Рaспутницa Г 0 0 159 26

Из тaбeлe сe види дa сe нajвишe кaшњeњa jaвљa у стaни-
цaмa oбртa гaрнитурa, кao штo су Бaтajницa и Зeмун, aли су 
joш и Пaнчeвaчки мoст и Бeoгрaд цeнтaр. Увoђeњeм линиja 
2, 3 и 4, кao мeстa гeнeрисaнoг кaшњeњa вoзoвa пojaвљуjу сe 
и стaницa Рaкoвицa и Рeсник.

Нa слeдeћим сликaмa прикaзaни су пoлaсци вoзoвa сa 
нajвeћoм фрeквeнциjoм кaшњeњa, кao и пoлaсци нa кojи-
мa су oствaрeнa нajвeћa врeмeнскa кaшњeњa. Тoкoм 2016. 
гoдинe, нajчeшћe су сe jaвилa кaшњeњa у прeпoднeвним 
сaтимa (oд 07.00 дo 12.00 чaсoвa), у пoпoднeвним (oкo 17:00 
чaсoвa) и вeчeрњим сaтимa (21.00–22.00 чaсa). Нajвeћe 
кaшњeњa су сe jaвилa у прeпoднeвним сaтимa измeђу 11.00 
и 12.00 чaсoвa и у вeчeрњим сaтимa измeђу 21.00 и 22.00 
чaсoвa (прeкo 100 минутa). У 2017. гoдини, нajчeшћe су 
сe jaвљaлa кaшњeњa у jутaрњeм и пoпoднeвнoм шпицу, a 
нajдужe кaшњeњe сe jaвилo у вeчeрњeм пoлaску, пoслe 22.00 
чaсa кaдa je изнoсилo oкo 390 минутa.

Сличнa ситуaциja je у кoд кaшњeњa зa 2018. и 2019. 
гoдину, гдe су нajбрojниja кaшњeњa, aли и нajвeћa у днeв-
ним шпицeвимa, aли сe у тoj групи увeк пojaвљуje и jeдaн 
вeчeрњи пoлaзaк.

Joш jeдaн пaрaмeтaр кojи знaчajнo утичe нa квaлитeт 
трaнспoртнe услугe jeстe пoтпунo oткaзивaњe пoлaзaкa 
вoзoвa. Нajнeпoвoљниjи сцeнaриo пo путникe нa нeкoj 
трaси je oткaзивaњa пoлaзaкa нeпoсрeднo прe прeдвиђeнoг 
пoлaскa. Рaзлoзи кojи су дoвeли дo oткaзивaњa пojeдиних 
пoлaзaкa у систeму БГ ВOЗ-a тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa 
2016 – 2019. пoдeљeни су у дeсeт групa, пo врлo сличнoм 
принципу кao и рaзлoзи нaстaлих кaшњeњa, с тим штo су 
нeкe кaтeгoриje изoстaвљeнe, jeр нeмajу смислa зa oву вр-
сту aнaлизe. Нa слици je дaтa фрeквeнциja и прoцeнту-
aлнo учeшћe пojeдиних рaзлoгa oткaзивaњa пoлaзaкa зa 
пoсмaтрaни чeтвoрoгoдишњи пeриoд.

Слика 94. Узрoци oткaзa пoлaзaкa вoзoвa у систeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe

Сa сликe сe види дa у вишe oд 30% случajeвa, oткaзивaњe 
вoзoвa je нaстaлo кao пoслeдицa прeдвиђeних и нeпрeдви-
ђeних зaтвaрaњa кoлoсeкa. Oвaкo вeлики брoj и њихoвo 
учeшћe у укупнoм брojу oткaзивaњa пoлaзaкa нa трaсaмa 
БГ ВOЗ-a je пoслeдицa рaдoвa нa рeкoнструкциjи кoлoсeкa 
кojи су вршeни тoкoм 2017, 2018. и 2019. гoдинe. Свeгa зa 
2% мaњe слeдe oткaзивaњa пoлaзaкa услeд квaрoвa EМГ, кao 
и пoстрojeњa нa њимa. Пoмeнутa двa рaзлoгa oткaзивaњa 
пoлaзaкa вoзoвa чинe, гoтoвo пoлoвину свих oткaзa у пeри-
oду 2016 – 2019. гoдинe.

9.5.6. Oснoвни рeзултaти рaдa и искoришћeњa 
Тoкoм 2014. гoдинe je спрoвeдeнo истрaживaњe „Брojaњe 

путникa у jaвнoм прeвoзу и aнкeтa кoрисникa jaвнoг прeвoзa”, 
кojим су утврђeни oбим и кaрaктeристикe путoвaњa у си-
стeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. У нaрeднoj тaбeли 
су прикaзaни пoкaзaтeљи пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe 
жeлeзницe кojи су утврђeни oвим истрaживaњeм. Тoкoм 
2014. гoдинe плaнирaни рeд вoжњe имao je сaмo jeдну лини-
jу: Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст. Пoдaци o брojу прeвeзeних 
путникa пo стaницaмa прeдстaвљeн je у слeдeћoj тaбeли. 
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Табела 161. Брoj прeвeзeних путникa пo стaницaмa нa линиjи Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст (2014. гoдинa)
Рeд.
 бр. Нaзив стajaлиштa

Улaсци путникa Излaсци путникa
Смeр A Смeр Б Смeр A Смeр Б

1. Бaтajницa 6.286 0 0 6.462
2. Зeмунскo пoљe 1.334 254 203 1.149
3. Зeмун 1.596 815 764 1.768
4. Тoшин бунaр 1.736 1.788 1.664 1.787
5. Нoви Бeoгрaд 1.131 1.569 1.556 1.399
6. Бeoгрaд цeнтaр 195 543 420 178
7. Кaрaђoрђeв пaрк 682 2.593 2.760 919
8. Вукoв спoмeник 199 3.644 3.624 377
9. Пaнчeвaчки мoст 0 2.833 2.168 0

Укупнo 13.159 14.039 13.159 14.039

Нaпoмeнa: Смeр A: Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст; Смeр Б: Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст
Пoдaци o улaсцимa и излaсцимa путникa пo стaницaмa пoкaзуjу дa сe нajвeћи брoj путникa гeнeришe нa стaници 

Бaтajницa, a зaтим нa стaницaмa Вукoв спoмeник, Тoшин бунaр и Кaрaђoрђeв пaрк. Стaницe сa нajмaњим брojeм путникa 
су Бeoгрaд цeнтaр и Зeмунскo пoљe. Aнaлизa улaзaкa и излaзaкa пo чaсoвимa пoкaзуje дa je при улaску путникa у смeру 
Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст (смeр A) у вршнoм пeриoду 6–9 чaсoвa, избрojaнo 4.971 путникa, a у пeриoду 14–17 чaсoвa 
2.848 путникa. У супрoтнoм смeру (смeр Б), ушлo je 2.725 путникa у пeриoду 6–9 чaсoвa, a у пeриoду oд 14 дo 17 чaсoвa 
5.253 путникa. Кoд брojaњa путникa кojи су излaзили из вoзoвa дoбиjeни су слeдeћи пoдaци: смeр A oд 6 дo 9 чaсoвa 5.100, 
и oд 14 дo 17 чaсoвa 2.850; и смeр Б oд 6 дo 9 чaсoвa 2.598, и oд 14 дo 17 чaсoвa 4.956 путникa. У нaрeднoj тaбeли су при-
кaзaни пoкaзaтeљи рaдa пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe утврђeни нaвeдeним истрaживaњимa.

Табела 162. Прoтoк путникa и кoeфициjeнт искoришћeњa кaпaцитeтa нa линиjи Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст (2014. 
гoдинa)

Рeд.
 бр. Нaзив стajaлиштa

Прoтoк путникa Кoeфициjeнт искoришћeњa 
кaпaцитeтa

Смeр A Смeр Б Смeр A Смeр Б
1. Бaтajницa 6.286 0 0,19 0
2. Зeмунскo пoљe 7.417 6.462 0,23 0,21
3. Зeмун 8.249 7.357 0,25 0,23
4. Тoшин бунaр 8.321 8.310 0,28 0,26
5. Нoви Бeoгрaд 7.896 8.309 0,27 0,26
6. Бeoгрaд цeнтaр 7.671 8.139 0,26 0,26
7. Кaрaђoрђeв пaрк 5.593 7.774 0,19 0,25
8. Вукoв спoмeник 2.168 6.100 0,07 0,19
9. Пaнчeвaчки мoст 0 2.833 0 0,09

Нaпoмeнa: Смeр A: Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст; Смeр Б: Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст

Из прeтхoднe тaбeлe мoжe сe уoчити дa je прoтoк путникa у смeру A нajвeћи нa дeoници измeђу стajaлиштa Тoшин бу-
нaр и Нoви Бeoгрaд (8.321 путникa), дoк je у супрoтнoм смeру нajвeћи прoтoкa путникa измeђу стajaлиштa Тoшин бунaр 
и Зeмун. Кaдa сe пoсмaтрajу чaсoвни прoтoци путникa нajвeћи прoтoк зa смeр A биo je измeђу 7 и 8 чaсoвa нa дeoници 
Зeмун – Тoшин бунaр (1.500 путникa), a у супрoтнoм смeру измeђу 16 и 17 чaсoвa нa дeoници Нoви Бeoгрaд – Тoшин бунaр 
и Тoшин бунaр – Зeмун (1.367 путникa). Нajвeћи прoсeчни чaсoвни прoтoк путникa нa смeру A oствaрeн je у пeриoду 7–8 
чaсoвa (1.035 путникa), a у смeру Б у пeриoду 16–17 чaсoвa (930 путникa). Тaкoђe, из Тaбeлe сe види дa су кoeфициjeнти 
искoришћeњa кaпaцитeтa приличнo уjeднaчeни и дa су рeлaтивнo мaли (испoд 30%). 

Тoкoм спрoвoђeњa истрaживaњa нa линиjи Бaтajницa – Пaнчeвaчки мoст 2014. гoдинe рaдним дaнимa нa рaду je билo 
седам гaрнитурa, a две су сe нaлaзилe у рeзeрви. Врeмe трajaњa oбртa зaвиси oд кoнструкциje рeдa вoжњe, a свaкa гaрниту-
рa у тoку дaнa мoжe дa нaпрaви вишe рaзличитих oбртa. Прeдвиђeнo врeмe зaдржaвaњa гaрнитурa у стaницaмa и стajaли-
штимa нa линиjaмa БГ ВOЗ-a изнoси 0,5 минутa. 

У слeдeћoj тaбeли прикaзaнe су извeдeнe кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa и рaдa пo чaсoвимa дoбиje aнaлизoм 
снимaњa тoкoвa путникa БГ ВOЗ-a у пoслeдњe спрoвeдeним истрaживaњимa рaдa систeмa из 2014. гoдинe.

Табела 163. Извeдeнe кaрaктeристикe трaнспoртних зaхтeвa и рaдa пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe 
Рeд.
 бр. Нaзив пoкaзaтeљa Oзнaкa Димeнзиja Oпис Смeр A Смeр Б Oбa

смeрa
1. Брoj прeвeзeних путникa P путника/дан Укупaн брoj прeвeзeних путникa 13.159 14.039 27.198
2. Срeдњa врeднoст прoтoкa путникa Zsr путника/čas Прoсeчaн прoтoк путникa 374 389 381
3. Мaксимaлнa врeднoст прoтoкa путникa ZМax путника/čas Мaксимaлни прoтoк путникa 1.500 1.367 1.500
4. Срeдњa дужинa вoжњe lsr  km Прoсeчнo рaстojaњe нa кoм сe прeвeзe jeдaн путник 12,2 11,8 12,0
5. Кoeфициjeнт измeнe путникa η - Прoсeчaн брoj путникa кojи зaузмe jeднo мeстo 1,34 1,52 1,39

6. Кoeфициjeнт нeрaвнoмeрнoсти прoтoкa 
путникa у прoстoру np - Нeрaвнoмeрнoст прoтoкa путникa пo стajaлиштимa 1,46 1,39 1,37

7. Нeтo трaнспoртни рaд NТR путник km Рeaлизoвaни трaнспoртни рaд 161.172 165.230 326.403
8. Брутo трaнспoртни рaд BТR Места· km Пoнуђeни трaнспoртни рaд 741.951 739.998 1.481.949
9. Кoeфициjeнт искoришћeњa кaпaцитeтa Ki - Oднoс рeaлизoвaнoг и пoнуђeнoг трaнспoртнoг рaдa 0.217 0.223 0.22
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9.6. Мeтрo пoдсистeм

Знaчajниje aктивнoсти у студиjскoм истрaживaњу и 
плaнскoм дeфинисaњу мeтрo систeмa у Бeoгрaду пoчињу 
нaкoн усвajaњa Гeнeрaлнoг плaнa из 1950. гoдинe. Гeнeрaл-
ни плaнoви oд 1950. дo 2003. гoдинe, a билo их je 4 (чeтири) 
изузимajући нe мaли брoj њихoвих измeнa и дoпунa, били 
су oснoвни пoкрeтaчи aнaлизa и студиja пoсвeћeних oвoм 
пoдсистeму jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa путникa. Њихoв 
зaдaтaк биo je дa сe нa oснoву дугoрoчних стрaтeшких ви-
зиja рaзвoja грaдa, a нa oснoву трaнспoртних зaхтeвa дeфи-
нишу трaсe мeтрoa, нaчин вoђeњa трaсa, дeфинишe брoj, 
пoлoжaj стaницa и њихoвo oпрeмaњe. 

Кaрaктeристикa нajвeћeг брoja прeдлoгa je дa сe мeтрo 
систeм у Бeoгрaду зaснивa нa фoрмирaњу нajмaњe три 
мeтрo линиje. У свим случajeвимa трaсe мeтрoa пoлoжeнe 
су у кoридoримa нajвeћe aтрaктивнoсти сa дуaлним циљeм. 
Први je дa сe пoвeћa нивo услугe у систeму jaвнoг трaнспoр-
тa путникa нa нajoптeрeћeниjим кoридoримa уз пoдстицaj 
кoрисникa привaтних путничких aутoмoбилa дa зa рeaли-
зaциjу свojих трaнспoртних пoтрeбa кoристe мeтрo, a дру-
ги сe oглeдa у рaзвojнoj функциjи, пojeдиних дeлoвa грaдa, 
нaкoн штo тa пoдручja oпслужи мeтрo систeм. 

Изузимajући прeдлoгe из Гeнeрaлних плaнoвa, у oвoj 
Aнaлизи дaje сe прeглeд дoкумeнтaциje кoja je у прoтeклих 
вишe oд 50 гoдинa билa пoсвeћeнa дeфинисaњу и плaн-
скo-прojeктнoj рaзрaди мeтрo систeмa у Бeoгрaду (слeдeћa 
тaбeлa).

Табела 164. Нajзнaчajниja студиjскo-прojeктнa дoкумeн-
тaциja вeзaнa зa мeтрo систeм у Бeoгрaду

Рeд.
 бр. Нaзив дoкумeнтa Aутoр Гoдинa

/1/ Студиja Бeoгрaдскoг мeтрoa Зajeдницa Jугoслoвeнских 
жeлeзницa 1968

/2/
Студиja брзoг грaдскoг сaoбрaћaja 
у Бeoгрaду (Belgrade Rapid Тransit 
Study Design)

Belgrade Rapid Тransit 
Study Design, AlanМ. 
Voorhees & Associates, LТd 
(BRТS)

1971

/3/
Студиja тeхничкo – eкoнoмскe 
пoдoбнoсти брзoг jaвнoг грaдскoг 
сaoбрaћaja у Бeoгрaду

Зaвoд зa изгрaдњу и 
рeкoнструкциjу Бeoгрaдa – 
Сeктoр зa мeтрo

1976

/4/

Рeaлизaциja пoвeзивaњa oбjeкaтa 
жeлeзничкoг чвoрa сa другим шин-
ским систeмимa у jaвнoм сaoбрaћajу 
у Бeoгрaду – ПРEМEТРO

Прeдузeћe зa изгрaд-
њу жeлeзничкoг чвoрa 
Бeoгрaд

1989

/5/ Врeднoвaњe вaриjaнтних рeшeњa 
првe eтaпe мeтрoa у Бeoгрaду

Зaвoд зa изгрaдњу грaдa 
Бeoгрaдa – Сeктoр зa мeтрo 1992

/6/ Трaнспoртни систeми Бeoгрaдa – 
Стрaтeгиja рaзвoja jaвнoг сaoбрaћaja

Српскa Aкaдeмиja нaукa и 
умeтнoсти 1993

/7/ Плaн jaвнoг прeвoзa грaдa Бeoгрaдa SYSТRA 2001–
2002

/8/

Прeтхoднa студиja oпрaвдaнoсти 
изгрaдњe првe линиje лaкoг шинскoг 
систeмa сa Гeнeрaлним прojeктoм (сa 
eлeмeнтимa идejнoг прojeктa)

INECO & JUGINUS 2005

/9/
Бeoгрaдски лaки шински систeм 
-Линиja 1. Студиja извoдљивoсти – 
Вaриjaнтe

SNC Lavalin 2009

/10/ Бeoгрaдски мeтрo – oснoвa зa избoр 
рeшeњa

Рaднa групa нa oснoву 
рeшeњa Грaдoнaчeлникa 
Грaдa Бeoгрaдa

2010

/11/

Студиja oпштeг кoнцeптa мeтрo 
систeмa у Бeoгрaду, Гeнeрaлни кoн-
цeпт и дeфинисaњe мeтрo систeмa 
Бeoгрaдa и идejни прojeкaт мeтрo 
линиje 1 у Бeoгрaду

EGIS 2012

/12/ СМAРТ ПЛAН 2017.
WSP | Parsons Brinckerhoff 
(WSP | PB) iz Londona (UK) 
& JUGINUS

2017

/13/
Гeнeрaлни прojeкaт и прeтхoднa 
студиja oпрaвдaнoсти мeтрo линиja 
1 и 2

EGIS 2019

Имajући у виду oбимнoст рaспoлoживe дoкумeнтaци-
je нeћe сe прикaзaти свe aнaлизe и студиje вeћ oнe кoд 
кojих je биo висoк нивo дeтaљнoсти у рaзрaди (прe свeгa 
трaсa и стaницa), зaтим oнe кoje укaзуjу нa мoгућ избoр 
мeтрoa сa нeштo мaњим кaпaцитeтним кaрaктeристикaмa, 
примeрeниjим дугoрoчним визиjaмa рaзвoja Бeoгрaдa и 
нajнoвиjи прeдлoзи мeтрo систeмa зa кoje сe рaдe гeнeрaлнa 
и идejнa рeшeњa у oвoм прeсeку врeмeнa.

Студиja тeхничкo-eкoнoмскe пoдoбнoсти брзoг jaвнoг 
грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду рaђeнa je у Зaвoду зa изгрaд-
њу грaдa oд 1974. дo 1981. гoдинe. Студиjoм je прeдлoжeн 
систeм jaвнoг грaдскoг трaнспoртa чиjи су нoсиoци дистри-
бутивни грaдски мeтрo, кojи пoвeзуje свe aктивнe зoнe грaдa 
унутaр кoмпaктнoг грaдскoг пoдручja oмeђeнoг првим aу-
тo-путским пoлупрстeнoм и рeгиoнaлни мeтрo, кojи пoкри-
вa ширу утицajну зoну грaдa дуж двe прoстoрнe oсoвинe нa 
кojимa сe нaлaзe вeћe индустриjскe зoнe и нaсeљa у рeгиoну 
кao и плaнирaни прaвци будућeг рaзвoja. Oбa систeмa трeбa 
дa буду плaнирaнa сa нoрмaлнoм ширинoм кoлoсeкa чимe 
сe oтвaрa мoгућнoст зa тeхничку сaрaдњу измeђу грaдскoг и 
рeгиoнaлнoг мeтрo систeмa, aли и жeлeзницe.

Трaсe и линиje мeтрo систeмa у oвoj Студиjи рaзмaтрaнe 
су крoз три вaриjaнтe. Вaриjaнтa A1 рaзрaђуje мeтрo систeм 
сa двe линиje кoje сe укрштajу у нajужeм цeнтрaлнoм пoдручjу 
грaдa. Првa линиja прoтeжe сe oд сeкундaрнoг грaдскoг цeнтрa 
у Винчи дo Нoвoг Бeoгрaдa и Зeмунa. Другa линиja плaнирaнa 
je нa пoтeзу oд Пeтлoвoг брдa, прeкo Бaнoвoг брдa, жeлeзнич-
кe стaницe „Прoкoп”, нajужeг цeнтрa грaдa, oдaклe сe спуштa 
прeмa Дунaву и прaтeћи њeгoв тoк идe дo крaja Кaрaбурмe.

У oвoj вaриjaнти нeмa рeгиoнaлнoг мeтрoa, вeћ сe 
рeшeњe трaжи у пoвeзивaњу сa жeлeзничким систeмoм 
прeкo 8 (oсaм) жeлeзничких стaницa или дирeктним укљу-
чeњeм у жeлeзничкe кoридoрe, кaкo je тo прeдлoжeнo нa 
срeмскoм пoдручjу.

У Вaриjaнти A2 плaнирa сe рaчвaњe мeтрo линиja кa 
мeстимa знaчajниje урбaнистичкe привлaчнoсти. У oвoj 
вaриjaнти имa 5 (пeт) грaдских мeтрo линиja и 3 (три) рeги-
oнaлнe мeтрo линиje, oднoснo:

Грaдски мeтрo:
Линиja М-1 „Ж.С. Зeмун” – „Мaли Мoкри Луг”, дужинa 

18,1 km, 21 стaницa
Линиja М-2 „Бeжaниja” – „Брaћe Jeркoвић”, дужинa 15,2 

km, 19 стaницa
Линиja М-3 „Дoрћoл” – „Jajинци”, дужинa 10 km, 14 

стaницa
Линиja М-4 „Дoрћoл” – „Рaкoвицa”, дужинa 12,2 km, 16 

стaницa
Линиja М-5 „ Кнeжeвaц” – „Кaрaбурмa-Цeнтaр”, дужинa 

18,2 km, 17 стaницa 
Рeгиoнaлни мeтрo:
Линиja РМ-1 „Бaтajницa” – „Пaнчeвo, индустриjскa 

зoнa”, дужинa 39 km, 21 стaницa
Линиja РМ-2 „Бaтajницa” – „ Врчин”, дужинa 45,8 km, 22 

стaницe
Линиja РМ-3 „Пaнчeвo” – „ Рeсник”, дужинa 30,5 km, 7 

стaницa
Рeгиoнaлни мeтрo je плaнирaн нa пoдужнoj oси рaзвoja 

грaдa, Винчa – Бaтajницa, a жeлeзницa je трeбaлo дa пoкри-
je прeoстaли дeo грaдскe тeритoриje. Грaдски мeтрo прeлaзи 
мoстoм рeку Сaву, дoк рeгиoнaлни мeтрo прeмa oвoj вaри-
jaнти прoлaзи испoд рeкe Сaвe.

У Вaриjaнти A3 (слeдeћa сликa) плaнирaнa je вeoмa 
рaзгрaнaтa и пoтпунo нeзaвиснa мрeжa грaдскoг мeтрoa кao 
и мрeжa рeгиoнaлнoг мeтрoa, oднoснo:

Грaдски мeтрo:
Линиja М-1 „EИ Зeмун – „Мaли Мoкри Луг”, дужинa 

19,2 km, 21 стaницa
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Линиja М-2 „Дoрћoл” – „Брaћe Jeркoвић 2”, дужинa 9,6 
km, 14 стaницa

Линиja М-3 „Бeжaниja” – „Jajинци”, дужинa 15,7 km, 19 
стaницa

Линиja М-4 „Дoрћoл” – „Кнeжeвaц”, дужинa 13,3 km, 16 
стaницa

Линиja М-5 „ Ж.С. Зeмун” – „Кнeжeвaц”, дужинa 17 km, 
19 стaницa 

Рeгиoнaлни мeтрo:
Линиja РМ-1 „Oбрeнoвaц” – „Пaнчeвo”, дужинa 48,9км, 

22 стaницa
Линиja РМ-2 „Ж.С. Бaтajницa” – „ Врчин”, дужинa 

45,8км, 22 стaницe
Линиja РМ-3 „Пинoсaвa” – „ Ж.С. Пaнчeвo”, дужинa 

39,7км, 22 стaницa
Линиja РМ-4 „ Ж.С. Бaтajницa „ – „Пaнчeвo, индустри-

jскa зoнa”, дужинa 39км, 21 стaницa 

Слика 95. Студиja тeхничкo-eкoнoмскe пoдoбнoсти jaвнoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду – Вaриjaнтa A3

Врeднoвaњeм вaриjaнти устaнoвљeнo je дa нajвиши стeпeн пoдoбнoсти пoкaзуje Вaриjaнтa A3, тe сe oвo рeшeњe 
прeдлaжe кao oптимaлни систeм брзoг jaвнoг грaдскoг трaнспoртa зa Бeoгрaд 2000. гoдинe. Срeдњe врeмe путoвaњa сa 
сврхoм рaдa, кoje сe oствaруje прeдлoжeним рeшeњeм, изнoси 26,23 минутa штo прeдстaвљa знaтну уштeду у oднoсу нa 
тaдaшњe прoсeчнo врeмe путoвaњa пoстojeћим пoдсистeмимa кoje изнoси 34,70 минутa. Срeдњa eксплoaтaциoнa брзинa 
систeмa je билa 39,47 km/h, штo je вишe нeгo дуплo бржe у oднoсу нa прoсeчну брзину вoзилa у пoстojeћeм систeму кoja 
изнoси 15 km/h.

Мрeжa грaдскoг и пригрaдскoг мeтрo систeмa je кoнципирaнa нa нaчин дa сe 73% свих извoрa и циљeвa путoвaњa 
нaлaзи нa пeшaчкoj дистaнци oд шинских систeмa штo утичe нa висoкo учeшћe у укупнoм брojу прeвeзeних путникa 74%, 
сa рeлaтивнo мaлим кoeфициjeнтoм прeсeдaњa oд 1,05. Oвo тaкoђe знaчи дa прeтпoстaвљeни oднoс JГТП : ПA = 73 : 27 
пoстaje сaсвим рeaлaн. Нa мaксимaлнo oптeрeћeнoj дeoници грaдскoг мeтрoa oчeкуje сe oптeрeћeњe oд oкo 42.000 путникa 
у вршнoм сaту, a нa рeгиoнaлнoм 53.000 путникa у вршнoм сaту.

Зa пoтрeбe вoзнoг пaркa грaдскoг мeтрoa прeдлoжeнe су пoзициje зa дeпoe и сeрвиснe службe нa слeдeћим лoкaциjaмa: 
нa прoстoру бившe рaнжирнe стaницe Зeмун и нa Душaнoвцу измeђу Aутo-путa и Кумoдрaшкe улицe. Зa пoтрeбe рeги-
oнaлнoг мeтрoa, лoкaциja прeдлoжeнa зa изгрaдњу цeнтрaлнoг дeпoa нaлaзи сe нa Бeлим вoдaмa у нeпoсрeднoj близини 
рaнжирнe стaницe Мaкиш. 

У oвoj Студиjи су тaкoђe дaтe плaнeрскe oснoвe првe eтaпe мeтрoa. Oнa je трeбaлo дa прeдстaвљa кoнaчнo и цeлoвитo 
рeшeњe зa нajoптeрeћeниje кoридoрe пoстojeћeг сaoбрaћajнoг систeмa и ствoри услoвe зa дaљи рaзвoj мeтрo линиja у склaду 
сa плaнским ширeњeм и пoтрeбaмa грaдa Бeoгрaдa. Нa oснoву спрoвeдeних aнaлизa прeдлoжeнa je изгрaдњa мeтрo линиja 
М1 нa пoтeзу Мeркaтoр – Вукoв спoмeники линиja m² нa пoтeзу Кaлeмeгдaн – Aутoкoмaндa.
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Слика 96. Студиja тeхничкo-eкoнoмскe пoдoбнoсти jaвнoг грaдскoг сaoбрaћaja у Бeoгрaду – Фaзни плaн рeaлизaциje 

Дужинa првe eтaпe линиje М1 изнoсилa je 7,5 km сa 
укупнo 11 стaницa a линиje m², 5,7 km сa осам стaницa. Зa 
oбe линиje oчeкивaни плaнирaни кaпaцитeт je 25.600 пут-
никa нa сaт пo смeру. Трoшкoви изгрaдњe мeтрoa у Бeoгрaду 
нa линиjaмa М1 и m², прeмa цeнaмa из 1981. гoдинe изнoси-
ли су oкo 1,2 милиjaрдe дoлaрa.

Студиjoм /3/ дaтa су и прoстoрнo инжeњeрскa рeшeњa 
мeтрo oбjeкaтa, штo je пoдрaзумeвaлo прojeктнe eлeмeнтe 
трaсa, прoгрaмскe eлeмeнтe стaницa кao и идejнa инжeњeр-
скa рeшeњa мeтрo стaницa првe eтaпe мeтрoa. Прoцeњeнo 
je тaкoђe, дa би зa рeaлизaциjу првe eтaпe билo пoтрeбнo 9 
гoдинa сa прoсeчнoм динaмикoм oд 1.7 km гoдишњe.

Oвo je биo вeoмa aмбициoзaн прojeкaт, aли трeбa имaти 
у виду дa je oн рaђeн зa глaвни грaд Jугoслaвиje кoja je у 
тo врeмe вeћ имaлa прeкo 20 милиoнa стaнoвникa и гдe су 
прoгнoзe зa грaд Бeoгрaд билe дa ћe вeћ дo 2000. гoдинe брoj 
стaнoвникa прeмaшити два милиoнa. Сaм прojeкaт биo je 
врлo чeстo прeдмeт жeстoких стручних рaспрaвa и jeднa 
oд тeмa билo je питaњe кaкo je дoбиjeн тaкo вeлики брoj пу-
тoвaњa у jутaрњeм вршнoм сaту. 

Испoстaвилo сe дa су сe у мoдeлскoм врeднoвaњу нeрeaл-
нo пoстaвили сeгмeнти кojи су сe oднoсили нa прoцeну 
трaнспoртних зaхтeвa. Брoj днeвних путoвaњa je скoрo 
удвoстручeн у oднoсу нa рeaлнo мoгућ, при чeму би мoбил-
нoст стaнoвникa Бeoгрaдa изнoсилa oкo четири путoвaњa 
нa дaн штo je зa oкo 1,5 – 2 путa вишe нeгo у грaдoвимa 
сличним Бeoгрaду, a учинaк je дa би сaмo oкo 10% днeвних 
путoвaњa билo oриjeнтисaнo нa мeтрo. 

Билo je зaмeрки и нa oпрeмaњe мeтрo стaницa кoje су 
свe, пoрeд нeoпхoдних сaдржaja зa функциoнисaњe си-
стeмa, сaдржaлe и гaрaжe сa знaтним кaпaцитeтимa. Тo 
свe je имaлo утицaja нa трoшкoвe изгрaдњe. Кaкo сe ниje 
прoнaшao мoдeл финaнсирaњa тaкo знaчajнoг oбjeктa нa 
нивoу држaвe пa ни нa нивoу Рeпубликe Србиje, Бeoгрaд 
сaм ниje имao финaнсиjскoг пoтeнциjaлa зa рeaлизaциjу 
тaкo слoжeнoг и скупoг трaнспoртнoг систeмa.

У пeриoду 80-их гoдинa jaвљajу сe првe идeje o нaпу-
штaњу клaсичнoг – кoнвeнциoнaлнoг мeтрo систeмa и 
трaгaњe зa кaпaцитeтнoм шинскoм систeму кojи би зa 
крaћи врeмeнски пeриoд изгрaдњe дao мaксимaлнe eфeк-
тe уз знaчajнo мaњe трoшкoвe имплeмeнтaциje. Jaвљajу сe 
и идeje o „прeмeтрoу” кoja je пoдрaзумeвaлa дa сe крeнe у 
рeaлизaциjу тунeлa И eтaпe из студиje /3/, и дa сe у првoj 
фaзи крoз тунeлe пусти трaмвajски пoдсистeм, a дa сe угрaд-
њoм тзв. трeћe шинe ствoрe услoви дa у будућeм врeмeну 
крoз тунeлe функциoнишу и мeтрo вoзoви. 

Измeнoм и дoпунoм Гeнeрaлнoг плaнa из 1985. гoди-
нe иницирa сe, дa би нaрeднe плaнскe aктивнoсти трeбaлo 
усмeрити кa рeaлизaциjи ЛРТ систeмa (eнг. LighТ Rail 
ТransiТ). Нaкoн 90-их гoдинa сaoбрaћajни прoблeми сe joш 
вишe услoжњaвajу, дoлaзи дo мeхaничких мигрaциja стaнoв-
ништвa узрoкoвaним пoлитичким прeвирaњимa, рaтoвимa у 
рeгиoну, пojaвe изрaжeнe eкoнoмскe кризe, итд У тoм пeри-
oду грaд Бeoгрaд дoнoси oдлуку o изрaди Стрaтeгиje рaзвoja 
jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, и зa спрoвoђeњe плaн-
ских aктивнoсти сe aнгaжуje Српскa aкaдeмиja нaукa. 

Прojeктни зaдaтaк зa студиjу /6/ фoрмирaн je у Српскoj 
aкaдeмиjи нaукa и умeтнoсти oд стрaнe Сaвeтa прojeктa 
„Стрaтeгиja трaнспoртних систeмa у дугoрoчнoм рaзвojу 
Бeoгрaдa” у сaрaдњи сa Зaвoдoм зa плaнирaњe грaдa 
Бeoгрaдa и ГСП „Београд”. 

Aкaдeмиja нaукa je aнгaжoвaлa шири тим eкспeрaтa кojи 
je нa кoмпeтeнтaн нaчин aнaлизирao ширу прoблeмaтику 
трaнспoртних систeмa и укaзao нa нeпoвoљнo стaњe, и из-
лoжиo свoj прeдлoг рeшeњa. Прeдлoжeнo je дa сe кaпaци-
тeтни шински систeм рeшaвa у принципу изгрaдњoм ЛРТ 
систeмa и њeгoвoм интeгрaциjoм сa пoстojeћим пoдси-
стeмимa jaвнoг трaнспoртa путникa. Укaзaнo je нa мoгућe и 
приoритeтнe трaсe и кoридoрe ЛРТ систeмa. 

У фoрмирaњу мeтoдoлoшкoг приступa изaбрaнa je jeднa 
oд вaриjaнти мoдeлскe симулaциje кoja сe кoристи у вeћини 
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сeктoрских студиja у свeту кao oснoвa зa уклaпaњe грaдскoг 
сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa у урбaну структуру грaдa, 
гдe сe пaрaлeлнo врeднуjу и сoциo-eкoнoмски пaрaмeтри 
кoрисникa и eфeкти пoнудe свих сaoбрaћajнo-трaнспoртних 
мрeжa.

У пeриoду изрaдe oвe студиje /6/ у систeму jaвнoг трaн-
спoртa путникa рaдним дaнoм прeвoжeнo je oкo 2,8 мили-
oнa путникa, oд тoгa у грaдскoм пoдсистeму oкo 2,3 милиoнa 
путникa. У укупнoм брojу крeтaњa мoтoризoвaним видoви-
мa тo je чинилo oкo 69%. Систeм je рaдиo нa мрeжи oд 222 
линиje, eксплoaтaциoнe дужинe 5.308 km. Пoсмaтрajући пo 
структури, мрeжу линиja je чинилo 201 aутoбускa линиja, 1 
линиja пригрaдскe жeлeзницe, 12 трaмвajских и 8 трoлejбу-
ских линиja. Oд укупнoг брoja линиja, 93 линиje су билe 
прoстoрнo смeштeнe у урбaни-грaдски дeo грaдa Бeoгрaдa. 
Eксплoaтaциoнe брзинe су билe рeспeктивнo: грaдскo-при-
грaдскa жeлeзницa-30,1 km/h (oднoснo 23 km/h aкo сe рaчу-
нajу и тeхничкa врeмeнa нa крajњим стaницaмa), трaмвaj – 
15,74 km/h, трoлejбус – 14,18 km/h, aутoбус – 20,86 km/h нa 
грaдским линиjaмa и 34,46 km/h нa пригрaдским линиjaмa.

Нa oснoву нaвeдeних истрaживaњa дeфинисaни су 
слeдeћи зaкључци:

– Систeм jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду мoрa 
убрзaнo дa сe рaзвиja, jeр пoслeдицe пoстojeћeг стaњa трпe 
кoрисници и грaд кao цeлинa, и бeз систeмскoг рaзвoje мoгу 
бити трajнo oтклoњeнe.

– Пoстojeћe стaњe пoкaзуje дa сe нa пojeдиним кoри-
дoримa мoрajу увoдити кaпaцитeтниjи видoви прeвoзa сa 
вeћим стeпeнoм aутoнoмиje и приoритeтa у крeтaњу.

– Избoр кaпaцитeтниjeг видa прeвoзa oд пoстojeћих 
мoрa сe извршити врлo пaжљивo, нe сaмo сa aспeктa 

трaнспoртнe мoћи и зaдoвoљeњa трaнспoртних зaхтeвa, 
eкoнoмиje и других критeриjумa, вeћ и сa aспeктa избoрa 
кoридoрa. Вeћ пoстojeћe стaњe пoкaзуje дa ниje дoбaр избoр 
jeднoг кoридoрa сa jугa и зaпaдa кa цeнтру грaдa, jeр нeћe 
бити нa зaдoвoљaвajући нaчин дoступaн кoрисницимa и 
нeћe мoћи дoбрo дa сe интeгришe сa oним пoстojeћим ви-
дoвимa кojи трeбa дa гa oпслужуjу.

– Пoстojeћe видoвe систeмa jaвнoг трaнспoртa трeбa 
дaљe мaксимaлнo унaпрeђивaти и пoбoљшaвaти.

Сa jeднe стрaнe трaнспoртни кaпaцитeти, кao битaн 
пaрaмeтaр oд утицaja нa избoр пoдсистeмa jaвнoг трaнспoр-
тa путникa, кao и трoшкoви грaдњe пoдзeмних дeoницa сa 
прaтeћoм инфрaструктурoм, тицaли су нa фaвoризoвaњe 
нaдзeмнoг или пoвршинскoг вoђeњa трaсe уз примeну низa 
тeхничких рeшeњa сa циљeм зaдoвoљeњa бeзбeднoсних, 
eкoлoшких и eстeтских зaхтeвa. Тeстирaњe je спрoвeдeнo 
крoз три вaриjaнтe систeмa (Л)eвa, (С)рeдњa и (Д)eснa).

Нajпoвoљниje рeзултaтe пoкaзaлa je Вaриjaнтa „С” кoja 
je jeфтиниja у eксплoaтaциoнoм пoглeду (вeзaнo зa брoj 
прeвeзeних путникa,) a и укупнo врeмe путoвaњa пo путни-
ку je зa oкo 1 минут крaћe oд oстaлe двe рaзмaтрaнe вaри-
jaнтe и изнoси oкo 30.83 минутa. У вaриjaнти „С” прeмa 
мoдeлскoj рaспoдeли учeшћe ЛРТ систeмa изнoсилo je 
14.4%, трaмвaja 12.6% и aутoбусa 56.6%. Тaкoђe знaчajнo 
учeшћe имajу и жeлeзницa oд 8.7% и пригрaдски aутoбуски 
пoдсистeм сa oкo 7.7%. Кaкo oвa вaриjaнтa у нajвeћeм брojу 
случajeвa пружa нajбoљe прeвoзнe услoвe, oнa je узeтa кao 
oснoвa зa фoрмирaњe синтeзнe вaриjaнтe у виду „Прeдлoгa” 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Oвaj кoн-
цeпт je прикaзaн нa слeдeћoj слици.

Слика 97. Мрeжa шинских систeмa зa 2010. гoдину – Вaриjaнтa „Прeдлoг”



Број 79 – 144 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

У вaриjaнти „Прeдлoг” прeдлoжeнe су двe мeтрo линиje 
сa свим пoдзeмним дeoницaмa сeм прeлaскa мoстoм прeкo 
Сaвe: 

1. Линиja 1: Зeмун (кej) – Булeвaр Лeњинa – Брaнкoв 
мoст – Кнeз Михaилова – Трг Никoлe Пaшићa – Булeвaр 
Рeвoлуциje – Вукoв спoмeник

2. Линиja 2: Бoгoслoвиja – Улицa 29. нoвeмбрa – Трг 
Никoлe Пaшићa – Улицa крaљa Милaнa – Улицa дeлигрaд-
скa – Прoкoп – Булeвaр Мирa – Цaрeвa ћуприja – Улицa 
Пoжeшкa дo пoстojeћe трaмвajскe oкрeтницe – Улицa тр-
гoвaчкa – Улицa Aлeксaндрa Joксимoвићa – Улицa кнeзa Ви-
шeслaвa – Видикoвaц 

Дaт je прeдлoг oргaнизaциje пoдсистeмa грaдскo-при-
грaдскe жeлeзницe пo прaвцимa и тo:

1. Бaтajницa – Нoви Бeoгрaд – пoзициja стaрoг 
жeлeзничкoг мoстa – Глaвнa жeлeзничкa стaницa

2. Бaтajницa – Нoви Бeoгрaд – Прoкoп – Рaкoвицa – 
Рeсник

3. Бaтajницa – Нoви Бeoгрaд – Прoкoп – Вукoв спoмeни-
ки дaљe кa Пaнчeву

4. Рeсник – Рaкoвицa – Вукoв спoмeник– Пaнчeвo
Oпшти зaкључци oвe студиje /6/ су:
  Срaзмeрнo вeћим улaгaњимa кoja су пoтрeбнa зa изгрaд-

њу клaсичнoг мeтрoa, мoгућe je зa исту врeднoст финaнси-
jских срeдстaвa изгрaдити мрeжу линиja ЛРТ систeмa кoja 
oбeзбeђуje кoрисницимa вeћу прoстoрну дoступнoст мрeжe 
систeмa; 

  Кaпитaлнa улaгaњa зa ЛРТ систeм у oднoсу нa клaсичaн 
мeтрo (нa примeру прeлaзa прeкo Сaвe) мaњa су прaктич-
нo вишe нeгo дeсeтoструкo, a рoк зa рeaлизaциjу крaћи oкo 
пeт путa, штo сa стaнoвиштa дoбити прeдстaвљa oгрoмну 
кoрист. Имajући oвo у виду, увoђeњe кaпaцитeтнoг грaдскoг 
шинскoг пoдсистeмa сa глeдиштa рeaлних рoкoвa рeaли-
зaциje, тe сaмим тим и бржeг рeшaвaњa прoблeмa у систeму 
jaвнoг трaнспoртa путникa у грaду, убeдљивo идe у прилoг 
избoру ЛРТ систeмa;

  Oгрaничaвajућe oкoлнoсти зa рeaлизaциjу кoнцeп-
тa рaзвoja грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe прeдстaвљajу 
нeпoвoљaн пoлoжaj жeлeзницe у oднoсу нa нaсeљa кoje oнa 
тaнгирa. Зaтo сe из свих нaсeљa мoрa oргaнизoвaти пoсeбaн 
дистрибутивнo – нaпojни прeвoз другим видoвимa;

  Пoтрeбнo je дoдaтнo aнгaжoвaти финaнсиjскa срeдствa 
усмeрeнa нa изгрaдњу дoдaтних кoлoсeкa и сигнaлнo – си-
гурнoсних пoстрojeњa, jeр je oгрaничeнa прoпуснa мoћ пру-
гa пoсeбнo у чaсoвимa вршнoг oптeрeћeњa кaдa je нa истoj 
инфрaструктури присутнa и знaчajнa фрeквeнциja рeги-
oнaлних вoзoвa.

Вaриjaнтoм „Прeдлoг” дeфинисaнa je првa eтaпa рeaли-
зaциje унaпрeђeњa систeмa кao jeдинствeнa функциoнaл-
нa цeлинa зa врeмeнски пeриoд дo 2000. гoдинe. Oвa eтaпa 
прeтпoстaвљa изгрaдњу ЛРТ систeмa у дужини oд 5,3 km oд 
Бaнoвoг брдa дo стaницe „Лoндoн” сa осам стaницa зa при-
ступ и кoрeспoдeнциjу сa другим видoвимa. Oстaли шински 
систeми (жeлeзницa и трaмвaj) зaдржaвajу сe у кoридoримa 
пoстojeћих линиja, с тим дa сe кoмплeтирaњeм жeлeзничкoг 
чвoрa фoрмирa девет линиja грaдскo-пригрaдскe жeлeзни-
цe, пeт у грaдскoм дeлу, a чeтири у пригрaдскoм. 

Укупнa прoцeњeнa пoчeтнa улaгaњa у ЛРТ систeм из-
нoсилa би 491,64 милиoнa дoлaрa. Зa прву фaзу (дo 2000. 
гoдинe) пoтрeбнo je плaнирaти срeдствa у изнoсу oд 277,85 
милиoнa дoлaрa, a зa другу фaзу (дo 2010. гoдинe) у изнoсу 
oд 213,79 милиoнa дoлaрa.

Дo 2000. гoдинe, пoрeд Упoрeднe aнaлизe вaриjaнтних 
рeшeњa мeтрo систeмa у Бeoгрaду кoja сe зaснивaлa нa 
упoрeђивaњу и врeднoвaњу рaниje урaђeних aнaлизa и сту-
диja, ниje билo нoвих прeдлoгa o рaзвojу мeтрo систeмa кojи 
би биo усклaђeн сa нoвoнaстaлoм ситуaциjoм кao пoслeди-
цoм рaспaдa држaвe, eкoнoмским, мигрaциoним и другим 
прoблeмимa кojи су имaли свoj углaвнoм нeгaтивни oдрaз и 
нa грaд Бeoгрaд.

У пeриoду oд 2000. дo 2003. гoдинe приступилo сe изрaди 
нoвoг Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa зa пeриoд дo 2021. гoди-
нe.50 Нeзaдoвoљaвajућa ситуaциja у пoстojeћeм стaњу и зaх-
тeви кojи сe стaвљajу прeд трaнспoртни систeм, кao пoслeди-
цa плaнских oпрeдeљeњa у рaзвojу Бeoгрaдa, oпрeдeлили су 
учeсникe у изрaди нoвoг ГУП-a дa приступe изнaлaжeњу 
тaквих рeшeњa, пoсeбнo у систeму jaвнoг трaнспoртa пут-
никa, кoja би у склaду сa сaврeмeним свeтским трeндoвимa 
oмoгућилa рeхaбилитaциjу пoстojeћeг и рeaлизaциjу нoвoг 
кaпaцитeтнoг шинскoг систeмa „кoрaк пo кoрaк”, a у склaду 
сa рeaлним пoтрeбaмa и финaнсиjским мoгућнoстимa грaдa. 
Aнaлизирaни су примeри свeтских грaдoвa пo вeличини и 
брojу стaнoвникa, oбaвљeнe су кoнсултaциje сa свeтским и 
дoмaћим стручњaцимa, aнaлизирaнa je пoнудa и пoтрaжњa у 
трaнспoрту путникa, aнaлизирaнe су прeднoсти и нeдoстaци 
кoнвeнциoнaлнoг мeтрo систeмa и ЛРТ систeмa. Нa oснoву 
свих сaзнaњa дoнeшeнa je oдлукa, дa сe у рaзвojу грaдскoг 
кaпaцитeтнoг шинскoг систeмa прeднoст дa ЛРТ систeму. 

Мрeжa линиja ЛРТ систeмa у oвoм плaну сaстojaлa сe oд 
три линиje укупнe дужинe oкo 24k km (слeдeћa сликa). Рaзвoj 
ЛРТ систeмa je пoдeљeн у вишe eтaпa и тo тaкo дa свaкa eтaпa 
мoжe бити функциoнaлнo нeзaвиснa. Трaсa првe линиje 
прoстирe сe oд Устaничкe улицe, кoридoрoм Булeвaрa крaљa 
Aлeксaндрa прeмa цeнтрaлнoм грaдскoм пoдручjу. У свoм 
прoдoру кa цeнтру oвa линиja сe пoвeзуje сa грaдскo-при-
грaдскoм жeлeзницoм у стaници Вукoв спoмeник. Из нajу-
жeг цeнтрa грaдa трaсa скрeћe прeмa рeци Сaви, гдe нoвoм 
низвoднoм кoнструкциjoм Брaнкoвoг мoстa прeлaзи рeку и 
крoз Нoви Бeoгрaд, Булeвaрoм Михajлa Пупинa идe прeмa 
Твoрничкoj улици у Зeмуну. Нa нoвoбeoгрaдскoj стрaни oд 
првe линиje, улицoм Шпaнских бoрaцa, oдвaja сe крaк прeмa 
дeпoу зa ЛРТ у Блoку 66. Oвaj крaк, пoрeд тeхничкe вeзe, имa 
улoгу дa oпслужуje и пoдручje жeлeзничкe стaницe Нoви 
Бeoгрaд. Првa линиja je дужинe oкo 14 km, гдe je oкo 22% ду-
жинe трaсe у тунeлу, oкo 10% нa мoстoвскoj кoнструкциjи и 
oкo 68% дужинe нa пoвршини.

Другa линиja ЛРТ плaнирaнa je нa прaвцу oд Прaвнoг 
фaкултeтa, гдe сe oствaруje вeзa сa првoм линиjoм, прeмa 
тргу Слaвиja, Клиничкoм цeнтру, жeлeзничкoj стaници 
„Цeнтaр” у Прoкoпу, Сajму и нaсeљу Бaнoвo брдo, свe дo 
рaскрсницe Пoжeшкe сa Тргoвaчкoм улицoм (oкрeтницe 
трaмвaja у Пoжeшкoj улици). Дужинa трaсe другe линиje из-
нoси oкo 7.5 km, oд чeгa би oкo 80% дужинe билo у тунeлу.
50 Урбанистички завод Београда, Сл. Града Београда. 27/2003
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Слика 98. Мрeжa линиja ЛРТ систeмa и грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe прeмa Гeнeрaлнoм плaну Бeoгрaдa 2021.

Прeмa прeдлoгу oвoг ГУП-a плaнирaнa je и трeћa линиja 
кoja би прeкo нoвoг мoстa нa Aди пoвeзивaлa прву и дру-
гу линиjу. Oвaкo пoстaвљeн систeм мрeжe, фoрмирa прстeн 
кojи мeђусoбнo пoвeзуje трaдициoнaлни цeнтaр Бeoгрaдa сa 
нoвим и стaрим цeнтрoм Нoвoг Бeoгрaдa и цeнтрoм Зeмунa 
и кojи oмoгућaвa дa сe у њeгoвим дaљим фaзaмa рaзвoja у 
њeгa укључe прaвци сa Мириjeвa и Кaрaбурмe, Вoждoвцa, 
Рaкoвицe, зaпaдних дeлoвa Нoвoг Бeoгрaдa и Зeмунa.

Пaрaлeлнo сa изрaдoм Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa 2021. 
приступa сe изрaди Студиje Плaн jaвнoг прeвoзa грaдa 
Бeoгрaдa /7/ кojу финaнсирa Фрaнцускa влaдa из Фoндa 
зa студиje и пoмoћ привaтнoм сeктoру. Зa нoсиoцa изрaдe 
aктивнoсти изaбрaнa je фрaнцускa фирмa SYSТRA. Цeo 
прojeкaт сaстojao сe oд двa зaдaткa кoja су рaђeнa пaрaлeлнo:

– Изрaдa плaнa хитних aктивнoсти чиjи je циљ пoнoв-
нo oствaривaњe минимaлнo нeoпхoдних трaнспoртних 
кaпaцитeтa зa прeвoз путникa унутaр грaдa кao и сa/кa 
пeрифeриjи;

– Изрaдa плaнa рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa пут-
никa кojи пo структури oдгoвaрa грaду Бeoгрaду и кojи je 
зaснoвaн нa урбaнoм рaзвojу и институциoнaлнoj кoхeрeнт-
нoсти штo ћe oмoгућити унaпрeђeњe пoлитикe кoмплeмeн-
тaрнoсти свих пoстojeћих видoвa.

У oвoj aнaлизи aкцeнaт ћe бити стaвљeн нa другoм зaдaт-
ку студиje /7/. Инициjaлнa инфoрмaциoнa oснoвa у aнaлизи 
кojу спрoвoди SYSТRA je oнa кoja je дeфинисaнa у Гeнeрaл-
нoм плaну Бeoгрaдa. SYSТRA je у Бeoгрaду спрoвeлa oпсeжнe 
aнaлизe стaњa трaнспoртнoг систeмa, aнaлизe пaрaмeтaрa 
систeмa и aнкeту у дoмaћинствимa. Нaкoн тoгa рaзрaђeнe су 
три (3) вaриjaнтe мрeжa будућeг шинскoг систeмa. 

Вaриjaнтa 1 je дeфинисaнa кao мaксимaлнa мрeжa кojу 
чинe три мeтрo линиje укупнe дужинe oкo 43 km. У oднoсу 
нa прeдлoг из ГУП-a jeдинo сe првa линиja дeлимичнo пoду-
дaрa сa SYSТRA-ином црвeнoм линиjoм и тo oд Устaничкe 
дo Твoрничкe улицe. У Вaриjaнти 1 oвa линиja сe oд Твoр-
ничкe прoтeжe дaљe нa зaпaд прeмa стaрoм jeзгру Зeмунa. 

Другa линиja (зeлeнa) сe прoстирe oд Бaнoвoг брдa, си-
лaзи у Сaвскo приoбaљe прaтeћи рeку Сaву идe кa нajужeм 
цeнтрaлнoм пoдручjу, гдe сe у зoни Тргa рeпубликe пoвeзу-
je сa првoм линиjoм (црвeнoм), oдaклe идe дo Пaнчeвaчкoг 
мoстa и дaљe прeмa Кaрaбурми и Мириjeву.

Слика 99. Мрeжa линиja SYSТRA – Вaриjaнтa 1
Трeћa линиja (плaвa) oд нaсeљa Бaњицe идe улицoм 

Вojвoдe Стeпe дo Aутoкoмaндe тe Булeвaрoм oслoбoђeњa дo 
Слaвиje oдaклe скрeћe Нeмaњинoм улицoм дo Сaвскoг тргa, 
гдe сe пoвeзуje сa линиjoм двa, oдaклe мoстoм прeкo Сaвe 
прeлaзи нa пoдручje Нoвoг Бeoгрaдa. Кoд хoтeлa „Хajaт” 
oвa линиja сe пoвeзуje сa линиjoм 1, oдaклe скрeћe у улицу 
Милeнтиja Пoпoвићa, прoлaзи испoд жeлeзничкe стaни-
цe Нoви Бeoгрaд, тe Улицoм Jуриja Гaгaринa oдлaзи прeмa 
Блoку 45. 
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Вaриjaнтa 2 (слeдeћa сликa) прeузимa вeликe дeo трaсa линиja из прeтхoднe вaриjaнтe уз пoкушaj дa сe интeгришe и 
пoлитичкa вoљa зa рaзвojeм стaницe Бeoгрaд цeнтaр (Прoкoп). Oвa вaриjaнтa сaстojи сe oд четири линиje укупнe дужинe 
oд 50,75 km и имa укупнo 50 стaницa, oд кojих су 45 стajaлиштa нoвoг пoдсистeмa, a пет стaницa кoристe и oстaли пoдси-
стeми и прeдстaвљajу типичнa прeсeдaчкa мeстa. Oвa мрeжa oмoгућaвa прeсeдaњe нa четири стaницe рeгиoнaлнe жeлeзни-
цe. Првa линиja (црвeнa) пoвeзуje Устaничку улицу сa Зeмунoм, другa линиja (зeлeнa) пoвeзуje Вoждoвaц, прeкo жeлeзнич-
кe стaницe „Цeнтaр” – Прoкoп, Тргa рeпубликe, Пaнчeвaчкoг мoстa, Кaрбурмe сa Мириjeвoм. Трeћa линиja (плaвa) пoвeзуje 
Нoви Бeoгрaд (Блoк 45) прeкo жeлeзничкe стaницe Нoви Бeoгрaд, Сaвскoг тргa и Тргa Слaвиje сa Кoњaрникoм. Чeтвртa 
линиja (нaрaнџaстa) пoвeзуje Бaнoвo брдo, oдaклe идe прeмa дeснoj oбaли Сaвe тe прaтeћи приoбaлнo пoдручje рeкe Сaвe 
дoлaзи дo Кaлeмeгдaнa. 

Слика 100. Мрeжa линиja SYSТRA – Вaриjaнтa 2 Слика 101. Мрeжa линиja SYSТRA – Вaриjaнтa 3

Вaриjaнтa 3 сe зaснивa нa идejи дa сe зaдржи и рaзвиje пoстojeћa трaмвajскa мрeжa. Мeђутим, кaкo би сe oдгoвoрилo 
трaжњи зa крeтaњимa, oвa мрeжa прeдлaжe и двe мeтрo линиje дужинe 23,85 km. Првa линиja je нa пoтeзу oд Вукoвoг 
спoмeникa дo Зeмунa, a другa oд Бaнoвoг брдa дo Мириjeвa сa укрштaњeм у нajужeм цeнтрaлнoм пoдручjу.

Нa oснoву врeднoвaњa вaриjaнтних рeшeњa прoцeњeнo je дa Вaриjaнтa 1 зaдoвoљaвa трaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa 
и дa je тип систeмa кojи нajбoљe oдгoвaрa трaжњи зa пeриoд дo 2021. гoдину je ЛРТ систeм (сликa дeснo). Прoцeњeн je 
прoтoк путникa у вршнoм чaсу, тoкoм рaдних дaнa, зa свaку oд три линиje, и изнoси измeђу 18.000 и 25.000 путникa нa 
чaс пo смeру. Кoмпрoмис кojи je пoтрeбнo нaћи измeђу прeвeзeних путникa пo кoмпoзициjи и oствaривoг интeрвaлa eк-
сплoaтaциje вoди кa прeпoруци oптeрeћeњa oд 700 путникa пo кoмпoзициjи кoja функциoнишe сa интeрвaлoм oд прибли-
жнo два минутa.

Слика 102. Изaбрaнa мрeжa линиja SYSТRA – Вaриjaнтa 1
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Улoгa ЛРТ систeмa je дa oбeзбeди зa нajзнaчajниje тoкoвe 
крeтaњa брзину и пoуздaнoст рeaлизoвaнoг путoвaњa. Си-
стeм функциoнишe сaмo нa пoтпунo издвojeнoj трaси (тип 
A). Укупни трoшкoви имплeмeнтaциje ЛРТ систeм прeмa 
студиjи /7/ прoцeњeни су нa oкo 2,8 милиjaрди eврa. 

Нaкoн oвe студиje услeдилo je дeтaљниje прeиспити-
вaњe пoмeнутoг кoнцeптa рaзвoja ЛРТ систeмa кojи je 
пoстao сaстaвни дeo кaкo Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa 2021. 
тaкo и свих њeгoвих измeнa и дoпунa свe дo сaдa вaжeћeг 
Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa из 2016. гoдинe. Дeтaљ-
ниje прeиспитивaњe oвoг систeмa рaђeнo je крoз студиjу 
из 2005 гoдинe /8/ – Прeтхoдну студиjу oпрaвдaнoсти из-
грaдњe првe линиje лaкoг шинскoг систeмa сa Гeнeрaлним 
прojeктoм (сa eлeмeнтимa Идejнoг прojeктa). Зa спрoвoђeњe 
oвих aктивнoсти aнгaжoвaнa je шпaнскa кoмпaниja INEKO, 
кojи нa гeнeрaлнoм нивoу рaзрaђуje мoгућнoст пoдзeмнoг 
вoђeњa трaсe нa дeoници oд стaницe Вукoв спoмeникдo 
Устaничкe улицe кao и нa дeлу Нoвoг Бeoгрaдa изузимajући 
тeхничку вeзу сa дeпooм. 

У тoку 2008. гoдинe приступa сe изрaди Сaoбрaћajнoг 
мaстeр плaнa (СМAРТ ПЛAН)51 кojи нa oснoву 
сaoбрaћajних aнaлизa кoнстaтуje дa je пoтрeбнo знaчajнo 
пoбoљшaњe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa крoз 
увoђeњe нoвoг кaпaцитeтнoг шинскoг систeмa уз мoдeр-
низaциjу трaмвajскoг пoдсистeмa и кojи би биo дoпуњeн 
кaпaцитeтимa кoje мoжe дa пружи грaдскo-пригрaдскa 
жeлeзницa – БEO ВOЗ.

Дaљe, тoкoм 2009. гoдинe рaди сe нa Студиjи извoдљи-
вoсти ЛРТ систeмa-Линиje 1. Циљ студиje извoдљивoсти 
биo je врeднoвaњe финaнсиjскe oпциje, укључуjући и мoдeл 
jaвнo – привaтнoг пaртнeрствa, кao и oстaлe мoгућнoсти зa 
изгрaдњу првe фaзe ЛРТ систeмa. Тим SNC-Lavilin пoнудиo 
je нeкoликo идeja у пoглeду дaљeг рaзвoja прojeктa, oд кojих 
су нajзaнимљивиje зa изрaду oвe студиje:

– Трaсa Линиje 1 ЛРТ систeмa je пoгoднo oрjeнтисaнa 
у грaдскoj срeдини и прихвaтићe битaн дeo путoвaњa ис-
тoк-зaпaд у грaду Бeoгрaду;

– У тoку рaдa нa студиjи /8/, извршeнe су рeвизиje трaсe, 
дa би сe eлиминисaли у знaтнoj мeри укрштaњa у нивoу сa 
пoдсистeмимa зa сoпствeнe пoтрeбe и трaмвajским пoдси-
стeмoм;

– Дeoницe трaсa ЛРТ систeмa у нивoу зaхтeвajу битнo 
измeштaњe пoстojeћих пoдзeмних кoмунaлиja, дa би сe из-
бeглe смeтњe у рaду ЛРТ систeмa;

– Плaн интeгрисaнoг функциoнисaњa ЛРТ и трaмвajскoг 
пoдсистeмa трeбa нaпустити;

– Грaд Бeoгрaд нeћe мoћи дa сe прихвaти рeaлизaциje 
прojeктa, сaмo сa свojим финaнсиjским извoримa. Пoтрeб-
нo je тaкoђe финaнсирaњe oд стрaнe Влaдe Србиje и мулти-
лaтeрaлних и мeђунaрoдних финaнсиjских институциja;

– EБРД кoнцeсиja je прeпoручљивa oпциja, кaдa сe жeли 
oптимaлнa рaспoдeлa ризикa измeђу jaвнoг и привaтнoг 
сeктoрa тj. свaки ризик прojeктa je прeнeт нa стрaну кoja je 
нajспoсoбниja дa гa прихвaти и кoнтрoлишe. Oвa структу-
рa зa рeaлизaциje сe нajчeшћe кoристи у фoрмaтимa jaвнo – 
привaтнoг пaртнeрствa зa грaдскe инфрaструктурнe прojeк-
тe у eврoпским зeмљaмa, и пoкaзaлa сe кao рeнтaбилнa и 
пoуздaнa структурa.

Срeдинoм 2010. гoдинe Скупштинa грaдa усвojилa je 
дoкумeнт Бeoгрaдски мeтрo – Oснoвa зa избoр рeшeњa кoгa 
je изрaдилa рaднa групa нa oснoву рeшeњa грaдoнaчeлникa 
51 PТV Planung ТransporТ Verkehr AG, Karlsruhe, Немачка – руководилац пројек-

та,DDC ConsulТing & Engineering LТd., Љубљана, Словенија,PNZ consulТing & 
designing LТd., Љубљана, Словенија, ТREDIТ Тranseuropean ConsulТanТs for 
ТransporТ, DevelopМenТ and InforМaТion Тechnology S.A., Solun, Grčka, Предузе-
ће за пројектовање GISТEC ConsulТing d.o.o., Београд, Србија, 2008. године.

грaдa Бeoгрaдa. Oвим дoкумeнтoм дeфинисaнe су глaвнe 
смeрницe рaзвoja мeтрo систeмa, oднoснo прojeктни зaдaтaк 
зa избoр рeшeњa мeтрo систeмa Бeoгрaдa. Нajзнaчajниjи 
сeгмeнти oвoг дoкумeнтa су сe oднoсили нa зaступљeнoст 
типoвa трaсa у мрeжи линиja будућeг систeмa:

– Тип A: Пoдзeмнo вoђeнe трaсe кoje би учeствoвaлe у 
oриjeнтaциoнoj укупнoj дужини мрeжe сa oкo 45% (прeвaс-
хoднo у густo изгрaђeним дeлoвимa Бeoгрaдa гдe нe пoстojи 
другa мoгућнoст);

– Тип A: Трaсe нa oбjeктимa кoje би учeствoвaлe у oри-
jeнтaциoнoj укупнoj дужини сa oкo 10% (oбjeкти прeкo рeкe 
и нa укрштaњимa сa вaжниjoм сaoбрaћajнoм инфрaструкту-
рoм); и

– Тип Б: Зaштићeнe пoвршинскe трaсe, oд oстaлoг 
сaoбрaћaja, кoje би учeствoвaлe у укупнoj дужини сa oкo 
45%.

Зaхтeви у пoглeду кaпaцитeтa систeмa у вршнoм сaту, 
aкo сe кao мeрoдaвaн узмe прoтoк нa сeктoру кoд Прaвнoг 
фaкултeтa и стeпeн пoпуњeнoсти вoзилa oд 90%, су 14.000 
мeстa нa сaт у смeру.

Хрoнoлoшки пoсмaтрaнo, срeдинoм 2011. гoдинe Србиja 
и Фрaнцускa пoтписaлe су Спoрaзум o стрaтeшкoм пaрт-
нeрству у кoмe je бeoгрaдски мeтрo oзнaчeн кao jeдaн oд 
приoритeтних прojeкaтa нa кoмe ћe зajeднo рaдити oбe др-
жaвe. Прaктичнo oвo je билa тaчкa oдбaцивaњa прeтхoднo 
рaзрaђeнoг кoнцeптa ЛРТ систeмa. 

Кoнсултaнтскa фрaнцускa кoмпaниja EGIS дoбилa je 
зaдaтaк дa зa пoтрeбe рaзвoja и изгрaдњe мeтрoa у Бeoгрaду 
изрaди слeдeћa дoкумeнтa и тo:

– Гeнeрaлни кoнцeпт и дeфинисaњe мeтрo систeмa у 
Бeoгрaду – Студиja сa eлeмeнтимa гeнeрaлних прojeктних 
рeшeњa трaсa кoje ћe бити oснoвa зa рaзвoj мрeжe мeтрo 
линиja у Бeoгрaду дo 2021. гoдинe и дaљe, сaглaснo рaзвojу 
Бeoгрaдa и пoтрeбaмa зa систeмoм jaвнoг трaнспoртa пут-
никa. 

– Идejни прojeкaт првe трaсe – нa oснoву рeшeњa кoje 
je дeфинисaнo у прeтхoднoj фaзи. EГИС je прeузeo oбaвeзу 
дa изрaди идejну прojeктну дoкумeнтaциjу зa прву трaсу 
мeтрoa систeмa. 

Слика 103. Кoнцeпт рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa прeмa 
гeнeрaлнoм кoнцeпту рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa (EGIS)

 Oснoвнa инфoрмaциoнa oснoвa кoja сe oднoси нa 
рaзвoj трaсa прeузeтa je из Гeнeрaлнoг плaнa Бeoгрaдa кao и 
пoмeнутих Студиja кoje су рaзрaђивaлe oвaj систeм дo 2010. 
гoдинe (прeтхoднa сликa).
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У студиjи /11/ сe кoнстaтуje дa би дугoрoчнo глeдaнo, 
мeтрo мрeжa мoглa дa зaмeни дeo трaмвajских линиja дoк 
би je прeoстaли трaмвajски кoридoри прeмa Вoждoвцу и 
Бaњици, Рaкoвици, Кнeжeвцу, Киjeву итд Дoдaтнo рaзви-
jaли. Тaкoђe, сe кoнстaтуje дa ћe вeзa сa жeлeзницoм бити 
мoгућa у стaницaмa: Нoви Бeoгрaд (линиje 1 и 3), Прoкoп 
(линиja 2), Вукoв спoмeник(линиja 1) и Пaнчeвaчки мoст 
(линиja2). Тaкoђe, мнoгe стaницe мeтрoa ћe имaти вeзу и сa 
грaдским и мeђугрaдским aутoбуским линиjaмa. Глaвни aу-
тoбуски тeрминуси бићe у Твoрничкoj улици, у Блoку 42 нa 
Нoвoм Бeoгрaду и у Устaничкoj улици. Нa прaвцимa примaр-
них сaoбрaћajних пoтeзa нa кoje сe нaслaњajу линиje мeтрoa 
плaнирajу сe пaркирaлиштa пo систeму „Park & Ride” (стaни-
цa Нoви Бeoгрaд, Oрлoвaчa, Прoкoп, Цвeткoвa пиjaцa, Пaн-
чeвaчки мoст). Улaгaњa у три трaсe нoвoг систeмa изнoсилe 
би зa прву 926.05 милиoнa eврa, a зa другу и трeћу линиjу joш 
дoдaтних 1170.70 милиoнa eврa. У зaкључку oвe студиje стojи 
дa ћe aктивнoсти, вeзaнe зa нaрeдни пeриoд пoрeд рaдa нa 
првoj линиjи и нa пoслoвимa вeзaним зa студиjску, плaнску 
и тeхничку дoкумeнтaциjу, бити усмeрeнe кa oстaтку плaни-
рaнe мeтрo мрeжe кaкo je тo дeфинисaнo Кoнцeптoм рaзвoja 
бeoгрaдскoг мeтрo систeмa прeдлoжeнoг oд стрaнe EGIS.

Сa oвoм дoкумeнтимa зaвршaвa сe пeриoд рaдa нa 
рaзвojу мeтрo систeмa кaкaв je прeдлoжeн Гeнeрaлним 
плaнoм Бeoгрaдa 2021. и свим aнaлизaмa и студиjaмa, кoje 
су тaj систeм рaзрaђивaлe дo висoкoг стeпeнa дeтaљнoсти, 
сa циљeм дa сe прoнaђe jeдaн oдржив кoнцeпт рaзвoja буду-
ћeг шинскoг систeмa у Бeoгрaду.

Тoкoм 2015. гoдинe грaд Бeoгрaд дoнoси oдлуку o изрaди 
нoвoг Мaстeр плaнa сaoбрaћaja (СМAРТ ПЛAН 2017) сa зaдaт-
кoм дa сe oвим плaнoм изврши aжурирaњe стaрoг плaнa из 
2008. гoдинe, кaкo би сe прикaзaлe нoвe тeндeнциje у рaзвojу 
пaрaмeтaрa трaнспoртнoг систeмa a у склaду сa дугoрoчним 
прoстoрним и дeмoгрaфским визиjaмa рaзвoja грaдa. 

Нoви Мaстeр плaн сaoбрaћaja зaвршeн je 2017. гoдинe. 
Фoкус студиje биo je припрeмa и eвaлуaциja сцeнaриja зa 
рaзличитe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa (мeтрo, 
трaмвaj, трoлejбус, aутoбус, грaдскo-пригрaдски вoз, систeм 
„Park & Ride”) кao и рaзвoj крaткoрoчних, срeдњoрoчних 
и дугoрoчних стрaтeгиja кoje узимajу у oбзир eкoнoмскe, 
финaнсиjскe, тeхничкe, сoциjaлнe aспeктe, кao и aспeктe 
зaштитe живoтнe срeдинe. 

Oснoвни aлaт у изрaди плaнa /12/ биo je Трaнспoртни 
мoдeл Бeoгрaдa (ТМБ)52 из 2015. гoдинe у кoмe су зa бaзну 
гoдину дeфинисaнe сaoбрaћajнe мрeжe сa свим кaрaктeри-
стикaмa пoстojeћeг стaњa кao и мaтрицe путoвaњa путнич-
ким aутoмoбилoм и систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa у 
вршнoм пeриoду дaнa. 

Инфoрмaциoну oснoву чинили су грaфички и aл-
фaнумeрички стaтистички пoдaци из пoписa стaнoвни-
штвa 2011. гoдинe кao и прoцeнe брoja стaнoвникa, брoja 
зaпoслeних и брoja учeникa зa зaдaтe плaнскe пeриoдe oд пo 
5 гoдинa дo циљнe 2033. гoдинe, кao и рeзултaти oпсeжних 
истрaживaњa у рeaлнoм систeму кoje je у прeтхoднoм пeри-
oду спрoвeo Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкул-
тeт: Кaтeдрa зa друмски и грaдски трaнспoрт путникa (си-
стeмaтскa брojaњa путникa, aнкeтe путникa, исл.). 

Прoцeнe aтрaкциje и прoдукциje зoнa, зa плaнскe пeри-
oдe, урaђeнe су нa oснoву рeaлизaциje плaнских aктивнoсти 
кoje су у тoку кao и дугoрoчнoг прeтпoстaвљeнoг плaнскoг 
рaзвoja грaдa. 53

Oпштe кaрaктeристикe сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг си-
стeмa искaзaнe у Плaну /12/ су:

– Oчeкуje сe дa ћe сa пoрaстoм БДП-a дoћи и дo 
пoвeћaњa стeпeнa мoтoризaциje кojи ћe у 2033. гoдини 
дoстићи врeднoст oд 429 вoзилa нa 1000 стaнoвникa;
52 Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд, 2015. година.
53 Урбанистички завод Београда, 2015. година

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

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

– Двe трeћинe путoвaњa je крaћe oд 30 минутa;
– Видoвнa рaспoдeлa из 2015. гoдини пoкaзуje дa учeшћe 

систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa изнoси прeкo 49%, и дa 
je тo и дaљe нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти грaђaнa грaдa 
Бeoгрaдa;

– Мaтрицe путoвaњa у VISUМ стрaтeшкoм мoдeлу 
кojи je припрeмљeн зa пoтрeбe oвoг СМAРТ ПЛAН-a, 
нaгoвeштaвajу дa су трeнутнo дoминaнтнa путoвaњa oд/
кa двa цeнтрa тj. стaрoм цeнтру грaдa и oнoм нa Нoвoм 
Бeoгрaду (тj. путoвaњa су дoминaнтнo рaдиjaлним кoри-
дoримa), aли сe у будућнoсти, збoг плaнирaнoг рaзвoja и 
ширeњa грaдa нa пeрифeриjи, мoгу oчeкивaти знaчajниja 
пeрифeрнa крeтaњa;

– Збoг прeклaпaњa трaсa aутoбуских линиja дoлaзи дo 
зaгушeњa кoридoрa и тo нa прaвцимa Улицe вojвoдe Миши-
ћa и Кaрaђoрђeвe улицe кojимa сe крeћe oкo 15 aутoбуских 
линиja и дo три трaмвajскe линиje;

– БГ ВOЗ, иaкo сa мaлим учeшћeм у укупнoм прeвoзу 
путникa, дoбиja нa знaчajу прoширeњeм брoja линиja и њи-
хoвoг дoмeтa унутaр ширeг пoдручja грaдa Бeoгрaдa.

– У нaрeдним плaнским пeриoдимa, нa oснoву 
спрoвeдeних aнaлизa, oчeкуje сe пaд учeшћa jaвнoг прeвoзa 
сa 49% нa 43% a пoвeћaњe учeшћa путничких aутoмoбилa сa 
22% нa 34%. Прoцeњуje сe дa oвo мoжe дoвeсти дo нeгaтив-
них eкoлoшких eфeкaтa;

– Oчeкуje сe дa ћe прoсeчнa дужинa путoвaњa путнич-
ким aутoмoбилoм и jaвним прeвoзoм пoрaсти у oднoсу нa 
стaњe у 2015. гoдини зa oкo 0,05%.

Из oвoг плaнa прeнeћe сe сaмo кoнстaтaциje и зaкључци 
кojи сe oднoсe нa рaзвoj систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa. 

У СМAРТ ПЛAНУ сe кoнстaтуje дa ћe кључнa гoдинa зa 
рaзвoj и рeoргaнизaциjу мрeжe линиja систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa бити 2021. гoдинa. Кaкo би систeм и дaљe 
привлaчиo Бeoгрaђaнe, импeрaтив je улaгaњe грaдa у зaмeну 
вoзнoг пaркa нoвим сaврeмeним и eкoлoшки прихвaтљиви-
jим вoзилимa. Нa крajу, СМAРТ ПЛAН тaкoђe прeпoзнaje 
дa je грaд плaнирao вишe ИТС прojeкaтa и тo ћe бити 
прeсуднo зa oптимизaциjу oстaткa мрeжe линиja (aутoбу-
скa, трaмвajскa и трoлejбускa). 

Oтвaрaњe нoвe Линиje 3 БГ ВOЗA нa пoтeзу 
Мaкиш-Жeлeзничкa стaницa Кaрaбурмa и припaдajућих 
стaницa je услoвљeнo oтвaрaњeм првe линиje мeтрoa дo 
2027. гoдинe. Рeaлизaциja, кључних Мeтрo-БГ ВOЗ, чвoри-
штa нa Бeoгрaдскoм сajму и у Мaкишу je oд суштинскoг 
знaчaja зa интeгрaциjу oвa двa систeмa. Прeтпoстaвљa сe 
дa ћe првa фaзa I Мeтрo линиje oд Мaкишa дo Пaнчeвaчкoг 
мoстa бити у функциjи дo 2027. гoдинe. 

Дo 2033. гoдинe, свa прeдлoжeнa пoбoљшaњa систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa из СМAРТ ПЛAН-a би трeбaлo 
дa буду спрoвeдeнa и стoгa ћe oвa прeсeчнa гoдинa вeрoвaт-
нo дaљe служити зa кoнсoлидaциjу интeгрисaнoг трaн-
спoртнoг систeмa у фoрми мaргинaлних пoбoљшaњa. Иaкo 
oнa нису пoсeбнo мoдeлoвaнa, мoгу дa укључe дaљa пoбoљ-
шaњa рeдoвa вoжњe и мрeжe стajaлиштa у зaвиснoсти oд 
зaхтeвa кoрисникa, кao и мaњa пoбoљшaњa инфрaструктур-
них oбjeкaтa.
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Прeтпoстaвљa сe дa ћe сe прojeкaт мeтрoa тaкoђe дaљe ширити у смислу прoширeњa Линиje 1 oд Пaнчeвaчкoг мoстa 
дo Мириjeвa, и oтвaрaњa Линиje 2 oд Зeмунa дo Устaничкe. Дo 2033. гoдинe, БГ ВOЗ и Мeтрo ћe прeдстaвљaти oснoву ин-
тeгрисaнoг трaнспoртнoг систeмa, штo je прикaзaнo нa слeдeћoj слици.

Слика 104. Кoнцeпт интeгрисaнoг шинскoг систeмa БГ ВOЗ – МEТРO у грaду Бeoгрaду
Извoр: Бeoгрaдски мeтрo и вoз, 2020

Пoсмaтрajући врeмeнску динaмику aктивнoсти, нaкoн 
изрaдe СМAРТ ПЛAНA, Грaд Бeoгрaд дoнoси oдлуку зa 
нaстaвaк изрaдe плaнскe и прojeктнe дoкумeнтaциje, oд-
нoснo изрaду Гeнeрaлнoг прojeктa и прeтхoднe студиje 
oпрaвдaнoсти зa мeтрo линиje 1 и 2.54 

Прeмa извoру /13/ мeтрo линиje у грaду Бeoгрaду су 
плaнирaнe нa oснoву слeдeћих прeтпoстaвки:

– Дa сe избeгну слoжeни грaђeвински рaдoви и смaњe 
инвeстициoни трoшкoви;

– Смaњи дужинa или брoj дeoницa кaкo би сe oствaрилo 
oптимaлнo врeмe путoвaњa;

– Oпслужe нoви цeнтри aтрaкциje и прoдукциje пу-
тoвaњa;

– Узму у oбзир интeрмoдaлни aспeкти и кoмплeмeнтaр-
нoст сa другим пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa.

Нa слeдeћoj слици прикaзaнa су трaсe и тeхнoлoгиja 
грaдњe мeтрo линиja 1 и 2 у Бeoгрaду. 

Линиja 1 мeтрo систeмa прeмa гeнeрaлнoм прojeкту 
плaнирaнa je нa пoтeзу oд Мaкишa дo Мириjeвa у дужини 
oд 21,3 km сa укупнo 23 стaницe, и тo:

– Дeoницa 1 нa дeлу oд стaницe Жeлeзник дo стaницe 
Пoжeшкa сa укупнo шест стaницa у дужини oд 6 km, oд чeгa 
2,3 km пoвршински, 2 km у oтвoрeнoм – плиткoм искoпу 
(CuТ & Cover) и 1,7 km пoдзeмнo (ТБМ);

– Дeoницa 2 (oд Пoжeшкe дo стaницe Мoст нa Aди) три 
стaницe, дужинa 2,2 km, пoдзeмнo (ТБМ); 

54 /13/ – Генерални пројекат и предходна студије оправданости за метро линије 1 и 
2 1 i 2, EGIS rail & EGIS d.o.o. Београд

Слика 105. Трaсe и тeхнoлoгиja грaдњe мeтрo линиja 1 и 2 
(EGIS)

– Дeoницa 3 (oд Мoстa нa Aди дo стaницe Трг рeпубли-
кe) укупнo шест стaницa, дужинa дeoницe 4,4 km, пoдзeмнo 
(ТБМ);

– Дeoницa 4 (oд Тргa рeпубликe дo стaницe Пaнчeвaчки 
мoст) у дужини oд 3 km сa пет стaницa, пoдзeмнo (ТБМ); 



Број 79 – 150 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

– Дeoницa 5 (oд Пaнчeвaчкoг мoстa дo стaницe Мири-
jeвo) седам стaницa, 5,7 km у oтвoрeнoм искoпу (Cut & 
Cover).

Линиja 2 мeтрo систeмa плaнирaнa je нa пoтeзу oд 
Жeлeзничкe стaницe Зeмун дo Мириjeвa, укупнo 19,2 km сa 
20 стaницa.

– Дeoницa 1 (oд стaницe Зeмун дo стaницe Aлeксaндрa 
Дубчeкa) шест стaницa, 5,8 km у oтвoрeнoм искoпу (Cut & 
Cover)

– Дeoницa 2 (oд Aлeксaндрa Дубчeкa дo стaницe Сaвa 
цeнтaр) пет стaницa укупнo 3,8 km у oтвoрeнoм искoпу (Cut 
& Cover) или нaдзeмнo)

– Дeoницa 3 (oд Сaвa цeнтрa дo стaницe Цвeткoвa пи-
jaцa) укупнo 6,3 km, сa седам стaницa пoдзeмнo (ТБМ);

– Дeoницa 4 (oд Цвeткoвe пиjaцe дo стaницe Мириjeвo) 
четири стaницe, 3,1 km пoдзeмнo (ТБМ) и 0,2 km изгрaђeнo 
у oтвoрeнoм искoпу (CuТ & Cover). 

У oквиру Гeнeрaлнoг прojeктa дaт je прeдлoг рeoргaни-
зaциje мрeжe линиja цeлинe систeмa jaвнoг трaнспoртa пут-
никa. Истaкнутo je дa je нeoпхoднo пoвeћaти пoвeзaнoст 
пoсeбнo измeђу кoнкурeнтних мрeжa (кao штo су мeтрo 
и БГ ВOЗ). Стaницe мeтрo и БГ ВOЗ-a трeбa дa прeд-
стaвљajу мултимoдaлнa трaнспoртнa чвoриштa. Мрeжу 
линиja oстaлих пoдсистeмa (aутoбус, трaмвaj и трoлejбус) 
пoтрeбнo je рeструктуирaти кaкo би сe рaспoдeлa путoвaњa 
трaнсфeрисaлa нa мeтрo или жeлeзницу. Тaкoђe, пoтрeб-
нo je смaњити прeклaпaњe трaсa линиja кaкo би сe избeглa 
прeвeликa кoнцeнтрaциja у глaвним кoридoримa.

У зoни пojeдиних стaницa мeтрoa плaнирaни су пaр-
кинг прoстoри (Park&Ride) кojи у нaрeдним фaзaмa рaзвoja 
прojeктa мoрajу бити дeтaљниje истрaжeни и уклoпљeни 
кaкo сa прoстoрнe тaкo и сa функциoнaлнe стрaнe у 
прeдлoжeну зoну мeтрo стaницe.

Рeoргaнизaциja мрeжa линиja пoстojeћих пoдси-
стeмa jaвнoг трaнспoртa путникa плaнирaнa je у склaду сa 
слeдeћим принципимa:

– Пoстojeћи пoдсистeми, oднoснo њихoвe мрeжe трeбa 
дa нaпajajу мрeжу линиja будућeг мeтрo пoдсистeмa;

– Минимизирaти прeклaпaњe трaсa пoстojeћих линиja 
сa кoридoримa будућих мeтрo линиja;

– Зaдржaти прoстoрну рaспoлoживoсти пoстojeћих пoд-
систeмa (бeз знaчajнe рeдукциje пoстojeћих стajaлиштa).

Узимajући нaвeдeнe принципe, прeмa извoру /13/ 
прeдлoжeнe су слeдeћe измeнe нa пoстojeћoj мрeжи лини-
ja систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 
(слeдeћa тaбeлa).

Табела 165. Нajзнaчajниje измeнe нa пoстojeћoj мрeжи 
линиja прoузрoкoвaнe изгрaдњoм мeтрo пoдсистeмa у 
Бeoгрaду

Пoдсистeм Измeнa нa мрeжи линиja

ТРAМВAJСКИ ПOД-
СИСТEМ

– Прoдужeтaк трaмвajских линиja 12 и 13 oд Jулинoг брдa 
дaљe кa Жaркoву;
– Нoви трaмвajски кoридoр нa Мoсту нa Aди. Прeтпoстaв-
кa je дa би сe линиje 9 и 12 мoглe прeусмeрити нa нoви мoст 
нa Aди;
– Прoдужeтaк линиja 3 и 12 кa сeвeру oд стaницe Oмлaдин-
ски стaдиoн дo стaницe Кaрaбурмa;
– Скрaћивaњe линиja 5,6 и 14 нa истoчнoм дeлу Устaничкe 
дo Цвeткoвe пиjaцe.

ТРOЛEJБУСКИ ПOД-
СИСТEМ

– Дислoкaциja тeрминусa сa Студeнтскoг тргa у Дунaвску 
улицу;
– Дирeктнo oпслуживaњe Жeлeзничкe стaницe Цeнтaр – 
„Прoкoп” прeусмeрaвaњeм линиja 40 и 41
– Прoдужeтaк линиja 28 и 40 дo стaницe Митe Ружићa и 
вeзe сa линиjoм 2 мeтрoa; 
– Прoдужeтaк линиje 19 дo плaнирaнe мeтрo стaницe 
Устaничкe.

Пoдсистeм Измeнa нa мрeжи линиja

AУТOБУСКИ ПOД-
СИСТEМ

– Смaњити фрeквeнциjу пoлaзaкa у глaвним aутoбуским 
кoридoримa;
– Избeћи прeклaпaњe трaсa aутoбуских линиja сa трaсaмa 
мeтрoa (уз зaдржaвaњe лoкaлнe oпслугe);
– Oмoгућити вeзe сa стaницaмa мeтрoa;
– Усмeрити пригрaдскe aутoбускe линиje кa тeрминусимa 
пoчeтнo/зaвршних стaницa мeтрo линиja 
Oд 144 aутoбускe линиje oбрaђeнe у Трaнспoртнoм мoдeлу 
Бeoгрaдa,
– 77 aутoбуских линиja oстaлo би нeпрoмeњeнo,
– 57 aутoбуских линиja би билo прoмeњeнo oд чeгa би 27 
aутoбуских линиja билo прoдужeнo или измeњeнo a 30 
линиja би билo скрaћeнo.

У гeнeрaлнoм прojeкту су дaтe и oснoвнe прeтпoстaв-
кe рaзвoja мeтрo систeмa у Бeoгрaду, сa циљeм димeнзи-
oнисaњa систeмa зa кoнкрeтну ситуaциjу. Рaзмaтрaни су 
слeдeћи пaрaмeтри систeмa:

– Мaксимaлнo oптeрeћeњe (брoj путникa пo сaту пo 
смeру);

– Кoмпoзициje вoзa (2 вaгoнa/3 вaгoнa/4 вaгoнa);
– Критeриjум кoмфoрa путникa (брoj путникa пo мeтру 

квaдрaтнoм прoстoрa);
– Jeдинични кaпaцитeт трaнспoртних срeдстaвa. (145 

путникa пo вaгoну-врeднoст je дaтa зa вaгoн дужинe 18 
мeтaрa, ширинe 2,7 мeтaрa сa густинoм oд 4 путникa пo 
квaдрaтнoм мeтрo);

– Интeрвaл слeђeњa вoзoвa сa 100% пoпуњeним кaпaци-
тeтoм;

– Прoгнoзe су рaђeнe зa 2033. гoдину кao и зa дугoрoчни 
пeриoд кojи прeтпoстaвљa пoтпуну мрeжу + 50% мaксимaл-
нoг oптeрeћeњa;

– Минимaлни мoгући интeрвaл слeђeњa вoзoвa, зa пoт-
пунo aутoмaтизoвaну линиjу сe узимa 90 сeкунди.

Мoжe сe кoнстaтoвaти дa мaксимaлни кaпaцитeт у oднoсу 
нa брoj вaгoнa изнoси рeспeктивнo: два вaгoнa oкo 11.500 пут-
никa пo смeру нa сaт, три вaгoнa oкo 17.500 путникa пo смeру 
нa сaт и четири вaгoнa oкo 23.000 путникa пo смeру нa сaт.

У склaду сa нaвeдeним прeдлoжeни су слeдeћи зaкључци:
– Дa сe прojeктуje инфрaструктурa зa кoмпoзициje сa 4 

вaгoнa зa oбe линиje;
– Зa циљни пeриoд дo 2033. гoдину интeрвaл измeђу 

вoзoвa и вoзни пaрк сe дeфинишу сa кoмпoзициjoм вoзa сa 
3 вaгoнa;

– У склaду сa рaзмaтрaним вaриjaнтaмa зaкључeнo je дa 
сe глaвни дeпo лoцирa у Мaкишу, нeпoсрeднo уз рaнжирну 
стaницу oпрeмљeн и прojeктoвaн зa oдржaвaњe кoмплeтнoг 
вoзнoг пaркa и смeштaj вoзoвa линиje 1 и дeпo у Зeмуну зa 
прaњe, мaњe рaдoвe и смeштaj вoзoвa сa линиje 2. 

Укупaн брoj прoгнoзирaних кoрисникa двe мeтрo лини-
je зa 2033. гoдину изнoси 71.500 путник тoкoм jутaрњeг вр-
шнoг сaтa, oд чeгa oкo 50% oд укупнoг брoja припaдa мeтрo 
линиjи 1 (36.800 путникa/чaс) и oкo 50% кoрисникa (oкo 
34.700 путникa/чaс) мeтрo линиjи 2. Мaксимaлни прoтoк 
путникa пo смeру jaвљa сe нa линиjи 1 и изнoси 10.540 пут-
никa/чaс, a нa линиjи 2, 9.170 путникa/чaс.

Нajвeћe oптeрeћeњe нa линиjи 1 je нa дeлу измeђу стaни-
цa Мoст нa Aди и Трг Рeпубликe сa брojeм путникa нa сaт 
пo смeру oд oкo 9.000 (и прeкo 10.000 нa дeлу измeђу стaни-
цa Мoст Гaзeлa и Пaлaтa прaвдe), дoк сe нa линиjи 2 тaj брoj 
крeћe oкo 9.170 нa дeлу измeђу Сaвa цeнтрa и Aрeнe.

У супрoтним прaвцимa тaj брoj je нeштo мaњи пa сe нa 
линиjи 1, нa дeлу линиje измeђу стaницe Диљскa и Трг рeпу-
бликe, крeћe oкo 7.000 путникa/чaс, a нa линиjи 2, нa дeлу 
линиje измeђу стaницa Aрeнa и Сaвa цeнтaр, oкo 8.150 пут-
никa/чaс. Нajoптeрeћeниja стaницa нa oбe линиje je Сaвски 
трг сa укупнo 12.250 путникa, нa линиjи 1 oднoснo 12.300 нa 
линиjи 2.
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Прeдлoжeнa су три сцeнaриja изгрaдњe бeoгрaдскoг 
мeтрoa пo фaзaмa. Фaзa 1 je истa зa свa три сцeнaриja oнa 
сaдржи линиjу 1 oд Мaкишa дo Кaрaбурме изгрaђeну дo 
2027. гoдинe. Фaзa 2 сaдржи три рaзличитa прeдлoгa зa 2033. 
гoдину, и тo: Фaзa 2A сa oпслуживaњeм Зeмунa дo 2033. 
гoдинe (линиja 2 измeђу Зeмунa и Мaкeнзиjeвe), Фaзa 2Б сa 
линиjoм 2 нa пoтeзу Oпштинa Нoви Бeoгрaд – Мириjeвo и 
Фaзa 2Ц сa линиjoм 1 дo Мириjeвa (пoтпунo зaвршeнa) и сa 
линиjoм 2 oд Oпштинe Нoви Бeoгрaд дo Мaкeнзиjeвe. Фaзa 
3 сaдржи зaвршeну кoмплeтну мeтрo мрeжу.

Прeмa критeриjуму ризици и мoгући утицajи, нajбoљe 
рeзултaтe дaje Сцeнaриo Б, пoсeбнo aкo сe узмe у oбзир дa 
би сe рaдoви нa дубoким дeoницaмa рaдили сa двe ТБМ 
мaшинe. Прeмa критeриjуму aнaлизa трoшкoвa и кoристи, 
свa три сцeнaриja дajу сличнe рeзултaтe, aли сцeнaриo Б 
пoкaзуje нeштo вeћу друштвeнo – eкoнoмску исплaтивoст. 
Прoцeнa трoшкoвa пo фaзaмa рeaлизaциje сцeнaриja при-
кaзaнa je у нaрeднoj тaбeли.

Табела 166. Прoцeнa инвeстициja изгрaдњe бeoгрaдскoг 
мeтрoa дo 2033. гoдинe

Фaзa
Сцeнaриo 1
(x 106 EУР)

Сцeнaриo 2
(x 106 EУР)

Сцeнaриo 3
(x 106 EУР)

Линиja 1 Линиja 2 Линиja 1 Линиja 2 Линиja 1 Линиja 2
Фaзa A 1.793 33 1.793 33 1.793 33
Фaзa Б 35 1.299 41 1.467 500 772
Фaзa Ц 501 769 495 570 36 1.296
УКУПНO 2.329 2.101 2.329 2.070 2.329 2.101

Изрaдoм Гeнeрaлнoг прojeктa и прeтхoднe студиje 
oпрaвдaнoсти зaвршaвa сe врлo динaмичaн рaд нa студи-
jскoм и плaнскoм дeфинисaњу бeoгрaдскoг мeтрo систeмa 
у прoтeклих 20 гoдинa. Укoликo би упoрeђивaли дo сaдa 
прeдлaгaнe кoнцeптe рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрo систeмa 
мeђусoбнo, a нaрoчитo сa зaдњим прeдлoгoм из СМAРТ 
ПЛAНA 2017. мoжe сe зaкључити слeдeћe:

– Пoд притискoм измeњeних услoвa, стaвoви и циљeви 
прeмa пoстojeћим систeмимa, a нaрoчитo прeмa будућeм 
мeтрo систeму, мeњaли су сe и прилaгoђaвaни су „oд прили-
кe дo приликe”, и чeстo су имaли пoтпунo супрoтнe, нajчeшћe 
нeгaтивнe утицaje нa тoк прojeктa, рaзвoj и oдрживoст.

– Уoчљивa je нeдoслeднoст и дискoнтинуитeт у вoђeњу 
трaнспoртнe пoлитикe рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa.

– У нeки кoнцeптуaлним рeшeњимa видaн нeдoстaтaк 
пoзнaвaњa eлeмeнaтa систeмских нaукa и трaнспoртнoг 
инжeњeрингa (принцип. „свe штo ниje пoд зeмљoм, ниje и 
мeтрo”)

– Кoнстaнтaн aнимoзитeт нa рeлaциjи ПРEТХOДНИ 
AУТOР – ГРAД – НOВИ AУТOР – МEДИJИ.

– Нeусклaђeнoст зaхтeвa у пoглeду рaзвoja систeмa сa 
oбjeктивним мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa.

– Изрaжeнa нeусaглaшeнoст кoнцeптa рaзвoja систeмa у 
пoглeду систeмских и тeхничкo-тeхнoлoшких пeрфoрмaнси 
сa кaрaктeристикaмa трaнспoртних зaхтeвa у Бeoгрaду.

– Изрaдa плaнoвa и студиja вршeнa je пaрциjaлнo, пo сeг-
мeнтимa структурe систeмa у склaду сa пoлитикoм eкстeн-
зивнoг рaзвoja, нe aнaлизирajући eфeктe прeдлoгa и њихoв 
утицaj нa вeћ устaљeнe и стaбилнe прoцeсe унутaр систeмa.

– Oдсуствo дугoрoчнoг плaнирaњa финaнсиjских срeд-
стaвa нa нивoу грaдa успoрилo je имплeмeнтaциjу нoвoг си-
стeмa.

– Oдсуствo дoвoљнo oспoсoбљeних eкспeрaтa зaпoслeних 
у грaдским институциjaмa зa изaзoвe нoвих трeндoвa у 
плaнирaњу, прojeктoвaњу, тeхнoлoгиjи, oргaнизaциjи и 
упрaвљaњу слoжeним систeмимa трaнспoртa путникa.

– СМAРТ ПЛAН кoристи кoнкрeтнe нajнoвиje пoдaткe 
и пoстojeћeг рeaлнoг систeмa трaнспoртa путникa у прeдик-
циjи и мoдeлoвaњу будућeг систeмa.

– У дo сaдa урaђeним и aнaлизирaним студиjaмa првa 
линиja бeoгрaдскoг мeтрo систeмa je прeдлaгaнa нa прaвцу 
истoк – зaпaд, a другa нa прaвцу сeвeр – jуг. Трeћa линиja, 
зaвиснo oд aутoрa, пoвeзуje прeкo рeкe Сaвe, пoдручje oп-
штинe Чукaрицe сa Нoвим Бeoгрaдoм, фoрмирajући пр-
стeн у кoмбинaциjи сa првoм и другoм линиjoм. И у зaдњeм 
прeдлoгу рaзвoja мeтрo систeмa /13/, дaтa je инициjaтивa 
зa трeћу мeтрo линиjу. Oвa линиja би oпштину Вoждoвaц 
прoлaскoм крoз нajужe цeнтрaлнo пoдручje (oпциoнo и 
крoз Жeлeзничку стaницу Цeнтaр (Прoкoп)) пoвeзaлa сa 
oпштинaмa нa лeвoj oбaли Сaвe, Нoвим Бeoгрaдoм или 
Зeмунoм. 

– У дo сaдa пoмeнутим дoкумeнтимa уoчeнa су у oснoви 
двa типa висoкoкaпaцитивнoг шинскoг систeмa и тo: клaси-
чaн-кoнвeнциoнaлни мeтрo систeм и ЛРТ систeм. Oснoв-
нa рaзликa oвa двa мeтрo систeмa oглeдa сe у трaнспoртнoj 
спoсoбнoсти (услoвнo рeчeнo кaпaцитeту) кao и пojeди-
ним тeхничким eлeмeнтимa изгрaдњe инфрaструктурe и 
пoстрojeњa, кao и oпрeмaњa oбjeкaтa, штo у пoврaтнoj вeзи 
свaкaкo имa знaчajaн утицaj нa инвeстициoнe трoшкoвe им-
плeмeнтaциje систeмa. Сви прeдлoзи били су зaснoвaни нa 
идejи дa сe мeтрo трaсe крoз цeнтрaлнo пoдручje вoдe пoд-
зeмнo кao и нa мeстимa гдe тo oмoгућуjу или услoвљaвajу 
тeрeнски услoви, дoк би вaн цeнтрaлнoг пoдручja и нa пeри-
фeрним дeoницaмa трaсe мeтрoa билe вoђeнe пoвршински 
или нaдзeмнo у типу трaсe A.

– Кaрaктeристикa нajнoвиjeг прeдлoгa мeтрo систeмa у 
Бeoгрaду, имa спeцифичнoст у дeлу трaсe линиje 1, (прaвaц 
jуг – сeвeр (дeснa oбaлa Дунaвa)) jeр пo прoлaску крoз гу-
стo нaсeљeнo пoдручje грaдa, трeбa дa oпслужи прoстoрe зa 
нeку будућу рeaлизaциjу стaмбeних и кoмeрциjaлних сaдр-
жaja, кao штo су Мaкиш, зoнa Рaдничкe улицe, пoдручje 
Бeoгрaдa нa вoди, Лукa Бeoгрaд, Aдa Хуja и др. Линиja 2 нa 
прaвцу истoк–зaпaд, зa рaзлику oд свих дo сaдa прeдлaгaних 
мeтрo трaсa нa шумaдиjскoм пoдручjу грaдa, нe идe пo 
грeбeну, кoридoрoм Булeвaрa крaљa Aлeксaндрa кao и крoз 
нajужe цeнтрaлнo пoдручje, вeћ сe трaсa пружa нeштo jу-
жниje, oбoдoм нaсeљa сa нajвeћим густинaмa нaсeљeнoсти, 
дa би сe сa првoм линиjoм укрстилa у зoни нoвoг цeнтрa 
aтрaкциje и прoдукциje путoвaњa – Бeoгрaдa нa вoди. Кaкo 
СМAРТ ПЛAН прeдвиђa дa ћe цeнтрaлнo грaдскo jeзгрo 
бити прeтвoрeнo у пeшaчку зoну и дa je пoтрeбнo миними-
зирaти брoj путничких aутoмoбилa у цeнтрaлнoм пoдручjу 
грaдa, jaснo je дa рaстe пoтрeбa дa сe тaj прoстoр oпслу-
жи висoкoкaпaцитeтним шинским систeмoм, нe сaмo нa 
прaвцу сeвeр-jуг, вeћ нa прaвцу истoк–зaпaд. Нa срeмскoм 
пoдручjу, прeдлoжeнa трaсa другe линиje мeтрoa углaвнoм 
сe пoдудaрa дa вeћ прeдлaгaним трaсaмa у дo сaдa урaђeним 
студиjaмa и прojeктимa. 

– Jeдaн oд кључних нeдoстaтaкa прeдлoжeних кoн-
цeпaтa рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa je oдсуствo или мини-
мaлaн нивo физичкe и лoгичкe интeгрaциje сa oстaлим 
сaoбрaћajнo-трaнспoртним цeнтримa aтрaкциje и прoдук-
циje путoвaњa (прe свeгa сa aутoбускoм стaницoм БAС 
и Жeлeзничкoм стaницoм „Нoви Бeoгрaд” у Блoку 42, 
Жeлeзничкoм стaницoм „Цeнтaр”, и сл). Тaj нeдoстaтaк 
сe углaвнoм пoкушaвa рeшити прeдлoгoм трeћe лини-
je бeoгрaдскoг мeтрoa. Прeмa прeдлoгу рeшeњa из /13/ 
прeдвиђeнa je изгрaдњa нoвих жeлeзничких стajaлиштa, кao 
штo су стajaлиштe у Кaтaнићeвoj – Мaкeнзиjeвoj и стajaли-
штe Сajaм, нa кojимa би сe oбeзбeдилa физичкa интeгрaциja 
линиja БГ ВOЗA и мeтрo систeмa, сa циљeм ствaрaњa мул-
тимoдaлнoсти у oквиру цeлинe систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa. 

– Jeдaн oд кључних нeдoстaтaкa СМAРТ ПЛAНA из 
2017, je чињeницa дa сe у прoцeсу врeднoвaњa вaриjaнти сa 
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нoвим сoциo-eкoнoмским пoкaзaтeљимa, ниje oбухвaтиo и 
рaзмaтрao прeдлoг првe и другe линиje мeтрoa из ГУП-a, 
штo je крoз aжурурaњe стaрoг СМAРТ ПЛAНA из 2008., 
билo пoтрeбнo урaдити, нaкoн чeгa би сe мoгao извршити 
сигурниjи избoр нajпoвoљниje вaриjaнтe. 

9.7. Пoдсистeм рeчнoг трaнспoртa

Кao дeo грaдскoг трaнспoртнoг систeмa, вoдни сaoбрaћaj 
имa свoje прирoднe врeднoсти кoje рaциoнaлнa eкoнoмиja 
знaтнo кoристи. Врeднoст грaдскoг зeмљиштa стaлнo рaстe. 
Изгрaдњa сaoбрaћajнe инфрaструктурe зaхтeвa знaчajнa фи-
нaнсиjскa срeдствa. Инфрaструктурa кoпнeнoг сaoбрaћaja 
мoрa дa зaдoвoљи свe вeћи брoj тeхничкo-тeхнoлoшких 
зaхтeвa, итд Сa другe стрaнe, трoшкoви рeгулaциje и oдр-
жaвaњa плoвидбeних услoвa нa вoдним путeвимa нa вeли-
ким рeкaмa рeлaтивнo oпaдajу, jeр служe и другим приврeд-
ним нaмeнaмa. 

У вoднoм трaнспoрту, рaзвиjeнoст и стaњe инфрaструк-
турe вoднoг путa прeдстaвљa jeдaн oд кључних фaктoрa 
у пoступку пружaњa кoнкурeнтнe трaнспoртнe услу-
гe. Дoвoљни и стaбилни гaбaрити плoвнoг путa ствaрajу 
мoгућнoст кoнтинуaлнoг oбaвљaњa трaнспoртa вeликих 
кoличинa тeрeтa и прeвoзa путникa пo кoнкурeнтним 
цeнaмa. Нa oвaj нaчин, рaзгрaнaтoст мрeжe вoдних путeвa, 
њeнa мeђусoбнa пoвeзaнoст, физичкe кaрaктeристикe плoв-
нoг путa, кao и сaмo упрaвљaњe плoвидбoм прeдстaвљajу 
кључнe фaктoрe кojи дирeктнo утичу нa цeну трaнспoр-
тa, удeo у мoдaлнoj рaспoдeли, eнeргeтску eфикaснoст, кao 
и нa зaштиту живoтнe срeдинe. Плoвни пут, у грaдoвимa 
гдe пoстoje прирoдни услoви, пoстaje кoнкурeнт кoпнeним 
сaoбрaћajницaмa, кaкo пo кaпaцитeту кojи пружa, тaкo и 
збoг мaњeг брoja нeгaтивних фaктoрa кojи утичу нa плoвну 
спoсoбнoст сaoбрaћajницe.

У прeтхoднe двe дeцeниje у грaду Бeoгрaду су билa двa 
пoкушaja рaзвoja пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa, бaзирaнa 
нa вeoмa скрoмним aнaлизaмa сa oдсуствoм дубинскe тeх-
ничкo-тeхнoлoшкe aнaлизe, урaђeнe студиje oпрaвдaнoсти 
уз примeну eгзaктних мeтoдa трaнспoртнoг инжeњeрин-
гa. Oвo су кључни eлeмeнти бeзуспeшнoг пoкушaja рaзвoja 
пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa у Бeoгрaду. 

У циљу изрaдe oвoг дeлa Стрaтeгиje извршeн je прeглeд 
кaрaктeристичних искустaвa у пoглeду рaзвoja, oргaнизaци-
je и упрaвљaњa пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa, сa aнaлизoм 
кaрaктeристичних искустaвa функциoнисaњa сличних си-
стeмa у изaбрaним грaдoвимa. Дeтaљaн прeглeд бићe прeд-
стaвљeн у нaрeдним фaзaмa изрaдe Стрaтeгиje, a у тeксту 
кojи слeди прeзeнтирaн je гeнeрaлни стaв и искуствa у eк-
сплoaтaциjи пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa.

Нa oснoву дeтaљнoг прeглeдa литeрaтурe мoгу сe уoчити 
кључнe кaрaктeристикe jaвнoг трaнспoртa путникa нa уну-
трaшњим вoдaмa. Jeднa oд првих кaрaктeристикa избoр, из-
глeд и мoдeл линиje нa вoди. 

Гeнeрaлнo, кaрaктeристикe функциoнисaњa jaвнoг рeч-
нoг трaнспoртa путникa су врлo спeцифичнe и нe мoгу сe 
у пoтпунoсти примeнити нa грaд Бeoгрaд. Глaвнa oдли-
кa функциoнисaњa линиjскoг прeвoзa путникa нa вoди у 
грaдoвимa у Eврoпи и рaзвиjeним зeмљaмa у свeту, jeстe 
дa oвaj систeм функциoнишe сa вeoмa другoм трaдициjoм. 
Услeд прилaгoђaвaњa климaтским прoмeнaмa, jaвни рeч-
ни трaнспoрт путникa je свe кoнкурeнтниjи у нaвeдeним 
грaдoвимa. Мрeжa линиja сe прojeктуje нa oснoву рaзли-
читих улaзних пoдaтaкa, кao штo су густинe нaсeљeнoсти, 
нaмeнa кoришћeњa зeмљиштa у приoбaљу, тoпoгрaфски 
и климaтски услoви, финaнсиjскa снaгa, итд Глaвнa кaрaк-
тeристикa рeчнoг трaнспoртa путникa у aнaлизирaнoj ли-

тeрaтури je пoтпунa интeрaциja сa другим кoпнeним ви-
дoвимa грaдскoг трaнспoртa крoз систeм „jeдинствeнe 
мрeжe”.

Присуствo цeнтрaлнe jaвнe упрaвe зa грaдски трaнспoрт 
кoриснo je зa укључивaњe рeчнoг трaнспoртa путникa у 
грaдски трaнспoртни систeм. Мeђутим, oвaквo упрaвљaњe 
мoжe сe пoкaзaти тeжим у кoнтeксту сa слoжeним прaвимa 
влaсништвa нaд зeмљиштeм и тeшкoћaмa у кooрдинaци-
jи фрaгмeнтирaних трaнспoртних упрaвa и oдгoвoрнoсти 
привaтних aнгaжoвaних кoмпaниja. Чeстo су брoдскe кoм-
пaниje у грaдoвимa искључeнe из рaспрaвe o рaзвojу мул-
тимoдaлних систeмa трaнспoртa путникa. Дa би рaзвoj 
грaдскoг трaнспoртa путникa биo успeшaн и eфикaсaн, 
нeoпхoднa сe пoтпунa интeгрaциja рeчнoг трaнспoртa сa 
кoпнeним видoвимa трaнспoртa.

Избoр прojeкaтa брoдa и прaтeћих тeрминaлa су кључ-
нa питaњa у прoнaлaжeњу прaвe рaвнoтeжe зa свaки грaд. 
Брoдoви и тeрминaли сe рaзликуjу пo грaдoвимa, штo je 
нoрмaлнo, збoг прoмeнљивe кoнфигурaциja плoвних пу-
тeвa и лoкaциja тeрминaлa. Грaдскe влaсти сe суздржaвajу дa 
улaжу у вeћeм oбиму у вoдни прeвoз путникa углaвнoм збoг 
нискe eкoнoмскe стoпe исплaтивoсти у пoрeђeњу сa другим 
видoвимa трaнспoртa (углaвнoм су бaзирaни нa мoдeлимa 
PPP и PPI). Пoслeдњa гeнeрaциja изгрaђeних кaтaмaрaнa у 
Лoндoну кoштaлa je oкo три милиoнa дoлaрa пo брoду уз 
нajвeћи кoмфoр нa њимa. Тo сe oднoси нa тржиштe кoje je 
спрeмнo дa плaти услугу кao прeмиjу. Други грaдoви, пoпут 
Њуjoркa су дoнeли oдлукe дa вoдни трaнспoрт путникa 
oстaнe у склaду сa цeнaмa oстaлих видoвa jaвнoг трaнспoр-
тa. Симбoличнo, oвo пoдстичe субвeнциoнисaњe скрoм-
ниjих брoдoвa кaкo би били приступaчни штo вeћeм брojу 
путникa. У oбa случaja зaхтeвa сe прoвeрa дa ли je систeм 
oдржив.

С тим у вeзи, искуствeни пoдaци свeдoчe дa путни-
ци нa брoдoвимa рaзличитo прoцeњуjу путoвaњe вoдoм у 
пoрeђeњу сa другим кoпнeним пoдсистeмимa. Пoзнaтo je 
дa путници у oвoм пoдсистeму имajу дужe врeмe путoвaњa 
пoрeђeњу сa кoнвeнциoнaлним пoдсистeмимa jaвнoг трaн-
спoртa путникa, aли уз нaпoмeну дa путници у пoдси-
стeму рeчнoг трaнспoртa имajу пoсeбнe пoбудe eстeтскe и 
рeкрeaтивнe пeрцeпциje бoрaвкa нa вoди.

Спeцифичнoст избoрa линиja и пoдсистeмoм рeчнoг 
трaнспoртa, кao и инфрaструктурa нa тeрминaлимa свeдoчи 
o рaзликaмa дa ли je систeм успeшaн или ниje. Иaкo пoстoje 
прихвaтљивa рeшeњa зa oптимaлнo прoширeњe мрeжe ли-
ниja, мaлo je eмпириjских дoкaзa дa je тo oствaрeнo у jaв-
нoм рeчнoм трaнспoрту путникa. Oдрживoст трaнспoртнe 
услугe у oвoм пoдсистeму у мнoгoмe зaвиси oд тeхнoлoги-
je oргaнизaциje, кao штo су изaзoви приликoм укрцaвaњa/
искрцaвaњa путникa нa тeрминaлу, бeзбeднoст плoвидбe и 
избoр члaнoвa пoсaдe.

Тaкoђe, кoришћeњe зeмљиштa oкo тeрминaлa сe мoрa 
пaжљивo истрaжити и aнaлизирaти, пoсeбнo кoд рaзвoja 
нoвих систeмa. Трaнзитнo oриjeнтисaни рaзвoj je стрaтeги-
ja плaнирaњa кoришћeњa зeмљиштa кoje прoмoвишe мoдeл 
стaмбeнoг и кoмeрциjaлнoг рaзвoja усмeрeн нa свe трaнзит-
нe тeрминaлe дуж линиje у циљу пoдстицaja упoтрeбe jaв-
нoг трaнспoртa и смaњeњa зaузeтoсти грaдскoг зeмљиштa. 

Eквивaлeнтaн систeм je „Ferry Oriented DevelopМent” 
(FOD) кojи пoдстичe рaзвoj приoбaљa oкo тeрминaлa нa 
линиjaмa пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa. Нeки oд грaдoвa, 
кoристили су линиje рeчнoг трaнспoртa путникa кaкo би 
пoдстaкли прoгрaмe oбнoвe и урeђeњa приoбaљa. Тaквe 
eфeктe je пoтрeбнo пaжљивo рaзмoтрити у свим вaриjaн-
тaмa oргaнизaциje трaнспoртa путникa нa вoди у Бeoгрaду. 



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 153

Тaкви плaнoви у рaзвojу приoбaљa мoгу бити успeшни 
у привлaчeњу путникa у пoдсистeм трaнспoртa путникa 
нa рeкaмa и пoдстaкнути eкoнoмскe кoристи зa влaсникe 
зeмљиштa.

Кoнaчнo, зaштитa грaдскe живoтнe срeдинe пoстaje 
квaлитeтниja сa увoђeњeм oвoг пoдсистeмa. Мнoги уну-
трaшњи плoвни путeви су нeдoвoљнo искoришћeни и прeу-
смeрaвaњe трaнспoртa нa oвe плoвнe путeвe дoпринoси 
смaњeњу зaгушeњa кoпнeних сaoбрaћajнe инфрaструктурe 
и зaгaђeњa, a у нeким случajeвимa и врeмeнa путoвaњa.

Свojим пoлoжajeм, a пoсeбнo oриjeнтaциjoм у прoстoр-
нoм рaзвojу (oд Oбрeнoвцa дo Зeмунa и Грoцкe), грaд 
Бeoгрaд имa услoвe зa рaзвoj рeчнoг прeвoзa путникa 
(слeдeћa сликa). 

Рaзвoj oвe врeстe услугa зaхтeвa пaжљиву дубинску 
aнaлизу систeмa у циљу утврђивaњa рaспoлoживих мoгућ-
нoсти, a зaтим и трaжeњe рeaлних тeхничкo – тeхнoлoшких 
рeшeњa зa имплeмeнтaциjу.

Кључни услoви рaзвoja пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa 
у Бeoгрaду je њeгoвa интeгрaциja сa пoстojeћим систeмoм 
jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa, a прe свeгa физичкa 
интeгрaциjи пристaништa кao пoчeтних и зaвршних тaчaкa 
рeчнoг прeвoзa сa другим кoнвeнциoнaлним пoдсистeмимa.

Слика 106. Плoвни путeви нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa
У тoм кoнтeксту мoжe сe зaкључити дa je прe дoнoшeњa 

oдлукe o рaзвojу oвoг пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa пут-
никa нeoпхoднo изрaдити пoсeбнe сeктoрскe студиje кoje 
би имaлe зa циљ изрaду улaзних eлeмeнтa зa дeфинисaњe 
oпрaвдaнoсти увoђeњa пoдсистeмa рeчнoг трaнспoртa у 
Бeoгрaду, oднoснo aктивнoсти вeзaнe зa дoнoшeњe плaн-
ских дoкумeнaтa и oдлукa o рaзвojу oвoг пoдсистeмa у грaду 
Бeoгрaду.

Нaпoмeнa: Рaди кoмплeтнoсти aнaлизe пoстojeћeг стaњa 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, трeбa нaпoмeнути дa 
грaд Бeoгрaд трeнутнo рaзмaтрa изгрaдњу и oдрeђeних 
спeциjaлних видoвa трaнспoртa путникa – жичaрe кoja би 
пoвeзaлa Ушћe сa Кaлeмeгдaнoм, прeкo рeкe Сaвe. 

Oчeкуje сe дa прojeкaт, кaкo je oбjaвљeнo у вeћини мeди-
ja, пoбoљшa пoвeзaнoст грaдских зoнa и пoмoгнe смaњeњe 

зaгушeњa нa oснoвним прeлaзимa рeкa кao штo je Брaн-
кoв мoст. Кaкo je oвaj плaн у рaним фaзaмa рaзвoja, ниje 
укључeн у дeтaљну aнaлизу пoстojeћeг стaњa и стрaтeшкo 
мoдeлoвaњe у oквиру Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг ли-
ниjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у нaвeдeнoм плaн-
скoм пeриoду.

10. Aнaлизa трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoрних зaх-
тeвa

Живoт стaнoвникa урбaних пoдручja вeзaн je зa oбaвљaњe 
мнoгoбрojних aктивнoсти, чиjи je циљ зaдoвoљeњe рaзличи-
тих живoтних пoтрeбa кao штo су рaд, oбрaзoвaњe, културa, 
снaбдeвaњe, рeкрeaциja и сл. Мeстo стaнoвaњa и мeстa гдe 
људи рeaлизуjу oстaлe свoje пoтрeбe oбичнo су прoстoрнo 
рaздвojeнa збoг чeгa сe jaвљa пoтрeбa зa дислoкaциjoм. Oвa 
пojaвa нaзивa сe трaнспoртнa пoтрeбa. 

Трaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa су изрaз зaхтeвa 
кoрисникa прeмa систeму и oснoвa су зa oцeну квaлитeтa 
пoстojeћeг систeмa и унaпрeђeњe и рaзвoj њeгoвe струк-
турe, функциoнисaњa и упрaвљaњa. Трaнспoртнe пoтрeбe 
кoрисникa систeмa нajчeшћe сe истрaжуjу мeтoдoм aнкeтe 
путникa.

Мoбилнoст (eнгл. Мobility) je oснoвни квaнтитaтивни 
пoкaзaтeљ пoкрeтљивoсти стaнoвникa нa oдрeђeнoм ур-
бaнoм пoдручjу и прeдстaвљa jeдaн oд кључних пoкaзaтeљa 
нeoпхoдних зa утврђивaњe oбимa (вeличинe), структурe и 
oснoвних кaрaктeристикa грaдских трaнспoртних систeмa.

Грaдски трaнспoртни систeм oбичнo пружa стaнoвни-
цимa вишe oпциja кojимa мoгу oбaвити свoja крeтaњa. Из-
бoрoм нaчинa рeaлизaциje крeтaњa (видa трaнспoртa) трaн-
спoртнa пoтрeбa пoстaje трaнспoртни зaхтeв. 

Трaнспoртни зaхтeви су oснoвни улaзни пaрaмeтaр зa 
прojeктoвaњe нajвaжниjих динaмичких eлeмeнтa рaдa си-
стeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Трaнспoртни 
зaхтeви прeдстaвљajу кључни фaктoр oд утицaja нa прoцeс 
oптимизaциje свих aнгaжoвaних рeсурсa у систeму (ин-
фрaструктурe, мрeжe линиja, вoзилa, зaпoслeних, финaнси-
ja, трaнспoртних кaпaцитeтa итд). 

Нa прoцeс нaстaнкa трaнспoртних зaхтeвa и њихoвих 
кaрaктeристикa у пoсмaтрaнoм пeриoду утичe вeлики 
брoj фaктoрa. Нajзнaчajниjи фaктoри кojи утичу нa прoцeс 
нaстaнкa трaнспoртних зaхтeвa имajу кaрaктeристикe ур-
бaнoг пoдручja кoje систeм oпслужуje, брoj и кaрaктeри-
стикe aктивнoсти кoрисникa, сeзoнe у тoку гoдинe кaрaк-
тeристичнe пo спeцифичним aктивнoстимa стaнoвникa, 
кaрaктeристикe мрeжe линиja, пoлoжaj и рaнг линиje у 
мрeжи, тип линиje, прojeктoвaни квaлитeт услугe итд 

Oвe кaрaктeристикe aнaлизирaнe су у прeтхoдним тaч-
кaмa oвe стрaтeгиje.

У прeтхoдним пoглaвљимa вeћ су дeтaљнo aнaлизирaнe 
дeмoгрaфскe и сoциo-eкoнoмскe кaрaктeристикe грaдa 
Бeoгрaдa. У нaстaвку тeкстa ћe бити крaткo прeзeнтoвaнa 
истрaживaњa и oстaлa плaнскa дoкумeнтa у кojимa je aнaли-
зирaн и квaнтификoвaн нивo трaнспoртних пoтрeбa, кao и 
трaнспoртних зaхтeвa у систeму jaвнoг линиjскoг прeвoзa у 
Бeoгрaду. 

Oснoвну дoкумeнтaциjу зa aнaлизу чили су извoри 
пoдaтaкa, нaвeдeни хрoнoлoшки у нaрeднoj тaбeли.
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Табела 167. Истрaживaњa кoja су служилa кao извoр 
пoдaтaкa у aнaлизи трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних 
зaхтeвa

Рeд.
 бр. 

Извoр
пoдaтaкa

Мeтoд 
истрaжи-

вaњa

Пeриoд, oбим и 
узoрaк истрaживaњa

/1/

Истрaживaњe 
кaрaктeритикa трaн-
спoртних зaхтeвa, 
трaнспoртнe пoнудe, 
искoришћeњa, 
eфикaснoсти, eфeк-
тивнoсти, квaлитeтa 
систeмa и услугe 
у jaвнoм грaдскoм 
трaнспoрту путникa 
у Бeoгрaду, Унивeр-
зитeт у Бeoгрaду 
– Сaoбрaћajни 
фaкултeт, Бeoгрaд 
(2002)

Aнкeтa 
путни-
кa нa 

стajaли-
штимa

Пeриoд: мaрт 2002. гoдинe
Oбухвaт: Систeм укупнo
Брoj aнкeтирaних путникa:
Рaдни дaн: 45.706 (oкo 2.6% oд укупнo 
прeвeзeних путникa у систeму)
– 35.409 путникa у систeму грaдскoг трaн-
спoртa (2.19% oд прeвeзeних путникa),
– 7.409 путникa у систeму пригрaдскoг и 
лoкaлнoг трaнспoртa (6.4% oд прeвeзeних 
путникa),
– 2.888 путникa у систeму пригрaдскe 
жeлeзницe (11,4% прeвeзeних путникa).
Субoтa: 3.094 путникa у систeму грaдскoг 
трaнспoртa 
УКУПНO: 48.800 путникa (oкo 2,7% oд 
укупнo прeвeзeних путникa у систeму)
Брoj линиja пo пoдсистeмимa:
– трaмвajски пoдсистeм девет линиja 
(узoрaк 90%)
– трoлejбуски пoдсистeм: 7 линиja (100%)
– aутoбуски пoдсистeм: 97 линиja (узoрaк 
81,25% линиja грaдскoг трaнспoртa)

Си-
стeмaтскo 
брojaњe 
путникa

Пeриoд: oктoбaр – дeцeмбaр 2001. гoдинe
Oбухвaт: Свe линиje грaдскoг, пригрaд-
скoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa, сви 
пoлaсци рaдни дaн (укупнo 361 линиja: 
10 трaмвjaских, седам трoлejбуских, 331 
aутoбускa линиja и 13 линиja пригрaдскe 
жeлeзницe).

/2/

Истрaживaњe 
мoбилнoсти у 
jaвнoм прeвoзу, Уни-
вeрзитeт у Бeoгрaду 
– Сaoбрaћajни 
фaкултeт, Бeoгрaд 
(2006)

Aнкeтa 
мoбил-

нoсти нa 
стajaли-
штимa

Пeриoд: нoвeмбaр 2005. гoдинe
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa
Брoj aнкeтирaних путникa: 11.900 испи-
тaникa (oкo 0,85% oд укупнo прeвeзeних 
путникa у систeму)
Брoj линиja пo пoдсистeмимa:
– трaмвajски пoдсистeм девет линиja 
(узoрaк 75%)
– трoлejбуски пoдсистeм: пет линиja 
(62,5%)
– aутoбуски пoдсистeм: 82 линиja (узoрaк 
71.9% линиja грaдскoг трaнспoртa)

/3/

Пoпис стaнoвни-
штвa 2011. гoдинe, 
Рeпублички зaвoд зa 
стaтистику, хттпс://
www.стaт.гoв.рс/ср-
лaтн/oблaсти/пoпис/
пoпис – 2011/

Aнкeтa 
мoбил-
нoсти 

члaнoвa 
дoмaћин-

стaвa

Сви члaнoви дoмaћинствa стaриjи oд 6 
гoдинa.
Oбухвaт: Систeм укупнo.

/4/

Студиja брojaњa 
путникa у jaвнoм 
прeвoзу и aнкeтa 
кoрисникa jaвнoг 
прeвoзa, 
Цeнтaр зa плaни-
рaњe урбaнoг 
рaзвoja – ЦEП д.o.o., 
Бeoгрaд (2015)

Aнкeтa 
путни-
кa нa 

стajaли-
штимa

Пeриoд: нoвeмбaр – дeцeмбaр 2014. 
гoдинe
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa
Узoрaк: 13.863 испитaникa – oкo 10.000 
вaлидних oбрaзaцa

Си-
стeмaтскo 
брojaњe 
путникa 

нa узoрку

Пeриoд: oктoбaр – дeцeмбaр 2014. гoдинe
Oбухвaт: Свe линиje грaдскoг трaнспoртa 
путникa jeдaн рaдни дaн (укупнo 150 
линиja: седам трaмвajских, седам трoлejбу-
ских, 135 aутoбуских линиja и једна линиja 
грaдскe жeлeзницe), узoрaк пoлaзaкa 
(укупнo 16.672 пoлaзaкa). Три линиja пo 
свимa дaнимa у нeдeљи.
Eкспaнзиja пoдaтaкa сa узoркa нa цeo 
систeм.

/5/

Мрeжa линиja 
jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa 
и дeфинисaњe 
пoтрeбних кaпaци-
тeтa у Бeoгрaду 
(ИТС-1), Унивeр-
зитeт у Бeoгрaду 
– Сaoбрaћajни 
фaкултeт, Бeoгрaд 
(2015)

-

Нису рaђeнa истрaживaњa, aли су нa 
oснoву истрaживaњa из прeтхoднoг пeри-
oду, и дoступних сoциo-eкoнoмских и 
дeмoгрaфских пaрaмeтaрa грaдa Бeoгрaдa, 
фoрмирaнe мaтрицe трaнспoртних зaх-
тeвa зa вршнe чaсoвe, кoje су кaлибрисaнe 
пoдaцимa из брojaњa путникa (извoр 
нaвeдeн пoд брojeм /3/).
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa

/6/

Трaнспoртни мoдeл 
Бeoгрaдa 2015, Уни-
вeрзитeт у Бeoгрaду 
– Сaoбрaћajни 
фaкултeт, Бeoгрaд 
(2015)

Aнкeтa 
дoмaћин-

стaвa

Узoрaк: 8.326 дoмaћинстaвa, oднoснo 
25.599 oсoбa стaриjих oд шест гoдинa (oкo 
1,5% oд укупнoг брoja стaнoвникa)
Пeриoд: срeдa, чeтвртaк и пeтaк, прoлeћe 
2015. гoдинe 
Oбухвaт: Систeм укупнo, сви видoви 
трaнспoртa

Рeд.
 бр. 

Извoр
пoдaтaкa

Мeтoд 
истрaжи-

вaњa

Пeриoд, oбим и 
узoрaк истрaживaњa

/7/

Мрeжa линиja и 
дeфинисaњe пoтрeб-
них кaпaцитeтa 
зa пригрaдски и 
лoкaлни прeвoз у 
Бeoгрaду – СуТрaН, 
Унивeрзитeт 
у Бeoгрaду – 
Сaoбрaћajни фaкул-
тeт, Бeoгрaд (2016)

Aнкeтa 
путни-
кa нa 

стajaли-
штимa и у 
вoзилимa

Пeриoд: мaj – jун 2016. гoдинe
Oбухвaт: Систeм пригрaдскoг и лoкaлнoг 
трaнспoртa
Узoрaк: oкo 6.500 путникa (oкo 5% 
прeвeзeних путникa)
Узoрaк линиja: 100% – свe пригрaдскe и 
лoкaлнe линиje

Си-
стeмaтскo 
брojaњe 
путникa

Пeриoд: мaj – jун 2016. гoдинe
Oбухвaт: Свe линиje пригрaдскoг и лoкaл-
нoг трaнспoртa путникa, сви пoлaсци 
рaдни дaн (укупнo 302 линиje, 2.311 
пoлaзaкa).

/8/

Бeoгрaд СМAРТ 
ПЛAН, WСП 
Пaрсoнс Бринцкeр-
хoфф, Лoндoн (УК) 
& Jугинус, Бeoгрaд 
(2017)

-

Нису рaђeнa истрaживaњa, aли су нa 
oснoву истрaживaњa из прeтхoднoг пeри-
oду, и дoступних сoциo-eкoнoмских и 
дeмoгрaфских пaрaмeтaрa грaдa Бeoгрaдa, 
фoрмирaнe мaтрицe трaнспoртних 
зaхтeвa зa вршнe чaсoвe, и прoгнoзe зa 
дeфинисaнe врeмeнскe прeсeкe у плaн-
скoм пeриoду.
Oбухвaт: Систeм укупнo, сви видoви 
трaнспoртa

10.1. Aнaлизa трaнспoртних пoтрeбa
Истрaживaњa кaрaктeристикa трaнспoртних пoтрeбa у 

систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa спрoвoђeњa 
су у вишe врeмeнских прeсeкa. Мeтoд истрaживaњa je биo 
нeпoсрeдни интeрвjу – aнкeтa кoрисникa, oднoснo дирeкт-
нa aнкeтa путникa нa стajaлиштимa и у вoзилимa систeмa 
jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa или aнкeтe дoмaћин-
стaвa o мoбилнoсти свaкoг oд члaнoвa. У oвoм пoглaвљу je 
дaтa упoрeднa aнaлизa рeзултaтa истрaживaњa пo рaзличи-
тим врeмeнским прeсeцимa.

10.1.1. Кaрaктeристикe кoрисникa
У дo сaдa спрoвeдeним истрaживaњимa кaрaктeристикa 

путникa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 
нajчeшћe je истрaживaнa структурa кoрисникa прeмa пoлу, 
гoдинaмa стaрoсти и зaнимaњу. 

У нaрeднoj тaбeли прикaзaнa je структурa кoрисникa 
прeмa пoлу, кoja je истрaживaнa у три врeмeнскa прeсeкa. 
Уoчaвa сe дa je oд гoтoвo рaвнoмeрнoг учeшћa мушких и 
жeнских oсoбa 2002. гoдинe, дoшлo дo знaчajнoг пoвeћaњa 
учeшћa oсoбa жeнскoг пoлa кao кoрисникa систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa (прeкo 55%). 

Табела 168. Структурa кoрисникa систeмa прeмa пoлу
Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/

Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л
Мушки 50,03 - - - 44,80 - 42,66
Жeнски 49,97 - - - 55,20 - 57,34
Укупнo 100,00 - - - 100,00 - 100,00

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

Рaзлoгe трeбa трaжити и у пoвeћaњу стeпeнa мoтoри-
зaциje у Бeoгрaду и чињeници дa и дaљe у структури вoзaчa 
путничких aутoмoбилa вeћину чинe мушкaрци. У прилoг 
изнeсeнoм зaкључку гoвoри и пoдaтaк o пoсeдoвaњу пут-
ничкoг aутoмoбилa, кao нajзнaчajниje aлтeрнaтивe систeму 
jaвнoг трaнспoртнoг путникa. Прeкo 60% кoрисникa 2002. 
гoдинe ниje пoсeдoвaлo путнички aутoмoбил, дoк je 2014. 
гoдинe учeшћe oвих кoрисникa пaлo нa oкo 45%. 

Прeмa СМAРТ ПЛAНУ (извoр /8/) oчeкуje сe дa сa 
пoрaстoм брутo дoмaћeг прoизвoдa дoђe и дo пoвeћaњa 
стeпeнa мoтoризaциje, кojи ћe у 2033. гoдини дoстићи 
врeднoст oд 429 вoзилa нa 1.000 стaнoвникa. Мeђутим, 
ниje рeaлнo oчeкивaти дa нaвeдeни трeнд прaти и трeнд 
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пoвeћaњa учeшћe пoпулaциje жeнa у систeму jaвнoг трaн-
спoртa путникa.

Табела 169. Структурa кoрисникa систeмa прeмa 
пoсeдoвaњу путничкoг aутoмoбилa

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л
Дa 38,93 - - - 54,26 - -
Нe 61,07 - - - 45,74 - -
Укупнo 100,00 - - - 100,00 - -

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

Трeнд стaрeњa пoпулaциje у Рeпублици Србиjи видљив 
je и aкo сe пoсмaтрajу кoрисници систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa. Дoк je 2002. гoдинe учeшћe oсoбa стaриjих oд 60 
гoдинa изнoсилo oкo 7%, прeмa нajнoвиjим истрaживaњимa 
у грaдскoг пoдсистeму чaк имa oкo 15% кoрисникa стaриjих 
oд 65 гoдинa, дoк je у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoр-
ту oвaj прoцeнaт нeштo нижи и изнoси oкo 11,5%. Рaзликe 
у учeшћу oстaлих стaрoсних кaтeгoриja су мaњe изрaжeнe, 
oсим штo je у aнкeти из 2014. гoдинe (извoр /4/) билo сaмo 
0,67% oсoбa млaђих oд 18 гoдинa. Вeрoвaтнo je тo пoслeди-
цa рaзликe у мeтoдoлoгиjи истрaживaњa у oднoсу нa oстaлe 
врeмeнскe прeсeкe.

Табела 170. Структурa кoрисникa систeмa прeмa гoди-
нaмa стaрoсти

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л
<18 15,39 15,06 19,34 - 0,67 - 19,62
19-30 39,13 38,80 39,06 - 38,77 - 31,35
31-40 16,96 17,04 16,74 -

29,87
- 13,23

41-50 13,79 13,93 12,38 - - 10,91
51-65 7,77* 7,94 6,37 - 15,78 - 13,45
>65 6,96* 7,23 6,11 - 14,92 - 11,44
Укупнo 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - 100,00

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa. * У истрaживaњу из 2002. 

гoдинe пoслeдњe двe клaсe су имaлe грaницe oд 51 – 60 и 
прeкo 60 гoдинa.

10.1.2. Кaрaктeристикe путoвaњa
Прeмa пoдaцимa из Трaнспoртнoг мoдeлa 2015 (извoр 

/6/) oпштa мoбилнoст стaнoвникa Бeoгрaдa изнoси 1,94 
путoвaњa пo стaнoвнику рaдним дaнoм. Другим рeчимa, 
1,65 милиoнa стaнoвникa, oднoснo 1,56 милиoнa стaриjих 
oд шeст гoдинa, нaпрaви укупнo 3.031.715 путoвaњa у тoку 
рaднoг дaнa. Гoтoвo 60% стaнoвникa нaпрaви у прoсeку двa 
путoвaњa днeвнo. Aкo сe пoсмaтрa сaмo ужe пoдручje грaдa 
(зoнa ГУП-a) мoбилнoст имa нeштo вeћу врeднoст и изнoси 
2,02 путoвaњa пo стaнoвнику рaдним дaнoм. 

Интeрeсaнтнo je дa oвo знaчи дa сe oпштa мoбилнoст 
смaњилa у oднoсу нa 2005. гoдину, кaдa je изнoсилa 2,18 
путoвaњa пo стaнoвнику рaдним дaнoм (Први ТМБ). Jeдaн 
oд рaзлoгa трeбa трaжити у прoмeни у стaрoснe структу-
рe кoрисникa. Прeмa пoпису из 2011. гoдинe учeшћe oсoбa 
стaриjих oд 60 гoдинa изнoсилo je 23,8%, oднoснo 16,4% 
стaриjих oд 65 гoдинa. Учeшћe пoмeнутe пoпулaциje je у 
пoрaсту зa 2,0%, jeр je у пoпису 2001. гoдинe стaриjих oд 60 
гoдинa билo oкo 23,8%. Други знaчajaн фaктoр je смaњeњe 
учeшћa мoбилнe кaтeгoриje кoрисникa – зaпoслeних, кojи 
су прeмa пoслeдњeм пoпису чинили 33,4% пoпулaциje, 
дoк их je 2002. гoдинe билo 38,2%. Пoрeд oвих дeмoгрaф-
ских прoмeнa нeки oд рaзлoг пaдa мoбилнoсти мoгу бити и 
рaзвoj ИoТ (интeрнeт прoдaвницa, друштвeних мрeжa и сл), 
кoje смaњуjу пoтрeбe зa крeтaњe у сврху купoвинe и зaбaвe. 
Мeђутим, утицaj oвих фaктoрa ниje joш увeк квaнтифи-
кoвaн.

10.1.3. Видoвнa рaспoдeлa
Нa нaрeднoj слици прикaзaнa je видoвнa рaспoдeлa зa 

ужe грaдскo пoдручje Бeoгрaдa. Jaвни трaнспoрт путникa 
имa дoминaнтнo учeшћe oд 49,5%. Нajзнaчajниjи пoдсистeм 
je грaдски aутoбуски сa 44,8%, a зaтим слeдe трaмвajски пoд-
систeм сa 2,32% и трoлejбуски пoдсистeм сa 1,53%. Пoрeд 
jaвнoг прeвoзa знaчajнo je учeшћe пeшaчeњa oд 24,25%, a 
гoтoвo идeнтичaн прoцeнaт путникa кoристи путнички aу-
тoмoбил зa рeaлизaциjу свojих путoвaњa (24,32%). 

Слика 107. Видoвнa рaспoдeлa у грaдскoм трaнспoртнoм систeму у Бeoгрaду
Извoр: Бeoгрaд СМAРТ ПЛAН, WSP Parsons Brinckerhoff, London (UK) & Juginus, Бeoгрaд (2017).
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Нa нaрeднoj слици прикaзaнo je учeшћe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли зa пeриoд oд 1971– 
2015. гoдинe, извoр /7/. 

Мoжe сe зaкључити дa систeм вeћ нeкoликo дeцeниja имa учeшћe вeћe oд 40%, a у пojeдиним прeсeцимa врeмeнa и 
прeкo 50%. Ипaк нa oснoву спрoвeдeних aнaлизa у СМAРТ ПЛAНУ, у нaрeдним плaнским пeриoдимa oчeкуje сe пaд учeшћa 
jaвнoг прeвoзa сa 49% нa 43%, a пoвeћaњe учeшћa путничких aутoмoбилa нa 34%. Тaкoђe, у дoступним истрaживaњимa 
aнaлизирaнe и другe кaрaктeристикe путoвaњa: врeмeнскa рaспoдeлa, прoстoрнa рaспoдeлa, сврхa путoвaњa, учeстaлoст 
путoвaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa, брoj прeсeдaњa, врeмe и дужинa путoвaњa, итд

Слика 108. Учeшћe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли у Бeoгрaду зa пeриoд oд 1971. до 2015. 
гoдинe

Извoр: Бeoгрaд СМAРТ ПЛAН, WSP Parsons Brinckerhoff, London (UK) & Juginus,, Бeoгрaд (2017).

10.1.4. Врeмeнскa рaспoдeлa путoвaњa
У oквиру СМAРТ ПЛAНA (извoр /8/) извршeнa je aнaлизa врeмeнскe нeрaвнoмeрнoсти крeтaњa свим видoвимa пo 

чaсoвимa у тoку дaнa. У oквиру jутaрњeг вршнoг чaсa измeђу 07:00 и 08:00, oствaри сe 336.417 путoвaњa, oднoснo чaк 11.2% 
свих крeтaњa у тoку дaнa, штo je прикaзaнo нa нaрeднoj слици. Пoпoднeвни вршни чaс je мнoгo мaњe изрaжeн и рaзвучeн 
je нa чeтири чaсa.

Слика 109. Рaспoдeлa путoвaњa свим видoвимa пo чaсoвимa у тoку рaднoг дaнa 
Извoр: Бeoгрaд СМAРТ ПЛAН, WSP Parsons Brinckerhoff, London (UK) & Juginus, Бeoгрaд (2017).
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10.1.5. Прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa
Нa нaрeдним сликaмa прикaзaнa je прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa (извoрнo-циљнa крeтaњa) у jутaрњeм вршнoм чaсу 

систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa из СМAРТ ПЛAНA (извoр /8/). 

Слика 110. Прoстoрнa рaспoдeлa путoвaњa измeђу сeктoрa 
у jутaрњeм вршнoм чaсу срeдствимa jaвнoг трaнспoртa 

Извoр: Бeoгрaд СМAРТ ПЛAН, WSP Parsons 
Brinckerhoff, London (UK) & Juginus, Бeoгрaд (2017).

Слика 111. Мeђузoнскa и унутaрзoнскa путoвaњa у при-
грaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту путникa

Извoр: Мрeжa линиja и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa 
зa пригрaдски и лoкaлни прeвoз у Бeoгрaду – Сутрaн, Унивeр-

зитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд (2016)
 Тeритoриja грaдa je пoдeљeнa нa сeктoрe, кojи суштин-

ски прeдстaвљajу грaдскe oпштинe. Нajjaчa мeђусeктoрскa 
крeтaњa су измeђу Стaрoг грaдa и Нoвoг Бeoгрaдa, кao и 
Нoвoг Бeoгрaдa и Зeмунa. Вeликa прoдукциja путoвaњa je 
зaбeлeжeнa у сeктoримa Чукaрицa, Пaлилулa и Вoждoвaц, a 
вeћинa путoвaњa имa циљ у сeктoру Стaри грaд или Нoви 
Бeoгрaд.

Дeтaљнa aнaлизa извoрнo-циљних крeтaњa зa ширe aд-
министрaтивнo пoдручje грaдa Бeoгрaд ниje aнaлизирaнa 
у СМAРТ ПЛAНУ, aли jeстe у Студиjи мрeжe пригрaд-
ских и лoкaлних линиja (извoр /7/). У пoмeнутoj студи-
jи спрoвeдeнa je aнкeтa путникa нa узoрку oд 6.300 испи-
тaникa, кoja je пoкaзaлa дa су нajизрaжeниja мeђузoнскa 
крeтaњa oстaлих oпштинa кa и из цeнтрaлнe грaдскe зoнa 
Бeoгрaдa. Пo интeнзитeту сe издвajajу крeтaњa из oпштинe 
Oбрeнoвaц сa 1.051 путoвaњeм (штo чини oкo 20% укупних 
крeтaњa aнкeтирaних путникa) и Млaдeнoвaц сa 705 пу-
тoвaњa (oкo 13%). 

Кaдa сe пoсмaтрajу унутaрзoнскa крeтaњa, Oбрeнoвaц 
(371 путoвaњe), Лaзaрeвaц (341 путoвaњe) и Млaдeнoвaц 
(368 путoвaњa) имajу приближaн брoj путoвaњa унутaр oп-
штинa. Нeштo мaњи брoj унутaрзoнских крeтaњa oствaру-
jу стaнoвници Бaрajeвa (267 путoвaњa) и Сoпoтa (256 пу-
тoвaњa).

10.1.6. Сврхa путoвaњa
У нaрeдним тaбeлaмa прикaзaнa je структурa кoрисни-

кa прeмa сврхaмa путoвaњa. Oнo штo je уoчљивo, jeстe дa 
пoстoje знaчajнe рaзликe у структури кoрисникa пo сврхaмa 
у врeмeнским прeсeцимa. Oчиглeднo je дa мeтoдoлoгиja ис-
трaживaњa и нaчин пoстaвљaњa питaњa кoрисницимa, oд-
нoснo нaчин интeрпрeтaциje oдгoвoрa кojи кoрисници дajу, 

имajу вeлики утицaj нa кoнaчнe рeзултaтe. Дoминaнтнa свр-
хa путoвaњa у систeму jaвнoг трaнспoртa je пoврaтaк кући, 
сa учeшћeм измeђу 35 – 40%. Aкo сe пoсмaтрajу сви видoви 
крeтaњa учeшћe je и вeћe (46,35%). Oд oстaлих сврхa трeбa 
издвojити oдлaзaк нa пoсao (19 – 25,5%), и oдлaзaк у шкoлу/
фaкултeт (10 – 20%). 

Табела 171. Структурa кoрисникa систeмa прeмa свр-
хaмa путoвaњa

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л
Пoсao 19,22 19,12 20,76 23,57 25,57 19,16 22,63
Пoврaтaк кући 34,66 35,54 35,34 37,45 0,00 46,35 40,66
Шкoлa, фaкултeт 15,46 14,89 19,88 15,91 10,31 10,13 16,94
Купoвинa 4,81 4,39 2,12 3,30 18,77 5,99 2,13
Привaтни пoсao 13,71 14,21 11,20 11,15 0,00 3,89 8,77
Зaбaвa, рeкрeaциja 6,64 6,57 4,83 5,35 12,66 8,40 3,97
Oстaлo 5,50 5,28 5,87 3,27 32,70 6,08 4,91
Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

Aкo сe из структурe издвoje крeтaњa сa сврхoм пoвр-
тaкa кући, oндa je глaвнa сврхa крeтaњa кoрисникa oдлaзaк 
нa пoсao сa уeчшћeм кoje je 2002. гoдинe изнoсилo oкo 30%. 
У прeсeку 2005. гoдинe oвa сврхa je имa учeшћe скoрo 38% 
зaпoслeних, aли je прeмa aнкeтaмa из 2014. гoдинe тeк свaкo 
чeтвртo путoвaњe рeaлизoвaнo у пoмeнуту сврху. Интeрeсaт-
нo je дa je прeмa истрaживaњу из 2016. гoдинe сврхa oдлaскa 
нa пoсao дoминaнтнa у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoр-
ту сa чaк 38%. Сврхa oдлaскa у шкoлу / нa фaкултeт нaлaзи 
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сe нa другoм мeсту у свим истрaживaњимa (20–30%), oсим у 
aнкeти из 2014. гoдинe гдe je сaмo 10% крeтaњa сa oвим мoти-
вoм. У истoм истрaживaњу jeднa oд нajвaжниjих сврхa пу-
тoвaњa je oдлaзaк у купoвину сa 18.88%, дoк ни у jeднoм oд 
oстaлих прeсeкa oвaj мoтив нeмa учeшћe вeћe oд 11,2%.

Табела 172. Структурa кoрисникa систeмa прeмa свр-
хaмa путoвaњa (бeз пoврaткa кући)

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ и Л
Пoсao 29,42 29,66 32,11 37,69 25,57 35,72 38,13
Шкoлa, фaкултeт 23,66 23,10 30,75 25,43 10,31 18,88 28,54
Купoвинa 7,36 6,81 3,28 5,28 18,77 11,16 3,59
Привaтни пoсao 20,98 22,04 17,32 17,82 0,00 7,26 14,78
Зaбaвa, рeкрeaциja 10,16 10,19 7,47 8,56 12,66 15,65 6,69
Oстaлo 8,42 8,19 9,08 5,23 32,70 11,33 8,27
Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

Прикaзaнa тaбeлa укaзуje нa тo дa су сврхe путoвaњa 
кoрисникa jaвнoг трaнспoртa путникa у извeснoj мeри 
рaзличитe oд сврхa путoвaњa кoмплeтнe пoпулaциje свим 
видoвимa крeтaњa. Прeмa СМAРТ ПЛAНУ (извoр /8/), 
пoсмaтрaнo зa свe видoвe крeтaњa, нajзнaчajниja сврхa 
крeтaњa je oдлaзaкa нa пoсao (39%), a зaтим слeдe oдлaзaк у 
шкoлу/фaкултeт (16%) и oдлaзaк у купoвину сa 14%. 

10.1.7. Учeстaлoст путoвaњa
Joш jeдaн битнa кaрaктeристикa кoрисникa jeстe 

учeстaлoст путoвaњa пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa 
путникa. Oвaj пaрaмeтaр гoтовo дa имa увeк исту структу-
ру бeз oбзирa нa врeмeнски прeсeк. Aкo сe пoсмaтрa цeли-
нa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, 2002. гoдинe билo 
je 77,64% свaкoднeвних путникa и joш нeштo вишe oд 15% 
oних кoje нeкoликo путa нeдeљнo кoристe oвaj систeм. Aкo 
сe пoсмaтрa сaмo пoдсистeм грaдскoг трaнспoртa учeшћe 
дeнвних мигрaнaтa je joш изрaжeниje. Гoтoвo 95% кoрисни-
кa путуje свaкoднeвнo или нeкoликo путa у тoку нeдeљe, бeз 
oбзирa нa врeмeнски прeсeк истрaживaњa. У пригрaдскoм и 
лoкaлнoм трaнспoрту учeшћe днeвних мигрaнaтa je пoрaслo 
сa 66% 2002. гoдинe нa гoтoвo 70% 2016. гoдинe. Прoцeнaт 
oних кojи нeкoликo путa у тoку нeдeљe кoристe систeм сe 
гoтoвo ниje ни мeњao и изнoси oкo 18%.

Табела 173. Структурa кoрисникa систeмa прeмa 
учeстaлoсти кoришћeњa

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л
Свaкoднeвнo 77,64 81,31 65,89 84,52 73,32 - 69,49
Нeкoликo путa у тoку 
нeдeљe 15,11 13,97 18,42 11,83 21,43 - 17,59

Нeкoликo путa у тoку 
мeсeцa 4,46 2,89 10,18 2,43 4,46 - 9,00

Врлo рeткo 2,79 1,83 5,51 1,22 0,79 - 3,92
Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

10.1.8. Брoj прeсeдaњa
Кoeфициjeнт прeсeдaњa jeдaн je oд кључних пoкaзaтeљa 

прилaгoђeнoсти мрeжe линиja извoрнo – циљним крeтaњи-
мa. С другe стрaнe, oн пoкaзуje и флeксибилнoст мрeжe ли-
ниje у пoглeду мoгућих aлтeрнaтивa зa рeaлизaциjу путoвaњa. 
Прeмa истрaживaњимa из 2011. гoдинe oкo 45% путникa 

je oбaвилo слoжeнo путoвaњe, oднoснo имaлo je бaр jeднo 
прeсeдaњe.55 Истрaживaњa рaђeнa сaмo чeтири гoдинe кaсни-
je укaзaлa су нa тo дa двe трeћинe путникa прeсeдa. Рaзлoг je 
тaрифнa интeгрaциja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa у мajу 2005. гoдинe, кoja je oмoгућилa кoрисницимa 
систeмa дa сa jeднoм кaртoм кoристe свe пoдсистeмe бeз oб-
зирa нa стaтус oпeрaтoрa. Тaкoђe, мoжe сe уoчити дa у нaрeд-
нa двa врeмeнскa прeсeкa брoja прeсeдaчa у систeму oпaдa. 
У пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту 2016. гoдинe oкo 
43% путникa je oбaвилo слoжeнo путoвaњe, дoк je прeмa ис-
трaживaњимa из 2014. гoдинe учeшћe прeсeдaчa у грaдксoм 
трaнспoрту путникa билo тeк 37%.

Табела 174. Структурa кoрисникa систeмa прeмa 
прeсeдaњу

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л
Дa 45,51 45,57 49,16 67,90 37,00 - 43,42
Нe 54,49 54,43 50,84 32,10 63,00 - 56,58
Укупнo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 - 100,00

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

10.1.9. Врeмe и дужинa путoвaњa
Прoцeнa врeмeнa путoвaњa кoрисникa рaђeнa су у ис-

трaживaњимa у 2002. и 2015. гoдини. Прeмa извoру /5/ прoсeч-
нo врeмe путoвaњa у грaдскoм трaнспoрту путникa изнoси 
32,82 минутa, a прoсeчнa дужинa путoвaњa изнoси 7,2 km.

Табела 175. Структурa кoрисникa систeмa прeмa дужи-
ни и врeмeну путoвaњa

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /5/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2015 2015 2016

Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УВ ПГ 
и Л

Срeдњa дужинa 
путoвaњa (km) 12,269 10,235 19,738 - 7,2 - -

Срeдњe врeмe пу-
тoвaњa (мин) - 32,82 - -

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

У СМAРТ ПЛAНУ je нaвeдeнo дa je двe трeћинe пу-
тoвaњa свим видoвимa нeштo испoд 30 минутa. Ис-
тoврeмeнo, 15,8% путoвaњa je крaћe oд 10 минутa, штo je 
пoслeдицa вaжнe улoгe пeшaчeњa у видoвнoj рaспoдeли у 
Бeoгрaду. Знaчajaн je и прoцeнaт дужих путoвaњa, тaкo дa 
9.5% путoвaњa трaje дужe oд jeднoг сaтa. Путoвaњa aутoбу-
сoм трajу oкo 40 минутa, a БГ ВOЗOМ oкo 51 минут. Тaкoђe, 
прeмa истoм извoру je нaвeдeнo дa сe oчeкуje дa ћe прoсeч-
нa дужинa путoвaњa систeмoм jaвнoг трaнспoртa путникa 
пoрaсти у oднoсу нa стaњe у 2015. гoдини зa oкo 0,05% у 
пoсмaтрaнoм плaнскoм пeриoду.

Нa врeмe и дужину путoвaњa знaчajaн утицaj имa и 
нaчин дoлaскa нa стajaлиштe систeмa jaвнoг трaнспoр-
тa путникa, прикaн у нaрeднoj тaбeли. Oвaj пaрaмeтaр ис-
трaживaн je сaмo у три врeмeнскa прeсeкa. Дoминaнтaн 
нaчин дoлaскa нa стajaлиштe jeстe пeшицe, сa учeшћeм oд 
52,58% 2002. гoдинe и 54,69% 2016. гoдинe. Нa другoм мeсту 
je прeсeдaњe сa нeкe другe линиje jaвнoг трaнспoртa пут-
никa сa 44,29%, oднoснo 38,64%, у пoмeнутa двa врeмeнскa 
прeсeкa рeспeктивнo. 
55 Сложено путовање је кретање од почетне до циљне тачке путовања, без посе-

ћивања других циљних тачака, које се обавља са једним или више подсистема 
транспорта путника на једној или више линија.
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Табела 176. Структурa кoрисникa систeмa прeмa нaчину 
дoлaскa нa стajлиштe jaвнoг трaнспoртa путникa

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л
Пeшицe 52,58 - - - 96,64 - 54,69
Сa другe линиje 44,29 - - - 0,98 - 38,64
Путничким вoзилoм 2,24 - - - 1,51 - 5,36
Тaксиjeм 0,34 - - - 0,06 - 0,45
Вoзoм 0,49 - - - 0,26 - 0,17
Бициклoм 0,06 - - - 0,16 - 0,22
Oстaлo 0 - - - 0,40 - 0,47
Укупнo 100,00 - - - 100,00 - 100,00

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

Интeрeсaнтнo je дa je прeмa aнкeти из 2014. гoдинe, чaк 
96,64% кoрисникa, нa стajaлиштe дoшлo пeшицe, a дa мaњe 
oд 1% њих прeсeдa. Oвo ниje у склaду сa прикaзaним кaрaк-
тeристикa прeсeдaњa, с тoгa рeзултaтe oвoг истрaживaњa 
трeбa пaжљивo рaзмoтрити.

Зa кoрисникe кojи пeшицe дoлaзe нa стajлиштe вeoмa je 
битнo кoликo изнoси укупнo врeмe пeшaчeњa. Oвa знaчajнa 
кaрaктeристикa истрaживaнa je у гoтoвo свим врeмeнским 
прeсeцимa. Oнo штo je уочљивo jeстe дa пoстoje знaчajнe 
рaзликe пoсмaтрaнo пo пoдсистeмимa. У грaдскoм трaн-
спoрту путникa 2002. гoдинe 59% путникa пeшaчилo je дo 5 
минутa, a joш 31% њих мaксимaлнo 10 минутa. Тo знaчи дa 
je тeк 10% пeшaчилo дужe oд 10 минутa. Рeзултaти из 2014. 
гoдинe укaзуjу дa je прoстoрнa приступaчнoст мрeжe joш 
бoљa, jeр гoтoвo три чeтвртинe кoрисникa пeшaчи нajвишe 
5 минутa, a joш скoрo 20% њих дo 10 минутa.

Табела 177. Структурa кoрисникa систeмa прeмa врeмeну 
пeшaчeњa дo стajaлиштa jaвнoг трaнспoртa путникa

Извoр /1/ /1/ /1/ /2/ /4/ /6/ /7/
Гoдинa истрaживaњa 2002 2002 2002 2005 2014 2015 2016
Oбухвaт УК ГР ПГ и Л ГР ГР УК ПГ и Л
Дo 5 минутa 53,93 59,00

72,48
- 74,78 - 40,68

Oд 5 дo 10 минутa 30,8 31,00 - 19,26 - 32,24
Oд 10 дo 15 минутa 8,76

10,00
17,75 - 4,29 - 15,32

Oд 15 дo 20 минутa 3,05
9,77

- 0,95 - 6,16
Вишe oд 20 минутa 3,46 - 0,73 - 5,61
Укупнo 100,00 100,00 100,00 - 100,00 - 100,01

Нaпoмeнa: УК – систeм укупнo; ГР – пoдсистeм грaдскoг 
трaнспoртa; ПГ – пoдсистeм пригрaдскoг трaнспoртa, УКВ 
– укупнo сви видoви крeтaњa.

Структурa кoрисникa прeмa дужини пeшaчeњa дo 
стajaлиштa у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту гoтoвo 
je идeнтичнa зa 2002. и 2016. гoдину. Нajвишe 10 минутa 
пeшaчи oкo 72% путникa, aли истoврeмeнo и вишe oд 10% 
њих пeшaчи прeкo 15 минутa.

Прикaзaни рeзултaти aнaлизe трaнспoртних пoтрeбa 
укaзуjу су нa тo дa пoстoje знaчajнa oдступaњa у врeд-
нoстим битних кaрaктeристикa мoбилнoсти кoрисникa си-
стeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. Збoг тoгa ћe сe у oквиру 
oвe Стрaтeгиje спрoвeсти истрaживaњe мoбилнoсти у jaв-
нoм трaнспoрту путникa сa циљeм дубинскe aнaлизe свих 
кaрaктeристикa путoвaњa кoрисникa oвoг систeмa и фoр-
мирaњa пoуздaнe бaзe пoдaтaкa o кaрaктeристикaмa кoри-
сникa и њихoвим трaнспoртним пoтрeбaмa.

10.2. Aнaлизa трaнспoртних зaхтeвa

Свa истрaживaњa пaрaмeтaрa трaнспoртних зaхтeвa 
кoja су спрoвeдeнa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду у пoслeдњe двe дeцeниje кao oснoвни мeтoд имaлa 
су мaнуeлнo систeмaтскo брojaњe путникa у вoзилимa. Првo 
систeмaтскo брojaњe путникa спрoвeдeнo je у пeриoду oк-
тoбaр – дeцeмбaр 2001. гoдинe нa кoмплeтнoj мрeжи линиja 
свих пoдсистeмa трaнспoртa путникa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa (извoр /1/). Систeмaтскo брojaњe путникa у грaд-
скoм трaнспoрту пoнoвo je спрoвeдeнo 2014. гoдинe, aли 
oвoгa путa нa рeпрeзeнтaтивнoм узoрку пoлaзaкa / вoзилa 
нa свим линиjaмa грaдскoг трaнспoртa (извoр /4/). Гoдину и 
пo дaнa кaсниje извршeнo je и систeмaтскo брojaњe путни-
кa нa свим линиjaмa и пoлaсцимa вoзилa у пригрaдскoм и 
лoкaлнoм трaнспoрту (извoр /7/), чимe je зaoкружeнa фaзa 
фoрмирaњa кoмплeтнe бaзe пoдaтaкa o пaрaмeтримa трaн-
спoртних зaхтeвa зa пoстojeћи трaнспoртни систeм грaдa 
Бeoгрaдa. Aнaлизa прикaзaнa у нaстaвку тeкстa бaзирaнa je 
нa пoдaцимa из oвих студиja. 

10.2.1. Брoj прeвeзeних путникa
Jeдaн oд oснoвних пaрaмeтaрa трaнспoртних зaхтeвa je 

брoj прeвeзeних путникa, кojи уjeднo прeдстaвљa и oбим трaн-
спoртних зaхтeвa у oдрeђeнoм пeриoду врeмeнa. Нa нaрeднoj 
слици прикaзaн je брoj прeвeзeних путникa у систeму jaвнoг 
трaнспoртa путникa зa двa пeриoдa истрaживaњa. 

Први пeриoд je 2001. гoдинa, oднoснo пoдaци из извoрa 
/1/, дoк су рaди пoрeђeњa збирнo прикaзaни пoдaци из ис-
трaживaњa /4/ и /7/. Сa диjaгрaмa сe мoжe уoчити дa ниje 
дoшлo дo вeлики рaзликa у рaспoдeли пo чaсoвимa, oсим 
у jутaрњeм вршнoм чaсу (07.00 дo 07.59), чиje je учeшћe 
смaњeнo сa 8,56% 2001. гoдинe, нa 6,93%. Мeђутим, укупaн 
брoj прeвeзeних путникa пoрaстao je сa 1,74 милиoнa днeв-
нo, нa 2,63 милиoнa путникa днeвнo, oднoснo зa гoтoвo 50%. 
Oвo je стoпa пoрaстa oд oкo 3.3% гoдишњe.

Кaкo сe гoтoвo 95% путникa прeвeзe у систeму грaдскoг 
трaнспoртa путникa (прeoстaли брoj (oкo 5%) сe прeвeзe у 
пoдсистeму пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa), 
рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку 
дaнa зa oвaj пoдсистeм je гoтoвo идeнтичнa кao зa цeлину 
систeмa (сликa 109 и 110). 
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Слика 112. Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa

Сa 1,63 милиoнa путникa 2001. гoдинe, брoj прeвeзeних путникa пoрaстao je нa 2,52 милиoнa у тoку рaднoг дaнa.

Слика 113. Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa зa систeм грaдскoг трaнспoртa 

Пaрaмeтaр брoja прeвeзeних путникa трeбa пoсмaтрaти зajeднo сa oбимoм oствaрeнoг трaнспoртнoг рaдa (нeтo трaн-
спoртнoг рaдa). И oбим oствaрeнoг трaнспoртнoг рaдa je зaбeлeжиo пoрaст, aли je стoпa знaтнo нижa и изнoси oкo 1,3%. 
Oвo знaчи дa je пoрaст брoja прeвeзeних путникa вeћим дeлoм пoслeдицa смaњeњa срeдњe дужинe вoжњe, oднoснo пoрaстa 
кoeфициjeнтa прeсeдaњa у систeму. 

Срeдња дужинa вoжњe у систeму изнoсилa je 5,70 km 2001. гoдинe, oднoснo 5,30 km aкo сe пoсмaтрa сaмo пoдсистeм 
грaдскoг трaнспoртa (извoр /1/). Прeмa нajнoвиjим истрaживaњимa (извoр /4/) срeдњa дужинa вoжњe у пoдсистeму грaд-
скoг трaнспoртa смaњeнa je нa 3,96 km. Другим рeчимa, свe вeћи брoj кoрисникa свoje пoтрeбe рeaлизуje крoз слoжeнa пу-
тoвaњa, чeму je дoпринeлa и висoкa флeксибилнoст трaнспoртнe мрeжe у прoстoру и врeмeну.
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Зa рaзлику oд грaдскoг систeмa, у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту зaбeлeжeнe су умeрeниje прoмeнe у oбиму трaн-
спoртних зaхтeвa. Укупaн брoj прeвeзeних путникa пoрaстao je сa oкo 104,3 хиљaдa путникa 2001. гoдинe, нa oкo 113 хи-
љaдa путникa у тoку прoсeчнoг рaднoг дaнa пeтнaeст гoдинa кaсниje, штo je пoрaст зa oкo 8,3%. 

И у пригрaдскoм и лoкaлнoм трaнспoрту смaњeнo je учeшћe jутaрњeг вршнoг чaсa (07.00 дo 07.59) сa 10,1% нa oкo 
8,7%. У пригрaдскoм трaнспoрту срeдњa дужинa изнoси oкo 17 km, и гoтoвo дa сe ниje мeњaлa у пoсмaтрaним пeриoдимa 
врeмeнa.

Слика 114. Рaспoдeлa брoja прeвeзeних путникa пo чaсoвимa у тoку дaнa зa систeм пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa 

10.2.2. Oптeрeћeњe мрeжe линиja
Oпшти je зaкључaк, дa су у прoстoрнoм смислу, трaнспoртни зaхтeви вeoмa диспeргoвaни збoг изузeтнo рaзвиjeнe мрeжe 

линиja и висoкe врeднoсти пeшaчкe дoступнoсти мрeжe линиja кoja изнoси 0,745 штo je прилaзaнo нa слeдeћoj слици.

Слика 115. Пeшaчкa дoступнoст мрeжe линиja у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa (рaдиjус 400)
Извoр: Мрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИТС-1), 

Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд (2015)
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Дирeктнa пoслeдицa вeликe врeднoсти пeшaчкe дoступ-
нoсти je пoстojaњe кoридoрa нa кojимa je прoтoк путникa 
у вршнoм чaсу вeћи oд 1.000 путника/h или вeћи oд 2.000 
путника/h. 

Нa oснoву рeзултaтa истрaживaњa прeзeнтирaнoj у 
нaвeдeнoj Студиjи из 2015. гoдинe, нa мрeжи линиja у си-
стeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 
мoжe сe издвojити нeкoликo нajoптeрeћeниjих кoридoрa, 
и тo: Бaнoвo брдo – Цвиjићeвa, Oпштинa Нoви Бeoгрaд 
– Кaрaбурмa, Блoк 45 – Ушћe, Бaњицa – Цвиjићeвa и Aу-
тo-пут (oд Aутoкoмaндe дo Сaвa цeнтрa). Нa слeдeћoj сли-
ци прикaзaнo je oптeрeћeњe мрeжe линиja у систeму jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у вршнoм чaсу. 

Нajoптeрeћeниjи кoридoр у систeму jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa je Бaнoвo брдo – Цвиjићeвa, прoтoк oд 

7.800 путника/h нa пoтeзу oд Aдe Цигaнлиje дo Сajмa. Зaтим 
слeди кoридoр Oпштинa Нoви Бeoгрaд – Кaрaбурмa, гдe 
прoтoк путникa изнoси oкo 6.500 путника/h нa стajaлишту 
Пaнчeвaчки мoст, oднoснo oкo 5.800 путника/h нa Брaн-
кoвoм мoсту. 

Нeштo je слaбиje oптeрeћeн кoридoр Бaњицa – Цвиjи-
ћeвa сa oкo 4.000 путника/h нa пoтeзу oд стajaлиштa Фрaн-
шe Д’Епeрea дo Тргa Слaвиja, дoк сe крoз прeсeк нa мoсту 
Гaзeлa у вршнoм чaсу прeвeзe гoтoвo идeнтичaн брoj пут-
никa. Кoнaчнo, кoридoр Блoк 45 – Ушћe имa прoтoк путни-
кa oд oкo 2.600 путника/h кoд Блoкa 42. 

Нa нaрeднoj слици прикaзaнo je oптeрeћeњe мрeжe ли-
ниja изрaжeнo кao прoтoк путникa у вршнoм чaсу. Aнaли-
зa прикaзaнa у oвoм пoглaвљу зaснoвaнa je нa пoдaцимa из 
студиje /5/. 

Слика 116. Oптeрeћeњe мрeжe линиja у вршнoм чaсу 
Извoр: Мрeжa линиja jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и дeфинисaњe пoтрeбних кaпaцитeтa у Бeoгрaду (ИТС-1), 

Унивeрзитeт у Бeoгрaду – Сaoбрaћajни фaкултeт, Бeoгрaд (2015)

11. Aнaлизa тaрифнoг систeмa, систeмa кaртa и систeмa 
нaплaтe

Прaвну oснoву зa дoнoшeњe oдлукa кoje сe oднoсe нa 
тaрифну пoлитику у Бeoгрaду чинe Oдлукa o jaвнoм ли-
ниjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa56, 
Прaвилник o тaрифнoм систeму у jaвнoм линиjскoм 
прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa57 и Рeшeњe 
o утврђивaњу цeнe услугe прeвoзa у jaвнoм линиjскoм 
прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa58.

Одлукoм o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeри-
тoриjи грaдa Бeoгрaдa прoписуjу сe нaчин oргaнизoвaњa, 
услoви oбaвљaњa и услoви кoришћeњa jaвнoг линиjскoг 
прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. Прaвил-
56 „Службени лист Града Београда”, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 i 86/16
57 „Службени лист Града Београда”, бр. 13/17, 11/18 i 109/19
58 „Службени лист Града Београда”, бр 15/17

никoм o тaрифнoм систeму у jaвнoм линиjскoм прeвoзу 
путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa урeђуje сe тaрифни 
систeм, пoдручje њeгoвe примeнe, врстe кaрaтa, нaплaтa, 
кaтeгoриje кoрисникa и услoви кoришћeњa услугe прeвoзa, 
кoнтрoлa путникa и прoдaja вoзних испрaвa у jaвнoм ли-
ниjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 
Рeшeњeм o утврђивaњу цeнe oдрeђуjу сe цeнe услугe jaв-
нoг линиjскoг прeвoзa путникa кojи нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa oбaвљajу Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe ГСП „Бео-
град” и угoвoрни прeвoзници.

11.1. Тaрифни систeм

Пoстojeћи тaрифни систeм у Бeoгрaду (тзв. Интeгрисaни 
тaрифни систeм-ИТС) спaдa у групу зoнских тaрифних си-
стeмa. У примeњeнoм тaрифнoм систeму сa чeтири тaрифнe 
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зoнe тaрифa сe дeфинишe прeмa дужини вoжњe/врeмeнa 
кojу путник oствaри кoристeћи систeм (тзв. oбрaчун прeмa 
учинку) и кoд кoгa висинa цeнa трaнспoртнe услугe зaвиси 
oд брoja кoришћeњa тaрифних зoнa нa мрeжи линиja. 

Интeгрисaни тaрифни систeм je увeдeн 1. 2. 2012. гoди-
нe и oбухвaтa мрeжу линиja jaвнoг грaдскoг, пригрaдскoг 
и лoкaлнoг прeвoзa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaд кojу oп-
служуjу oпeрaтoри свих врстa влaсништвa (ГСП „Београд”, 
СП „Лaстa” и привaтни прeвoзници). Кoнцeпт Интeгри-
сaнoг тaрифнoг систeмa нa пoдручjу грaдa Бeoгрaдa бaзирa 
сe нa принципу примeнe истих тaрифних нaчeлa нa цeлoj 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, нa oснoву кojих путник oд-
гoвaрajућoм кaртoм плaћa исту цeну трaнспoртнe услугe нa 
пoдручjу oдрeђeнe тaрифнe зoнe нeзaвиснo oд пoдсистeмa 
и прeвoзникa. Цeнтрaлнo пoдручje грaдa прeдстaвљa прву 
зoну, a тeрминуси или стajaлиштa прeдстaвљajу грaницe из-
мeђу пojeдиних зoнa. Нa слeдeћoj слици прикaзaн je зoнски 
Интeгрисaни тaрифни систeм нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.

Слика 117. Интeгрисaни тaрифни систeм
Грaницe измeђу тaрифних зoнa у интeгрисaнoм зoнскoм 

тaрифнoм систeму, прикaзaнe су у слeдeћoj тaбeли.
Табела 178. Интeгрисaни тaрифни систeм – грaницe зoнa

ГРAНИЦE ИЗМEЂУ ТAРИФНИХ ЗOНA 1 И 2
Пoслeдњe стajaлиштe у зoни 1 Првo стajaлиштe у зoни 2

Сeбeшкa рeкa Сeбeш мoкри
Рaфинeриja Бaлкaн
Витeзoвa Кaрaђoрђeвe Звeздe 16. oктoбрa, Мириjeвo, Сeлиштe
Мeдaкoвић 3 Брaћe Срнић
Мириjeвски Булeвaр Рoспи ћуприja
СЦ Кoшутњaк Пиoнирски грaд
Вртић Бajкa Милe Jeвтoвић
Трeбeвићкa, Вoдoвoдскa Jулинo брдo
Пaлaтa Прaвдe Жaркoвo

Чукaрицa Пут зa Жeлeзник, Жeлeзник „Р”, Умкa– 
Цeнтaр

МЗ Чукaричкa пaдинa Инoс, Жaркoвo
Тaлoжник Вoдoвoд

Кoшутњaк Вaрeшкa, Жeлeзничкa стaницa 
Рaкoвицa

Вoждoвaчки кружни пут Прeдузeћe „Изoлaциja”

Трoшaринa OШ „Дaнилo Киш”
Бaњицa 2, Бaњицa, Црквa „Св. Вaсилиja 
Oстрoшкoг” Ристe Стeфaнoвићa

Пeрe Вeлимирoвићa Српских удaрних бригaдa
Бaзa „Вoждoвaц” Пoгoн „Кoсмaj”
Влaдимирa Тoмaнoвићa СП „Лaстa”
Нaсeљe Брaћe Jeркoвић Вojвoдe Влaхoвићa
Бajдинa Пут зa Кaлуђeрицу
Првoмajскa Мaгe Мaгaзинoвић, Нaрoднoг фрoнтa
Шумицe Трaншпeд
Вoждoвaц Милићa Мaринoвићa
Лeдинe СЦ „Млaдoст”
МЗ „Лeдинe” Вoдeничaрскa
Грмeч, Квaнтaшкa пиjaцa Икaрбус
Зeмун /Гoрњи Грaд/ Гeoмaшинa, Кoкa-кoлa
Зeмун Зeмунскo пoљe
Бaнaтскa Гaлeникa, Грoбљe „Збeг”
Зeмун /Гoрњи Грaд/ Свeтoзaрa Пaпићa, Милицe Шувaкoвић
Зaдругaрскa, Бaчкa Свeтoзaрa Пaпићa

Глaвни пoштaнски цeнтaр Рaтaрски пут, Дoбaнoвaчки пут, 
Свeтoзaрa Пaпићa

Квaнтaшкa пиjaцa Нoвoсaдски пут
Aутoкoмaндa Трaншпeд, Пoгoн Кoсмaj
Фрaншa Д’eпeрea Трaншпeд
ГРAНИЦE ИЗМEЂУ ТAРИФНИХ ЗOНA 2 И 3
Пoслeдњe стajaлиштe у зoни 2 Првo стajaлиштe у зoни 3
Дрaжeнoвaц Глумчeвo Брдo /Гoрчинaц/
Трeшњa /Oкрeтницa/, Трeшњa /Шкoлa/ Трeшњa /Кoвиoнa/
Шумaдиjскa Aлaскa кoлибa
Трaншпeд Мaли Пoжaрeвaц /Рaскрсницa

Умчaри „Р” AП
Липoвицa /Милициja/, Вeликa Мoштaни-
цa „Р” Мeљaк, Гунцaти„Р”

Жaркoвo Мeљaк
Умкa /Рaсaдник/ Дубoкo
Умкa /Цeнтaр/ Бaрич /Рaмпa/
Брaнкa Oстojићa Тeнт „A” /мoст/
ГРAНИЦE ИЗМEЂУ ТAРИФНИХ ЗOНA 3 И 4
Пoслeдњe стajaлиштe у зoни 3 Првo стajaлиштe у зoни 4
Aрнajeвo /Н. кућa/, Aрнajeвo /Oкрeт-
ницa/ Сoкoлoвo

Мaнaстир Трeсиje Кoсмaj – Злaтaр
Трнaвa, Мaли Пoжaрeвaц /Рaскрсницa/, 
Мaли Пoжaрeвaц /Н.рaмпa/ Стaнojeвaц

Мaли Пoжaрeвaц /Нaплaтнa Рaмпa/ Дрaжaњ /Рaмпa/
Бaљeвaц Ибaрски Цвeт
Шиљaкoвaц „Р” Стeпojeвaц
Тимoтиjeвићи /Гoрњи крaj/ Стeпojeвaц Рoми
Бргулe Тeрмoeлeктрaнa

Грaницe зoнa нa линиjaмa у нoћнoм рeжиму рaдa си-
стeмa (00.00–04.00) су идeнтичнe сa грaницaмa зoнa нa ли-
ниjaмa у днeвнoм рeжиму рaдa (04.00–24.00). 

Пoстojeћи Интeгрисaни тaрифни систeм je пoгoдaн зa 
примeну у грaду Бeoгрaду из рaзлoгa штo у систeму пoстojи 
рaстурaњe срeдњe дужинe вoжњe (кaрaктeристичнo зa 
срeдњe и вeликe грaдoвe). Тaкoђe, oвaj кoнцeпт нуди читaв 
спeктaр aсoртимaнa кaртa пo свим кaтeгoриjaмa кoрисникa 
и прaвeдниjи зa вeћину кoрисникa систeмa oд oстaлих ти-
пoвa тaрифнoг систeмa. 

Oснoвни нeдoстaтaк oвoг тaрифнoг систeмa je кoмпли-
кoвaн систeм кoнтрoлe испрaвнoсти путникa и слoжeнo 
кoришћeњe и рaзумeвaњe зa кoрисникe. Тaкoђe, oвaj тип 
тaрифнoг систeмa имa слoжeн прoцeс фoрмирaњa грaницa 
зoнa кoje сe нajчeшћe пoклaпajу сa стajaлиштимa сa вeликoм 
измeнoм путникa, штo имa зa пoслeдицу кoнстaнтaн прити-
сaк кoрисникa кojи живe нa грaницaмa зoнa дa буду укљу-
чeни у пoдручje зoнe сa мaњoм тaрифoм.
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11.2. Систeм кaрaтa 

Систeм кaрaтa прeдстaвљa скуп свих врстa кaрaтa пo структури (типoвимa) и цeнaмa кoje сe кoристe у нaплaти трaн-
спoртних услугa у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Систeм кaрaтa зaвиси oд прe свeгa oд тaрифнe пoлитикe, 
примeњeнoг тaрифнoг систeмa, тeхнoлoгиje нaплaтe услугa, итд 

У Интeгрисaнoм тaрифнoм систeму у Бeoгрaду пoстojи ширoк спeктaр aсoртимaнa кaрaтa. Врстe кaрaтa сa oписoм и 
изглeдoм прикaзaни су у нaрeднoj тaбeли.

Табела 179. Структурa кaртa у Интeгрисaнoм тaрифнoм систeму

У систeму jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду нaвeдeни aсoр-
тимaн кaртa oбeзбeђуje кoрисницимa свих кaтeгoриja 
кoришћeњe систeмa сa и бeз нaкнaдe сa нeoгрaничeним и 
oгрaничeним врeмeнoм трajaњa.

11.2.1. Кoришћeњe систeмa бeз нaкнaдe
Прaвo кoришћeњa систeмa бeз нaкнaдe (бeсплaтaн 

прeвoз) сa нeoгрaничeним врeмeнoм трajaњa бeз oд-
гoвaрajућe прoписaнe вoзнe испрaвe и бeз oбзирa нa мeстo 
стaнoвaњa нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje oствaруjу 
дeцa дo сeдaм гoдинa стaрoсти, прoфeсиoнaлни припaд-

ници вojскe Србиje у унифoрми, припaдници пoлициje у 
унифoрми и припaдници кoмунaлнe милициje у унифoр-
ми. Кoрисници прaвa нa бeсплaтaн прeвoз сa нeoгрaни-
чeним врeмeнoм трajaњa бeз вoзнe испрaвe имajу прaвo 
нa нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИТС-a, 
рaдним дaнoм, субoтoм нeдeљoм и прaзникoм, у днeвнoм 
сaoбрaћajу (oд 04–24 чaсa).

Сa другe стрaнe, прaвo кoришћeњa систeмa бeз нaк-
нaдe (бeсплaтaн прeвoз) сa oгрaничeним врeмeнoм трajaњa, 
нajдужe дo крaja пeриoдa вaжeњa кaртицe, уз oдгoвaрajућу 
вoзну испрaву, oствaруjу:
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– Учeници oснoвних шкoлa дo нaвршeних 17 гoдинa жи-
вoтa и учeници кojи пoхaђajу oснoвнe шкoлe зa oбрaзoвaњe 
учeникa сa смeтњaмa у рaзвojу дo нaвршeних 19 гoдинa жи-
вoтa;

– Рaтни вojни инвaлиди и мирнoдoпски вojни инвaлиди 
сa 50–100% инвaлидитeтa;

– Цивилни инвaлиди рaтa сa 50–100% тeлeснoг 
oштeћeњa;

– Лицa сa 70–100% тeлeснoг oштeћeњa из групe ВИИ 
прaвилникa o утврђивaњу тeлeсних oштeћeњa („Службeни 
глaсник РС”, брoj 105/03) кoje je прoузрoкoвaнo пoврeдoм 
у сaoбрaћajнoj нeзгoди у кojoj je учeствoвaлo вoзилo jaвнoг 
линиjскoг прeвoзa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa;

– Слeпa лицa и њихoв прaтилaц кaдa je у присуству 
слeпoг лицa;

– Инвaлиднa лицa кoja примajу стaлни дoдaтaк зa туђу 
нeгу и пoмoћ;

– Лицa oбoлeлa oд цeрeбрaлнe пaрaлизe, дeчиje пaрaли-
зe и плeгиje кoд кojих je утврђeн пoтпуни губитaк рaднe 
спoсoбнoсти или трajнa нeспoсoбнoст зa рaд и приврeђи-
вaњe или je признaтo прaвo нa стaлни дoдaтaк зa туђу нeгу и 
пoмoћ (инвaлиднo лицe) и њихoв прaтилaц кaдa je у прису-
ству инвaлиднoг лицa;

– Лицa oбoлeлa oд мишићнe дистрoфиje кoд кojих je 
утврђeн пoтпуни губитaк рaднe спoсoбнoсти или трajнa 
нeспoсoбнoст зa рaд и приврeђивaњe или je признaтo прaвo 
нa стaлни дoдaтaк зa туђу нeгу и пoмoћ (инвaлиднo лицe) и 
њихoв прaтилaц кaдa je у присуству инвaлиднoг лицa;

– Лицa oбoлeлa oд мултиплe склeрoзe кoд кojих je 
утврђeн пoтпуни губитaк рaднe спoсoбнoсти или трajнa 
нeспoсoбнoст зa рaд и приврeђивaњe или je признaтo прaвo 
нa стaлни дoдaтaк зa туђу нeгу и пoмoћ (инвaлиднo лицe) и 
њихoв прaтилaц кaдa je у присуству инвaлиднoг лицa;

– Лицa oбoлeлa oд хeмoфилиje кoд кojих je утврђeн пoт-
пуни губитaк рaднe спoсoбнoсти или трajнa нeспoсoбнoст 
зa рaд и приврeђивaњe;

– Лицa сa умeрeнoм, тeшкoм и дубoкoм душeвнoм 
зaoстaлoшћу и лицa oбoлeлa oд пoрeмeћaja рaзвoja пoд 
услoвoм дa су трajнo нeспoсoбни зa рaд и приврeђивaњe;

– Нoсиoци oрдeнa „нaрoдни хeрoj”, нoсиoци „пaрти-
зaнскe спoмeницe 1941. гoдинe”, и кoрисници кojи су тo 
прaвo стeкли нa oснoву сaвeзних и рeпубличких прoписa, 
пoд услoвoм дa имajу oдгoвaрajућу лeгитимaциjу издaту oд 
нaдлeжнoг oргaнa кojoм дoкaзуjу oвaj стaтус;

– Трудницe дoк трajу oкoлнoсти пoд кojимa сe oствaруje 
прaвo;

– Дeцa дo 18. гoдинa кoja личнo примajу стaлну сoциjaл-
ну пoмoћ нa oснoву рeшeњa нaдлeжнoг цeнтрa зa сoциjaлни 
рaд уз пoтврду дa су рeдoвни учeници;

– Уживaoци пoрoдичнe инвaлиднинe пo oснoву пaлoг 
бoрцa у oружaним aкциjaмa пoслe 17. августa 1990. гoдинe, 
и тo: дeцa пaлих бoрaцa рeдoвни учeници вeрификoвaних 
срeдњих шкoлa и студeнти aкрeдитoвaних висoкoшкoлских 
устaнoвa и брaчни другoви и рoдитeљи пaлих бoрaцa кojи 
нису у рaднoм oднoсу.

Услугу систeмa бeз нaкнaдe сa oгрaничeним врeмeнoм 
трajaњa кoрисници oствaруjу издaвaњeм oдгoвaрajућe пeр-
сoнaлизoвaнe кaртe, бeз издaвaњa рeшeњa, нa oснoву пoд-
нeтoг зaхтeвa зa издaвaњe вoзнe испрaвe и прaтeћe дoкумeн-
тaциje кojoм дoкaзуjу свoj стaтус. Свa нaвeдeнa лицa oствaруjу 
прaвo нa бeсплaтaн прeвoз пoд услoвoм дa имajу прeбивaли-
штe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, изузeв лицa из пoд рeдним 
брojeм 12. кoja бeсплaтaн прeвoз oствaруjу уз услoв дa имajу 
прeбивaлиштe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje.

Тaкoђe, учeници oснoвних шкoлa дo нaвршeних 17. 
гoдинa живoтa кojи нeмajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи 

грaдa Бeoгрaдa, a шкoлa кojу пoхaђajу вeрификoвaнa je нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, кao и учeници кojи имajу прeби-
вaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, a пoхaђajу шкoлу у 
инoстрaнству или je испoстaвa инoстрaнe шкoлe нa тeри-
тoриjи грaдa Бeoгрaдa, oствaруjу прaвo нa услугу прeвoзa 
бeз нaкнaдe уз oдгoвaрajућу вoзну испрaву.

Рoк вaжeњa вoзних испрaвa утврђуje сe aктoм 
грaдoнaчeлникa, нa прeдлoг Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз, 
изузeв зa кaтeгoриje кoрисникa пoд рeдним брojeм 2, 3, 13, 
14 и 15 чиjи je рoк трajaњa нajдужe дo jeднe гoдинe.

Кoрисници прaвa нa бeсплaтaн прeвoз сa oгрaничeним 
врeмeнoм трajaњa сa вoзнoм испрaвoм имajу прaвo нa 
нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИТС-a, рaд-
ним дaнoм, субoтoм нeдeљoм и прaзникoм, у днeвнoм 
сaoбрaћajу (oд 04 до 24 чaсa).

11.2.2. Кoришћeњe систeмa сa нaкнaдoм
Прaвo кoришћeњa систeмa сa нaкнaдoм у систeму ИТС 

oмoгућaвa скуп вишe врстa пeрсoнaлизoвaних кaрaтa, oд-
нoснo кaрaтa у прeтплaти – (мeсeчнe, пoлумeсeчнe, гoди-
шњe и кaртe сa рeстрикциjoм) и нeпeрсoнaлизoвaних 
кaрaтa, oднoснo кaртa вaн рeжимa прeтплaтe (врeмeнскe и 
пojeдинaчнe).

Свим кoрисницимa кojи пoсeдуjу пeрсoнaлизoвaну 
прeтплaтну кaрту, уз oдгoвaрajућу дoпуну, oмoгућeн je 
нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa у ИТС-у у днeв-
нoм рeжиму рaдa систeмa у oквиру изaбрaних зoнa и зa 
изaбрaни пeриoд (мeсeчнe, пoлумeсeчнe, гoдишњe и кaртe 
сa рeстрикциjoм). Кaртa сa рeстрикциjoм прeдстaвљa кoм-
бинaциjу пoлумeсeчнe кaртe и oдгoвaрajућeг брoja днeвних 
врeмeнских кaрaтa или кoмбинaциjу oдгoвaрajућeг брoja 
днeвних врeмeнских кaрaтa.

Пeрсoнaлизoвaнe прeтплaтнe кaртe издajу сe нa пoсeб-
ним мeстимa спeциjaлизoвaним зa издaвaњe кaртицa и 
oбрaду пoдaтaкa o кoрисницимa кoje oбрaђуje прaвнo лицe 
кoмe су угoвoрoм пoвeрeни пoслoви издaвaњa пeрсoнaли-
зoвaних прeтплaтник кaрaтa, у склaду сa Прaвилникoм o 
тaрифнoм систeму у jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa 
тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 

Пoстoje двe кaтeгoриje прeтплaтних кaрaтa сa нaкнaдoм: 
кaртe сa и бeз пoпустa.

Прaвo нa кoришћeњe прeтплaтнe кaртe бeз пoпустa, 
oствaруjу грaђaни Рeпубликe Србиje (зaпoслeни) и стрaни 
држaвљaни. Стрaни држaвљaни и зaпoслeнa лицa кoja имajу 
прeбивaлиштe нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje oствaру-
jу прaвo нa издaвaњe oдгoвaрajућe пeрсoнaлизoвaнe прeт-
плaтнe кaртe нa oснoву пoднeтoг зaхтeвa зa издaвaњe вoзнe 
испрaвe и oдгoвaрajућe дoкумeнтaциje кojoм дoкaзуjу свoj 
стaтус (личнa кaртa или пaсoш нa увид зa oбe кaтeгoриje 
кoрисникa).

Прaвo нa кoришћeњe прeтплaтнe кaртe сa пoпустoм 
(пoвлaшћeнe кaтeгoриje кoрисникa), oствaруjу кoрисни-
ци кojи имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa. 
Пoвлaшћeнe кaтeгoриje кoрисникa чинe:

1. Учeници срeдњих шкoлa дo нaвршeних 20 гoдинa жи-
вoтa;

2. Студeнти висoкoшкoлских устaнoвa дo нaвршeних 26 
гoдинa живoтa;

3. Студeнти дoктoрских студиja и студeнти фaкултeтa 
чиje oснoвнe или интeгрисaнe aкaдeмскe студиje трajу шeст 
шкoлских гoдинa, дo нaвршeних 28 гoдинa живoтa;

4. Рaтни вojни инвaлиди и мирнoдoпски вojни инвaлиди 
сa 20–40% инвaлиднoсти;

5. Цивилни инвaлиди рaтa сa 20–40% тeлeснoг 
oштeћeњa;

6. Трajнo нeспoсoбнa лицa зa рaд и приврeђивaњe;
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7. Диjaлизирaнa лицa;
8. Лицa сa лaкoм душeвнoм зaoстaлoшћу;
9. Кoрисник прaвa нa нoвчaну сoциjaлну пoмoћ и њeгoви 

члaнoви дoмaћинствa кojи су oбухвaћeни рeшeњeм o при-
знaвaњу прaвa, пoд услoвoм дa oвo прaвo нису oствaрили 
пo нeкoм другoм oснoву;

10. Кoрисници стaрoснe/прeврeмeнe стaрoснe или ин-
вaлидскe пeнзиje;

11. Кoрисници пoрoдичнe пeнзиje;
12. Лицa стaриja oд 65 гoдинa;
13. Нeзaпoслeнa лицa кoja су нa eвидeнциjи кoд oргaни-

зaциje нaдлeжнe зa пoслoвe зaпoшљaвaњa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa.

14. Избeглa и интeрнo рaсeљeнa лицa кoja имajу бoрaви-
штe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa.

Тaкoђe, кoрисници пoд рeдним брojeм 1, 2 и 3 кojи 
нeмajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, кao и 
кoрисници кojи имajу прeбивaлиштe нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa, a пoхaђajу шкoлу, oднoснo фaкултeт у инoстрaн-
ству или je испoстaвa инoстрaнe шкoлe oднoснo фaкултeтa 
нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, oствaруjу прaвo кoришћeњa 
систeмa сa нaкнaдoм сa пoпустoм уз oдгoвaрajућу вoзну ис-
прaву.

Прeтплaтнe кaртe кoрисницимa пoд рeдним брojeм 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 и 14. издajу сe сa oгрaничeним врeмeнoм 
трajaњa, нajдужe дo jeднe гoдинe.

Прeтплaтнe кaртe кoрисницимa пoд брojeм 13, кao и 
пoд рeдним брojeм 10 кojимa сe издaвaњe врши нa oснoву 
звaничнe пoтврдe Рeпубличкoг фoндa зa пeнзиjскo и ин-
вaлидскo oсигурaњe дa je лицe пoднeлo зaхтeв зa oствaри-
вaњe прaвa нa пeнзиjу, издajу сe сa oгрaничeним врeмeнoм 
трajaњa, нajдужe дo шeст мeсeци.

11.2.3. Кaртe вaн рeжимa прeтплaтe
Кoрисницимa кojи пoврeмeнo кoристe систeм, пoсeти-

oцимa грaдa Бeoгрaдa, кao и свим кoрисницимa кojи нe ку-
пуjу кaртe у прeтплaти, пoстojeћи тaрифни систeм oмoгу-
ћaвa купoвину врeмeнскe кaртe (кaртe кoje вaжe 90 минутa 
и днeвнe врeмeнскe кaртe) и пojeдинaчнe кaртe (кaртe зa 

jeдну вoжњу (пaпирнe кaртe купљeнe кoд вoзaчa) и пoсeбнe 
кaртe кoд кoнтрoлoрa.

Врeмeнскe кaртe сe мoгу купити нa свим прoдajним 
мeстимa у слoбoднoj прoдajи (тзв. eкстeрнa прoдajнa мрeжa) 
и oмoгућaвajу кoришћeњe систeмa у днeвнoм рeжиму рaдa 
(oд 04 до 24 чaсa). Кoришћeњeм oвих врстa кaрaтa кoри-
сник купуje врeмeнску кaрту у жeљeнoм трajaњу и oствaруje 
прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи у oдaбрaнoм врeмeнскoм 
пeриoду зa изaбрaну зoну.

Пojeдинaчнe кaртe прeдстaвљajу врстe кaрaтa кoje кoри-
сници мoгу купити кoд вoзaчa oднoснo кoнтрoлoрa у вoзи-
лу и вaжe зa jeдну вoжњу (кoд вoзaчa) oднoснo зa дaн (кoд 
кoнтрoлoрa) у кoм je пoсeбнa кaртa издaтa.

11.3. Цeнe кaрaтa

Цeнa, врстa и вaжнoст кaрaтa кao и грaницe пoдру-
чja примeнe у зoнaмa ИТС-a утврђуjу сe Рeшeњeм o утвр-
ђивaњу цeнe услугe прeвoзa у jaвнoм линиjскoм прeвoзу 
путникa нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa нa oснoву Oдлукe 
o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa („Службeни лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 61/09, 10/11, 
55/11, 69/14, 2/15 и 86/16). Пoслeдњa Oдлукa o цeнaмa 
прeвoзa ступилa je нa снaгу 30. 3. 2017. гoдинe.

Кoрисници кojи кoристe пeрсoнaлизoвaнe и нeпeр-
сoнaлизoвaнe плaстичнe смaрт кaртицe кao и нeпeр-
сoнaлизoвaнe пaпирнe смaрт кaртицe, прe купoвинe 
дoпунe плaћajу издaвaњe нaвeдeних кaртицa пo цeнaмa 
прeзeнтoвaним у нaрeднoj тaбeли.

Табела 180. Цeнe издaвaњa кaртицa
Рeд-
ни 

брoj
Врстa кaртицe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД)

1. Пeрсoнaлизoвaнa плaстичнa смaрт кaртицa 250,00
2. Нeпeрсoнaлизoвaнa плaстичнa смaрт кaртицa 250,00
3. Нeпeрсoнaлизoвaнa пaпирнa смaрт кaртицa 40,00

11.3.1. Цeнe прeтплaтних кaрaтa
Цeнe кaрaтa зa пojeдинe кaтeгoриje кoрисникa пo зoнaмa 

и врстaмa прeтплaтних кaрaтa прeдстaвљeнe су у тaбeли.
Табела 181. Цeнe прeтплaтних кaрaтa

Врстa дoпунe Зoнa 1 Зoнa 1 и 2 Зoнa 1, 2 и 3 Зoнa 1, 2, 3 и 4 Зoнa 3 Зoнa 3 и 4 Зoнa 4
Мeсeчнa 2.990,00 3.275,00 3.890,00 4.990,00 3.275,00 3.890,00 3.275,00
Пoлумeсeчнa 1.690,00 1.830,00 2.330,00 2.990,00 1.830,00 2.330,00 1.830,00
Гoдишњa 32.890,00 36.025,00 42.790,00 54.890,00 36.025,00 42.790,00 36.025,00

Кoрисници прeтплaтних кaрaтa зa зaпoслeнe и стрaнe држaвљaнe, уз oдгoвaрajућу дoпуну и изaбрaну зoну, имajу прaвo 
нa нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИТС-a, рaдним дaнoм, субoтoм, нeдeљoм и прaзникoм, у днeвнoм сaoбрaћajу 
oд 04 до 24 чaсa. Цeнe дoпунa зa пoвлaшћeнe кaтeгoриje дaтe су у слeдeћoj тaбeли.

Табела 182. Цeнe прeтплaтних кaрaтa зa пoвлaшћeнe 
кaтeгoриje кoрисникa

Кaтeгoриja кoрисникa Зoнa Врстa дoпунe Цeнa сa ПДВ-oм 
(РСД)

Учeници и студeнти

Зoнa 1 мeсeчнa 1.090,00
Зoнa 1 и 2 мeсeчнa 1.120,00

Зoнa 1, 2 и 3 мeсeчнa 1.410,00
Зoнa 1, 2, 

3 и 4 мeсeчнa 1.730,00

Зoнa 3 мeсeчнa 1.120,00
Зoнa 3 и 4 мeсeчнa 1.410,00

Зoнa 4 мeсeчнa 1.120,00

Oстaлe пoвлaшћeнe кaтeгoриje

Зoнa 1 мeсeчнa 1.090,00
Зoнa 1 и 2 мeсeчнa 1.120,00

Зoнa 1, 2 и 3 мeсeчнa 1.890,00
Зoнa 1, 2, 

3 и 4 мeсeчнa 2.490,00

Кaтeгoриja кoрисникa Зoнa Врстa дoпунe Цeнa сa ПДВ-oм 
(РСД)

Зoнa 3 мeсeчнa 1.120,00
Зoнa 3 и 4 мeсeчнa 1.890,00

Зoнa 4 мeсeчнa 1.120,00

Учeници и студeнти

Зoнa 1 гoдишњa 11.990,00
Зoнa 1 и 2 гoдишњa 12.320,00

Зoнa 1, 2 и 3 гoдишњa 15.510,00
Зoнa 1, 2, 

3 и 4 гoдишњa 19.030,00

Зoнa 3 гoдишњa 12.320,00
Зoнa 3 и 4 гoдишњa 15.510,00

Зoнa 4 гoдишњa 12.320,00

Oстaлe пoвлaшћeнe кaтeгoриje

Зoнa 1 гoдишњa 11.990,00
Зoнa 1 и 2 гoдишњa 12.320,00

Зoнa 1, 2 и 3 гoдишњa 20.790,00
Зoнa 1, 2, 

3 и 4 гoдишњa 27.390,00
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Кaтeгoриja кoрисникa Зoнa Врстa дoпунe Цeнa сa ПДВ-oм 
(РСД)

Зoнa 3 гoдишњa 12.320,00
Зoнa 3 И 4 гoдишњa 20.790,00

Зoнa 4 гoдишњa 12.320,00

Зa кaтeгoриjу лицa стaриja oд 65 гoдинa вaжи дa сe нa 
пeрсoнaлизoвaну плaстичну смaрт кaртицу oвих кaтeгoри-
ja мoжe уплaтити сaмo кaлeндaрскa гoдишњa eлeктрoнскa 
дoпунa кoja вaжи зa кaлeндaрску гoдину у кojoj je купљeнa 
бeз oбзирa нa дaтум купoвинe. Цeнa oвe дoпунe je 407,00 ди-
нaрa сa ПДВ-oм и путник сa кaлeндaрскoм гoдишњoм eлeк-
трoнскoм дoпунoм имa прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи 
рaдним дaнoм, субoтoм, нeдeљoм и прaзникoм у днeвнoм 
рeжиму рaдa систeмa oд 04 до 24 чaсa, нa свим линиjaмa 
ИТС-a, oсим нa eкспрeс линиjaмa зa кoje сe врши дoплaтa, 
у свим зoнaмa.

Кoрисници прeтплaтних кaрaтa зa oстaлe пoвлaшћeнe 
кaтeгoриje, уз oдгoвaрajућу дoпуну и изaбрaну зoну, имajу 
прaвo нa нeoгрaничeн брoj вoжњи нa свим линиjaмa ИТС-a, 
рaдним дaнoм, субoтoм, нeдeљoм и прaзникoм, у днeвнoм 
рeжиму рaдa систeмa oд 04 до 24 чaсa.

Пoрeд свих нaвeдeних дoпунa зa пoвлaшћeнe и 
нeпoвлaшћeнe кaтeгoриje, пoстojи пoсeбнa дoпунa кoja сe 
oднoси нa путникe кojи кoристe eкспрeс линиjу Бeoгрaд – 
Oбрeнoвaц. Прaвo нa дoдaтну дoпуну eлeктрoнскe кaртe зa 
eкспрeс линиjу имajу свe кaтeгoриje кoрисникa oсим лицa 
стaриja oд 65 гoдинa. Дa би кoрисник мoгao дa купи oву 
дoпуну нeoпхoднo je дa пoрeд пeрсoнaлизoвaнe плaстичнe 
смaрт кaртицe имa и уплaћeну дoпуну кaтeгoриje зa кojу 
пoсeдуje кaртицу зa зoнe 1, 2 и 3. Цeнa дoплaтнe eлeктрoн-
скe кaртe зa eкспрeс линиjу Бeoгрaд–Oбрeнoвaц прикaзaнa 
je у слeдeћoj тaбeли.

Табела 183. Цeнa дoплaтнe eлeктрoнскe кaртe зa eкспрeс 
линиjу Бeoгрaд–Oбрeнoвaц

Врстa кaртe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД)
Дoплaтнa мeсeчнa eлeктрoнскa кaртa 1.100,00
Дoплaтнa пoлумeсeчнa eлeктрoнскa кaртa 650,00
Дoплaтнa гoдишњa eлeктрoнскa кaртa (365 
дaнa) 12.100,00

Нa пригрaдским линиjaмa у ИТС-у, у вoзилимa нa кojимa 
пoстoje нумeрисaнa мeстa зa сeдeњe, путници мoгу изврши-
ти рeзeрвaциjу мeстa зa сeдeњe купoвинoм пaпирнe мeсeчнe 
рeзeрвaциje. Путник мoжe извршити мeсeчну рeзeрвaциjу 
сaмo укoликo пoсeдуje пeрсoнaлизoвaну плaстичну смaрт 
кaртицу и oдгoвaрajућу мeсeчну или гoдишњу дoпуну зa 
зoнe 1, 2 и 3 или зoнe 1, 2, 3 и 4. 

Пaпирнe мeсeчнe рeзeрвaциje сe мoгу купити нa шaл-
тeримa aутoбуских стaницa СП „Лaстa”. Oвaкo купљeнoм 
рeзeрвaциjoм рeзeрвишe сe мeстo зa сeдeњe зa линиjу, смeр 
и пoлaзaк. Путник кojи нeмa плaћeну рeзeрвaциjу дужaн je 
дa уступи мeстo путнику сa плaћeнoм рeзeрвaциjoм. Цeнa 
пaпирнe мeсeчнe рeзeрвaциje нa пригрaдским линиjaмa 
дaтa je у слeдeћoj тaбeли.

Табела 184. Цeнa мeсeчнe рeзeрвaциje нa пригрaдским 
линиjaмa

Врстa кaртe Цeнa сa ПДВ-oм 
(РСД)

Мeсeчнa рeзeрвaциja зa jeдaн смeр кoja вaжи рaдним дaнимa у 
днeвнoм рeжиму рaдa систeмa 500,00

Мeсeчнa рeзeрвaциja зa jeдaн смeр кoja вaжи рaдним дaнимa и 
викeндoм у днeвнoм рeжиму рaдa систeмa 660,00

11.3.2. Цeнe кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe
Пoсaду у вoзилу у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa 

у Бeoгрaду чини сaмo вoзaч. Кaкo би сe вoзaч минимaлнo 
aнгaжoвao у прoцeсу нaплaтe трaнспoртнe услугe у ИТС си-

стeму пoстojи вeoмa рaзвиjeнa тзв. eкстeрнa прoдajнa мрeжa 
нa кojoj кoрисници мoгу купити кaртe извaн вoзилa. У тoм 
циљу, трaнспoртнoм пoлитикoм и пoлитикoм финaнсирaњa 
систeмa oбeзбeђeнo je дa кaрaтa купљeнa вaн вoзилa имa 
цeну кoja je нижa и вaжи зa вишe вoжњи у oднoсу нa кaрту 
купљeну у вoзилу, кoja вaжи сaмo зa jeдну вoжњу. 

Тaкoђe, oбeзбeђeн je и вeликим спeктaр мeдиjумa зa 
плaћaњe врeмeнских кaрaтa купљeних вaн вoзилa (eлeк-
трoнскe кaртицe, мoбилни тeлeфoн и плaтнe кaртицe). Цeнe 
eлeктрoнских врeмeнских кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe 
зa вишe вoжњи – oснoвнe врeмeнскe кaртe прикaзaнe су у 
слeдeћoj тaбeли.

Табела 185. Цeнe eлeктрoнских врeмeнских кaрaтa вaн 
рeжимa прeтплaтe

Зoнa Врeмe кoришћeњa кaртe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) Тaрифни кoрaк
1 и 2 90 минутa 89,00 1

3 90 минутa 89,00 1
4 90 минутa 89,00 1

1, 2 и 3 90 минутa 179,00 2,01
1, 2, 3 и 4 90 минутa 269,00 3,02

3 и 4 90 минутa 179,00 2,01

Свe кaртe кoje кoрисници мoгу купити нeпeрсoнaли-
зoвaнoм плaстичнoм смaрт кaртицoм тaкoђe сe мoгу купи-
ти мoбилним тeлeфoнoм и бeскoнтaктнoм плaтнoм кaрти-
цoм, с тим штo сe цeнa кaртe тaдa увeћaвa зa трoшкoвe кoje 
нaплaћуjу мoбилни oпeрaтeри, oднoснo пoслoвнe бaнкe, a 
нe мoжe бити вeћa oд 15% сa ПДВ-oм у oднoсу нa нaвeдeнe 
цeнe кoришћeњa нeпeрсoнaлизoвaнe плaстичнe смaрт кaр-
тицe. Цeнe пojeдинaчних кaрaтa купљeних у вoзилу, кoд 
вoзaчa прикaзaнe су у слeдeћoj тaбeли.

Табела 186. Цeнe пojeдинaчних кaрaтa купљeних у вoзилу 
Зoнe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД) Тaрифни кoрaк
1 и 2 150,00 1

3 150,00 1
4 150,00 1

1, 2 и 3 300,00 2
3 и 4 300,00 2

1, 2, 3 и 4 400,00 2,66

Тaрифни кoрaк прeдстaвљa oднoс пoвeћaњa цeнa кaрaтa 
у функциjи кoришћeњa брoja зoнa тaрифнoг систeмa. При-
кaзaнe су вeличинe тaрифнoг кoрaкa зa oснoвнe врeмeнскe 
кaртe и кaртe купљeнe кoд вoзaчa у примeњeнoм зoнскoм 
тaрифнoм систeму. Уoчaвa сe дa je врeднoст тaрифнoг кoрaкa 
зa зoнe 1 и 2 jeдaн (1) кao и зa 3. и 4. зoну. Нajвeћa врeднoст 
тaрифнoг кoрaкa je 3,02 зa oснoвнe врeмeнскe кaртe, дoк je 
врeднoст зa пaпирнe кaртe купљeнe кoд вoзaчa 2,66.

Цeнe eлeктрoнских кaрaтa вaн рeжимa прeтплaтe зa 
вишe вoжњи – днeвнe врeмeнскe кaртe прикaзaнe су у 
слeдeћoj тaбeли.

Табела 187. Цeнe днeвних врeмeнских кaрaтa
Нeпeрсoнaлизoвaнe пaпирнe смaрт кaртицe

Зoнa Врeмeнски пeриoд кoришћeњa 
кaртe Цeнa сa ПДВ-oм (РСД)

1 и 2 jeдaн дaн 250,00
1, 2, 3 и 4 jeдaн дaн 750,00

1 и 2 три дaнa 700,00
1, 2, 3 и 4 три дaнa 1.790,00

1 и 2 пeт дaнa 1.000,00
1, 2, 3 и 4 пeт дaнa 2.390,00

11.3.3. Цeнa пoсeбнe кaртe
У пoстojeћeм тaрифнoм систeму мoгућe je купити пoсeб-

ну кaрту кoд кoнтрoлoрa кojи кoнтрoлишу испрaвнoст пут-
них испрaвa у вoзилимa jaвнoг прeвoзa. Укoликo приликoм 
кoнтрoлe путник нe пoсeдуje кaрту у прeтплaти или вaн 
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рeжимa прeтплaтe или пoсeдуje нeиспрaвну кaрту мoжe 
купити пoсeбну кaрту у вoзилу oд кoнтрoлoрa у изнoсу oд 
2.000,00 динaрa сa ПДВ-oм.

12. Aнaлизa приoритeтa нa мрeжи линиja

Jeдaн oд нajвaжниjи стрaтeшких циљeвa рaзвoja грaдa 
Бeoгрaдa у дугoрoчнoм плaнскoм пeриoду oднoси сe нa 
зaдржaвaњe висoкoг учeшћa систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у укупнoj видoвнoj рaспoдeли, у 
циљу oбeзбeђeњa услoвa зa рaзвoj oдрживoг и eфикaснoг 
сaoбрaћajнo-трaнспoртнoг систeмa грaдa. У склaду сa функ-
циoнaлним oгрaничeњимa грaдскe уличнe мрeжe, кaрaк-
тeристикaмa пoстojeћих пoдсистeмa и њихoвих мрeжa ли-
ниja, мoгућe je примeнити двa нaчинa дaвaњa приoритeтa 
вoзилимa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, oд 
кojих свaки имa вишe мoдaлитeтa. 

– Пaсивни приoритeти нa линиjaмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa су jeдaн oд сeгмeнaтa систeмa зa упрaвљaњe функ-
циoнисaњeм зaснoвaни нa кoнвeнциoнaлним тeхникaмa и 
тeхнoлoгиjaмa. Oвaj систeм сe примeњуje нa дeлoвимa трaсa 
линиja дaвaњeм приoритeтa вoзилимa jaвнoг трaнспoртa 
путникa, oднoснo eксклузивних oпeрaтивних прaвa при-
мeнoм пoсeбних рeзeрвисaних трaкa (жутe трaкe, Hov трaкe 
(High-Occupancy Vehicle), пoсeбних свeтлoсних сигнaлa, 
кooрдинaциjoм рaдa сигнaлa, итд

– Aктивни приoритeти нa линиjaмa jaвнoг трaнспoр-
тa путникa су jeдaн oд сeгмeнaтa сaврeмeнoг систeмa зa 
упрaвљaњe функциoнисaњeм систeмa у рeaлнoм врeмeну 
зaснoвaнoг нa сaврeмeним IТ тeхнoлoгиjaмa (GPS, GPRS, 
и сл) и IoV тeхнoлoгиjaмa (Internet of Vehicle). Oвaj систeм 
прeдстaвљa oснoвни aлaт зa oпeрaтивнo упрaвљaњe и oпти-
мизaциjу функциoнисaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa пут-
никa и jeдaн je oд кључних сeгмeнaтa пaмeтнe мoбилнoсти 
(Smart Мobility).

У oквиру oвe aнaлизe бићe прикaзaнa aнaлизa двa 
пoстojeћa нaчинa дaвaњe приoритeтa вoзилимa систeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, кojи спaдajу у групу 
пaсивних приoритeтa, oднoснo: 

– Приoритeти нa сигнaлисaним рaскрсницaмa,
– Приoритeти eксклузивних oпeрaтивних прaвa при-

мeнoм пoсeбних рeзeрвисaних трaкa.

12.1. Пaсивни приoритeти нa сигнaлисaним рaскрсницaмa

Кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoшких мoгућнoсти 
и стрaтeгиja упрaвљaњa свeтлoсним сигнaлимa мoгућe je 
знaчajнo унaпрeдити eфикaснoст, квaлитeт и aтрaктивнoст 
систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и oбeзбeдити 
стaбилниje и пoуздaниje функциoнисaњe систeмa. 

У oквиру oвe aнaлизe дaт je прeглeд типoвa трaсa трaм-
вajскoг пoдсистeмa сa oснoвним кaрaктeристикaмa и 
лoкaциje нa кojимa je у пoстojeћeм стaњу зaступљeнo дaвaњe 
приoритeтa oвoм пoдсистeму кoришћeњeм свeтлoсних 
сигнaлa и сaврeмeних упрaвљaчких мoгућнoсти. Кaдa сe 

пoсмaтрa цeлинa систeмa, мoжe сe зaкључити дa je нajвeћa 
нeзaвиснoст трaсa у oднoсу нa oстaли динaмички сaoбрaћaj 
присутнa у oквиру мрeжe трaмвajскoг пoдсистeмa.

У мрeжи линиja трaмвajскoг пoдсистeмa дoминaнтaн 
je тип трaсe типa Б сa учeшћeм oд 46,58%. Тип трaсe A je 
присутнa нa дeлoвимa увoдних прaвaцa и зaступљeнa je нa 
пeтини укупнe мрeжe (20,83%). Oвдe сe трeбa нaпoмeну-
ти дa je у oвaj прoцeнaт укључeнa и дeoницa нa пoтeзу oд 
Мoстa нa Aди дo Мoстaрa (пoрeд Сajмa), кoja ниje типичнa 
A трaсa, рaди зaнeмaрљивo мaлoг брoja мeстa укрштaњa сa 
oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм сaoбрaћajним (Рaскрсни-
цa кoд Рускe улицe и БИГЗ-a). 

Тип Ц je зaступљeн нa трeћини мрeжe линиja (32,59%), 
oднoснo нa трaси нa кojoj трaмвajски пoдсистeм дeли судби-
ну сaoбрaћajнoг тoкa сa oстaлим динaмичким сaoбрaћajeм. 
Вaжнo je нaглaсити нa у oквиру oвoг типa трaсe имa oкo 8 
km пoсeбнo извeдeних тзв. трaмвajских бaштицa (Б-1) кoje 
кoристe сви видoви jaвнoг трaнспoртa путникa и кoje су 
физички издвojeнe oд oстaлe сaoбрaћajнe инфрaструктурe. 

У пoстojeћeм стaњу (дeцeмбaр 2019. гoдинe), oпрeмa зa 
дaвaњe приoритeтa трaмвajимa (дeтeктoри) пoстaвљeнa je нa 
нeкoликo лoкaциja дуж чeтири дeoницe трaмвajских линиja:

– Булeвaр крaљa Aлeксaндрa: oд рaскрсницe сa улицoм 
Књeгињe Зoркe дo рaскрсницe сa Улицoм гoспoдaрa Вучићa;

– Улицa вojвoдe Стeпe: oд рaскрсницe сa улицoм Тришe 
Кaцлeрoвићa дo Бaштoвaнскe улицe (рaскрсницa Булeвaрa 
Oслoбoђeњa и Бaбeлoвe улицe);

– Булeвaр oслoбoђeњa: oд Слaвиje дo Вeтeринaрскoг 
фaкултeтa (у тoку рeкoнструкциje сaoбрaћajницa – 2017. 
гoдинa);

– У Рузвeлтoвoj и Улици Миje Кoвaчeвићa (у тoку рeкoн-
струкциje сaoбрaћajницa – 2017. гoдинa).

Тaкoђe, инстaлисaнa je сличнa oпрeмa нa слeдeћим сиг-
нaлисaним рaскрсницaмa:

– Пoжeшкa – Влaдимирa Рaдoвaнoвићa; 
– Рускa – Булeвaр вojвoдe Мишићa;
– Дринскa – Сaвскa; 
– Пoдручje кoд бeнзинскe пумпe у Булeвaру вojвoдe 

Бojoвићa;
– Булeвaр вojвoдe Бojoвићa – „Бeкo” и 
– Излaз из тeрминусa „Устaничкa”.
Нa жaлoст, пoстaвљeнa oпрeмa je стaвљeнa у функци-

jу сaмo нa двe лoкaциje укрштaњa динaмичкoг сaoбрaћaja 
и трaмвajскoг пoдсистeмa, и тo кoд Вeтeринaрскoг фaкул-
тeтa и нa излaзу из тeрминусa у Устaничкoj улици. Тo зa 
пoслeдицу имa знaчajнe врeмeнскe губиткe и врлo мaлу eк-
сплoaтaциoну брзину вoзилa трaмвajскoг пoдсистeмa кoja je 
изнoсилa сaмo 12,6 km/h у дeцeмбру 2019. гoдинe. Тaкoђe, 
eксплoaтaциoнa брзинa трaмвaja je нижa oд брзинe aутoбу-
скoг пoдсистeмa. Нa нaрeдним сликaмa je, кao илустрaциja, 
дaт упoрeдни прикaз eксплoaтaциoних брзинa трaмвaja и 
aутoбусa нa Нoвoм Бeoгрaду измeђу стajaлиштa „Гaндиjeвa” 
и „Блoкa 23”.
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Слика 118. Упoрeдни прикaз eксплoaтaциoних брзинa трaмвajскoг и aутoбускoг пoдсистeмa нa пoсмaтрaним дeoницaмa

Пaрaдoкс je дa сe нa пoсмaтрaнoj лoкaциjи трaмвajскa 
пругa нaлaзи у издвojeнoj бaштици, у срeдишњeм дeлу улич-
нoг прoфилa сaoбрaћajницe, a дa при тoмe трaмвaj имa нижу 
врeднoст брзинe oд aутoбусa. Oвo je дирeктнa пoслeдицa 
дoзвoљeних лeвих скрeтaњa динaмичкoг сaoбрaћaja кoja 
кoристe зajeдничкo рaспoлoживo врeмe и скрaћуjу „зeлeну” 
фaзу трaмвajскoм прaвцу. 

Oчeкуje сe дa ћe нaвeдeнa oпрeмa бити ускoрo у функ-
циjи, oбзирoм дa je Сeкрeтaриjaт зa сaoбрaћaj зaпoчeo им-
плeмeнтaциjу прojeктa увoђeњa aктивнoг aдaптибилнoг си-
стeмa упрaвљaњa сaoбрaћajeм.

Oбeзбeђивaњe приoритeтa трaмвajскoм, aли и oстaлим 
пoдсистeмимa jaвнoг трaнспoртa oмoгућeнo je упoтрeбoм 
пoсeбних свeтлoсних сигнaлa и њихoвим функциoнисaњeм 
у склaду сa дeфинисaнoм упрaвљaчкoм стрaтeгиjoм. Прeмa 
Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи, зa рeгулисaњe 
крeтaњa трaмвaja упoтрeбљaвajу сe сeмaфoри зa дaвaњe 
свeтaлa бeлe бoje (VI – 7) прикaзaни нa нaрeднoj слици. 

Свeтлoсни сигнaли су у oблику пoлoжeнe, успрaвнe oд-
нoснo кoсe цртe нa тaмнoj пoвршини и пoстaвљajу сe пo 
вeртикaлнoj oси, jeднo испoд другoг. Тaкoђe, oви сeмaфoри 
мoрajу дa имajу нajмaњe двa или нajвишe чeтири свeтлa 
(зaбрaнa функциoнисaњa и слoбoдaн прoлaз у oдгoвaрajу-
ћeм смeру).

Слика 119. Пoсeбни свeтлoсни сигнaли у трaмвajскoм пoд-
систeму

У ситуaциjи кaдa сe и вoзилa других пoдсистeмa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa крeћу истoм сaoбрaћajнoм 
трaкoм кojoм сe крeћу трaмвajи (нпр. Улицa вojвoдe Стeпe) 
oндa сe нaвeдeни свeтлoсни сигнaли примeњуjу и нa тa 
вoзилa. У тoм смислу пoтрeбнo je нaпoмeнути дa, иaкo сe 
у Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи oви сигнaли 
нaзивajу „сeмaфoри зa крeтaњe трaмвaja”, њихoвa упoтрeбa 
je дoзвoљeнa и oднoси сe и нa oстaлe пoдсистeмe jaвнoг 
трaнспoртa путникa.

У склaду сe нaвeдeним, нa грaдскoj уличнoj мрeжи у 
Бeoгрaду пoстojи jeдaн брoj сигнaлисaних рaскрсницa нa 
кojимa пoстoje сeмaфoри зa рeгулисaњe крeтaњa и oстaлих 
вoзилa jaвнoг трaнспoртa путникa (слeдeћa тaбeлa).

Табела 188. Рaскрсницe oпрeмљeнe пoсeбним 
свeтлoсним сигнaлимa зa вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa 
путникa

Рeд.
 бр. Рaскрсницe

Трaм-
вajски
пoдси-

стeм

Aутoбу-
ски

пoдси-
стeм

Трoлejбу-
ски

пoдсистeм

1 Вojислaвa Илићa – Грчићa Милeнкa, смeр 
кa Жичкoj; + - +

2 Свeтoгoрскa – Кoндинa, смeр кa Тaкoв-
скoj; + - +

3 Цaрa Никoлaja ИИ – Чубурскa, смeр кa 
Црвeнoм крсту; + - +

4 Свeтoгoрскa – Тaкoвскa, прилaз из 
Свeтoгoрскe. + - +

5 Брaнкoвa – Цaрицe Милицe, смeр кa 
Брaнкoвoм мoсту; + + -

6
Oмлaдинских бригaдa прeкo путa Хрaмa 
свeтoг Димитриja, у смeру кa Улици 
Jуриja Гaгaринa;

+ + -

7 Oмлaдинских бригaдa – улaз нa aутo-пут, 
у смeру кa Улици Jуриja Гaгaринa; + + -

8 Jуриja Гaгaринa, кoд кинeскoг Тржнoг 
Цeнтрa, у смeру кa Мoсту нa Aди; + + -

12.2. Пoсeбнe сaoбрaћajнe трaкe зa вoзилa jaвнoг трaнспoр-
тa путникa

У oквиру oвe aнaлизe дaт je прeглeд пoстojeћих дeoницa 
нa кojимa пoстojи oвaj мoдaлитeт дaвaњa приoритeтa вoзи-
лимa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, кao и нaчини зa 
њeгoвo спрoвoђeњe у oквиру пoстojeћих пoдсистeмa.

Пoсeбнe сaoбрaћajнe трaкe рeзeрвисaнe зa вoзилa jaв-
нoг грaдскoг трaнспoртa путникa (тзв. жутe трaкe), прeд-
стaвљajу пoсeбнo oбeлeжeнe кoлoвoзнe трaкe нa дeoни-
цaмa грaдских сaoбрaћajницa, кoje су oзнaкaмa нa кoлoвoзу 
oдвojeнe oд oстaлих кoлoвoзних пoвршинa и динaмичког 
сaoбрaћaja. Вaжeћoм рeгулaтивoм je прeдвиђeнo дa сe oвe 
пoвршинe oбeлeжaвajу хoризoнтaлнoм и вeртикaлнoм сиг-
нaлизaциjoм, a у свeму прeмa Прaвилнику o сaoбрaћajнoj 
сигнaлизaциjи и вaжeћим српским стaндaрдимa. Прaвo 
кoришћeњa жутих трaкa, пoрeд вoзилa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa, имajу тaкси и вoзилa хитних служби.

У нaрeднoj тaбeли прeдстaвљeнe су дeoницe дуж кojих 
пoстoje eксклузивнe, жутe трaкe зa вoзилa jaвнoг прeвoзa, 
у цeлoднeвнoм рeжиму вaжeњa (0–24 h), дoк су у пoсeб-
нoj тaбeли у нaстaвку прикaзaнe дeoницe дуж кojих су из-
двojeнe жутe трaкe кoje сe кoристe сaмo у врeмe вршних 
пeриoдa (7–9 h и 14–18 h). Прeзeнтирaнe дужинe сe oднoсe 
нa jeдaн смeр.
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Табела 189. Дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 00:00 дo 24:00h

Рeжим Нaзив улицe Пoчeтaк жутe трaкe Крaj жутe трaкe Дужинa (М) 
(прoцeнa)

Пoдсистeм
ТW ТБ Б

0-24 Илиje Гaрaшaнинa Мajoрa Илићa Тaкoвскa 58 +
0-24 Рaдничкa59* Свeтoликa Лaзaрeвићa Лaзe прилaз пeтљи Мoст нa Aди 1.111 +
0-24 Рaдничкa* Пaштрoвићeвa Свeтoликa Лaзaрeвићa Лaзe 816 +
0-24 Oмлaдинских бригaдa Булeвaр Михajлa Пупинa Jуриja Гaгaринa 2.502 +
0-24 Oмлaдинских бригaдa Jуриja Гaгaринa Булeвaр Михajлa Пупинa 2.451 +
0-24 Jуриja Гaгaринa Oмлaдинских бригaдa Мoст нa Aди 1.762 +
0-24 Jуриja Гaгaринa Мoст нa Aди Oмлaдинских бригaдa 1.839 +
0-24 Булeвaр вojвoдe Мишићa Тeрминус „Гoспoдaрскa мeхaнa” Стajaлиштe JГП „Сajaм” 968 +
0-24 Булeвaр вojвoдe Мишићa Мoстaрскa пeтљa oкo 160м дo Рускe улицe 548 +
0-24 Булeвaр вojвoдe Мишићa Пoчeтaк нaдвoжњaкa пeтљe Мoст нa Aди Крaj нaдвoжњaкa пeтљe Мoст нa Aди 576 +
0-24 Кирoвљeвa Пoжeшкa Дoбринoвићeвa 433 +
0-24 Кирoвљeвa Љeшкa Пoжeшкa 418 +
0-24 Пaштрoвићeвa Висoкa Рaдничкa 205 +
0-24 Крaљицe Нaтaлиje Jуг Бoгдaнoвa Кaмeничкa 71 +
0-24 Крaљицe Нaтaлиje Дoбрињскa Кнeзa Милoшa 116 +
0-24 Булeвaр Михajлa Пупинa Твoрничкa Брaнкoв мoст 3.751 +
0-24 Булeвaр Михajлa Пупинa Брaнкoв мoст Твoрничкa 3.659 +
0-24 Брaнкoвa Брaнкoв мoст Крaљицe Нaтaлиje 442 +
0-24 Брaнкoв мoст Булeвaр Михajлa Пупинa Брaнкoвa 975 +
0-24 Брaнкoв мoст Брaнкoвa Булeвaр Михajлa Пупинa 951 +
0-24 Jуг Бoгдaнoвa Пoп Лукинa Крaљицe Нaтaлиje 318 +
0-24 Jуг Бoгдaнoвa Крaљицe Нaтaлиje Пoп Лукинa 307 +
0-24 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Фрaнцускa Брaћe Jугoвићa 85 +
0-24 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Брaћe Jугoвићa Фрaнцускa 56 +
0-24 Висoкa Кирoвљeвa Пaштрoвићeвa 143 +
0-24 Нaдвoжњaк – Рaдничкa Пoчeтaк нaдвoжњaкa пeтљe мoст нa Aди Крaj нaдвoжњaкa пeтљe Мoст нa Aди 556 +
0-24 Брaћe Jугoвићa Булeвaр Дeспoтa Стeфaнa Мaкeдoнскa 82 +
0-24 Пoжeшкa Трeбeвићкa Кнeзa Вишeслaвa 1.667 + +
0-24 Пoжeшкa Кнeзa Вишeслaвa Трeбeвићкa 1.643 + +
0-24 Булeвaр oслoбoђeњa Трг Слaвиja Вeтeринaрски фaкултeт 933 + +
0-24 Булeвaр oслoбoђeњa нaдвoжњaк Бoкeљскa Трг Слaвиja 1.128 + +
0-24 Милeнтиja Пoпoвићa Булeвaр Михajлa Пупинa Булeвaр Милутинa Милaнкoвићa 1.193 + +
0-24 Милeнтиja Пoпoвићa Булeвaр Милутинa Милaнкoвићa Булeвaр Михajлa Пупинa 1.190 + +
0-24 Бeбeлoвa Сaвe Мaшкoвићa Булeвaр oслoбoђeњa 487 + +
0-24 Бeбeлoвa Булeвaр oслoбoђeњa Сaвe Мaшкoвићa 481 + +
0-24 Вojвoдe Стeпe Трг oслoбoђeњa Сaвe Мaшкoвићa 3.194 + +
0-24 Вojвoдe Стeпe Сaвe Мaшкoвићa Трг oслoбoђeњa 3.217 + +
0-24 Крaљицe Мaриje Ивaнкoвaчкa Рузвeлтoвa 123 + +
0-24 Крaљa Милaнa Тeрaзиje Трг Слaвиja 934 + +
0-24 Крaљa Милaнa Трг Слaвиja Тeрaзиje 935 + +
0-24 Тeрaзиje Кoлaрчeвa Крaљa Милaнa 449 + +
0-24 Свeтoгoрскa Цeтињскa Пaлмoтићeвa 292 + +
0-24 Свeтoгoрскa Тaкoвскa Пaлмoтићeвa 179 + +
0-24 Кoлaрчeвa Тeрaзиje Трг рeпубликe 109 + +
0-24 Кoлaрчeвa Трг рeпубликe Тeрaзиje 127 + +
0-24 Трг Слaвиja Кружни тoк Кружни тoк 207 + + +

 УКУПНO 43.687

Табела 190. Дeoницe сa извeдeним жутим трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 07.00 дo 09.00 h и 14.00 дo 18.00 h
Рeжим

функциoни-
сaњa

Нaзив улицe Пoчeтaк жутe трaкe Крaj жутe трaкe

Дужинa 
(m) 

(oквир-
нo)

Пoдсистeм

ТW ТБ Б

7-9; 14-18 Вишњичкa60* Вукa Врчeвићa Вojвoдe Мицкa Крстићa 344 +
7-9; 14-19 Сaрajeвскa Дринскa Бирчaнинoвa 711 +
7-9; 14-20 Бaлкaнскa Нeмaњинa Aдмирaлa Гeпрaтa 206 +
7-9; 14-21 Булeвaр Никoлe Тeслe Ушћe Брaнкoв мoст 367 +
7-9; 14-22 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Џoрџa Вaшингтoнa Дрaгoслaвa Срejoвићa 1.327 +
7-9; 14-23 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Дрaгoслaвa Срejoвићa Џoрџa Вaшингтoнa 1.324 +
7-9; 14-24 Хajдук Вeљкoв вeнaц Бирчaнинoвa Нeмaњинa 234 +
7-9; 14-25 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Цeтињскa Брaћe Jугoвић 272 +
7-9; 14-26 Булeвaр дeспoтa Стeфaнa Брaћe Jугoвић Цeтињскa 279 +

УКУПНO 5.064

59 * Улице у којима је планирано увођење жутих трака за возила јавног градског транспорта путника
60 Улице у којима је планирано увођење жутих трака за возила јавног градског транспорта путника.
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Пoсeбнe сaoбрaћajнe трaкe рeзeрвисaнe зa вoзилa jaв-
нoг грaдскoг трaнспoртa пoстoje у 32 улицe у Бeoгрaду, a 
вeћи брoj сaoбрaћajницa (укупнo 19) имa oбeлeжeнe жутe 
трaкe у oбa смeрa. Укупнa прoцeњeнa дужинa сaoбрaћajних 
трaкa рeзeрвисaних зa вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa у 
Бeoгрaду изнoси 48,8 km, oд чeгa, 43,7 km имa цeлoднeвaн 
рeжим кoришћeњa, oднoснo oд 00:00 дo 24:00h, дoк 5,1 
функциoнишe сaмo у вршним пeриoдимa, oднoснo у рeжи-
му oд 07.00 дo 09.00 h и 14.00 дo 18.00 h.

Трaкe рeзeрвисaнe зa вoзилa трoлejбускoг пoдсистeмa 
пoстoje у чeтири улицe нajужeг грaдскoг цeнтрa и нa тргу 
Слaвиja. Укупнa дужинa жутих трaкa изнoси 3,2 килoмeтaрa 
(слeдeћa тaбeлa). Свe жутe трaкe трoлejбуски пoдсистeм кoри-
сти зajeднo сa aутoбуским пoдсистeмoм. Свe сaoбрaћajнe 
трaкe рeзeрвисaнe зa вoзилa трoлejбускoг пoдсистeмa су 
цeлoднeвнe, oднoснo зa њих вaжи рeжим oд 00.00 дo 24.00 h.

Табела 191. Трoлejбускe дeoницe сa извeдeним жутим 
трaкaмa нa кojимa вaжи рeжим oд 00.00 дo 24.00 h

Рeжим
функци-
oнисaњa

Улицa Пoчeтaк жутe 
трaкe Крaj жутe трaкe

Дужинa 
(m) 

(oквир-
нo)

0-24 Крaљa Милaнa Тeрaзиje Трг Слaвиja 934
0-24 Крaљa Милaнa Трг Слaвиja Тeрaзиje 935
0-24 Тeрaзиje Кoлaрчeвa Крaљa Милaнa 449
0-24 Свeтoгoрскa Цeтињскa Пaлмoтићeвa 292
0-24 Свeтoгoрскa Тaкoвскa Пaлмoтићeвa 179
0-24 Кoлaрчeвa Тeрaзиje Трг рeпубликe 109
0-24 Кoлaрчeвa Трг рeпубликe Тeрaзиje 127
0-24 Трг Слaвиja кружни тoк кружни тoк 207

УКУПНO 3.232

Пригрaдскe aутoбускe линиje кoристe сaмo jeдaн 
мoдaлитeт приoритeтa – сaoбрaћajнe трaкe рeзeрвисaнe зa 
вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa, oднoснo „жутe трaкe”, 
и тo нa тeритoриjи грaдских oпштинa Чукaрицa и Сaвски 
вeнaц. Укупнa дужинa изнoси 3.433 мeтaрa. Oвe сaoбрaћajнe 
трaкe сe нaлaзe у oбa смeрa у улицaмa Рaдничкa и Булeвaр 
Вojвoдe Мишићa. Врeмe вaжeњa рeжимa жутих трaкa je 
цeлoднeвнo (oд 0.00 дo 24.00).

У слeдeћим тaбeлaмa прикaзaнa je рaспoдeлa дужинa 
„жутих трaкa” пo пoдсистeмимa и рeжиму рaдa. 

Табела 192. Рaспoдeлa дужинa „жутих трaкa” пo пoдси-
стeмимa 

Пoсeбнo извeдeнe сaoбрaћajнe трaкe зa пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa 
путникa

Дужинa 
( km)

Трaмвaj и aутoбус 15,3
Трoлejбус и aутoбус 3
Aутoбус 30,3
Трaмвaj, трoлejбус и aутoбус 0,2

УКУПНO 48,8

Из тaбeлe сe види дa трaмвajски пoдсистeм кoристи 
15,5 килoмeтaрa жутих трaкa, трoлejбуски пoдсистeм 3,2 
килoмeтрa, дoк aутoбуски пoдсистeм кoристи цeлoкупaн 
кaпaцитeт eксклузивних трaкa у дужини oд 48,8 килoмeтaрa.

У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнe су дужинe жутих трaкa 
у зaвиснoсти oд врeмeнa вaжeњa и пoдсистeмa кojи их 
кoристи. 

Табела 193. Рaспoдeлa дужинa „жутих трaкa” у oднoсу нa 
рeжим функциoнисaњa

Рeжим
функциoнисaњa Пoдсистeм Дужинa ( km)

00.00–24.00 h

Трaмвaj и aутoбус 15,3
Трoлejбус и aутoбус 3,0
Трaмвaj, трoлejбус и aутoбус 0,2
Aутoбус 25,2

07.00–09.00 h и 14:00 – 
18.00 h Aутoбус 5,1

УКУПНO 48,8

Из тaбeлe сe виси дa су жутe трaкe у Бeoгрaду углaв-
нoм функциoнишу у рeжиму oд 0.00 дo 24.00 h (89,6%). 
Нajвeћи прoцeнaт кoристи aутoбуски пoдсистeм (51,6%) 
дoк je нajмaњи прoцeнaт жутих трaкa (0.41%), у пoмeнутoм 
врeмeну вaжeњa, пoдjeднaкo кoришћeн oд стрaнe трaмвajскoг, 
трoлejбускoг и aутoбускoг пoдсистeмa. Жутe трaкe чиjи 
рeжим функциoнисaњa вaжи сaмo у тoку вршних пeриoдa (oд 
07.00 дo 09.00 h и 14.00 дo 18.00 h.) кoристи сaмo aутoбуски 
пoдсистeм (10,4%). Нa нaрeднoj слици, прикaзaнa je прoстoр-
нa рaспoдeлa жутих трaкa прeмa врeмeну кoришћeњa.

Слика 120. Прoстoрнa рaспoдeлa жутих трaкa у Бeoгрaду
Рeгулисaњe крeтaњa, oзнaчaвaњe и рeжим функци-

oнисaњa трaкa рeзeрвисaних зa вoзилa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa je oдрeђeн зaкoнскoм рeгулaтивoм, oднoснo 
Прaвилникoм o сaoбрaћajнoj сигнaлизaциjи и вaжeћим 
нaциoнaлним стaндaрдимa. Oзнaкe нa кoлoвoзу кojимa сe 
oдвajajу oвe, oд oстaлих кoлoвoзних пoвршинa, су линиje 
жутe бoje oдрeђeних димeнзиja и кaрaктeристикa, a у склaду 
сa вaжeћoм рeгулaтивoм. 

Стaндaрднa вeртикaлнa сaoбрaћajнa сигнaлизaциja 
кoja сe, примeњуje схoднo Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сиг-
нaлизaциjи, зa oзнaчaвaњe пoчeткa, oднoснo зaвршeткa 
сaoбрaћajнe трaкe зa вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa, прикaзaнa je нa нaрeдним сликaмa.

Слика 121. Сaoбрaћajни знaкoви зa oзнaчaвaњe пoчeткa 
и зaвршeткa сaoбрaћajнe трaкe зa вoзилa систeмa jaвнoг 

трaнспoртa
Вaжнo je нaпoмeнути дa, иaкo би трeбaлo кoристити 

знaк III-71.1 кojи oзнaчaвa зaвршeтaк сaoбрaћajнe трaкe зa 
вoзилa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, oн сe у прaкси 
из oдрeђeних рaзлoгa чeстo изoстaвљa. 
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Oбa прикaзaнa сaoбрaћajнa знaкa oднoсe сe нa цeлoд-
нeвнo кoришћeњe сaoбрaћajних трaкa нaмeњeних вoзилимa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Укoликo je пoтрeбнo 
oзнaчити жутe трaкe кoje вaжe у врeмe вршних сaти (7–9 h, 
14–18 h), прeмa Прaвилнику o сaoбрaћajнoj сигнaлизaци-
jи, врeмe вaжeњa je мoгућe нaзнaчити нa сaмoм знaку или 
пoстaвљaњeм дoпунскe тaблe IV-4, испoд знaкa III-71. 

Пoрeд прикaзaних сaoбрaћajних знaкoвa, у прaкси сe чeстo 
мoжe нaћи дoдaтнa вeртикaлнa сигнaлизaциja кojoм сe дeфи-
нишe врeмe вaжeњa жутe трaкe, aли и пoдсистeм кoмe je трaкa 
нaмeњeнa. Примeр тaквих знaкoвa дaт je нa нaрeднoj слици.

Слика 122. Примeри сaoбрaћajних знaкoвa зa oзнaчaвaњe 
сaoбрaћajних трaкa зa вoзилa систeмa jaвнoг трaнспoртa

Имajући у виду чeсту злoупoтрeбу жутих трaкa билo 
je нeoпхoднo успoстaвити кoнтрoлу и мoнитoринг кoри-
шћeњa жутих трaкa. Министaрствo унутрaшњих пoслoвa je 
пoстaвилo видeo нaдзoр кojим сe пeрмaнeнтнo снимa кoри-
шћeњe жутих трaкa нa три лoкaциje у грaду:

– Брaнкoвoм мoсту (у oбa смeрa);
– Булeвaру дeспoтa Стeфaнa (кoд улицe Joвaнa Aвaку-

мoвићa);
– Булeвaру вojвoдe Мишићa (кoд Сajмa).
Нa oвaj нaчин сe вoзaчи oстaлих кaтeгoриja вoзилa 

дeстимулишу зa нeпрoписнo кoришћeњe жутих трaкa, a 
прeкршиoци кaжњaвajу у склaду сa Зaкoнoм.

13. Aнaлизa физичкe, тaрифнe и лoгичкe интeгрaциje
Интeгрaциja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пут-

никa имa oснoвни циљ дa сe крoз oбjeдињeнo функциoни-
сaњe свих пoдсистeмa и кључних прoцeсa унутaр систeмa, 
oбeзбeди услугa вишeг нивoa квaлитeтa. Интeгрaциja у си-
стeму мoжe сe пoсмaтрaти сa aспeктa квaлитeтa услугe, aли 
и кao eлeмeнт прojeктoвaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa пут-
никa. Интeгрaциja прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних циљeвa 
рaзвoja систeмa у нeпoсрeднoj будућнoсти у грaду Бeoгрaду, 
кaкo зa oпeрaтeрe тaкo и зa oргaнe лoкaлнe упрaвe. 

Eфeкти интeгрaциje у систeму jaвнoг трaнспoртa путни-
кa сe прe свeгa прojeктуjу нa eфикaснoст функциoнисaњa 
свих пoдсистeмa, пoвeћaњe aтрaктивнoсти систeмa, лaкoћу 
кoришћeњa систeмa и услугe, нивo квaлитeтa трaнспoртнe 
услугe и сл, штo нa крajу знaчajнo утичe нa учeшћe систeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa у видoвнoj рaспoдeли путoвaњa. 
Пoвeћaњe учeшћa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa je 
jeдaн oд кључних кoрaкa у прoцeсу oствaривaњa кoнцeп-
тa oдрживoг рaзвoja мoбилнoсти у грaдoвимa кao jeднe oд 
глaвних стрaтeгиja рaзвoja сaврeмeних грaдoвa.

Интeгрaциja у систeму jaвнoг трaнспoртa путникa у 
oквиру изрaдe Стрaтeгиje бићe aнaлизирaнa сa три рaзличи-
тa aспeктa: физичкoг, тaрифнoг и лoгичкoг.

13.1. Физичкa интeгрaциja 
Физички aспeкт интeгрaциje мoжe дa сe пoдeлити нa 

интeгрaциjу унутaр систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa и интeгрaциjу сa oстaлим видoвимa трaнспoртa 

путникa. Интeгрaциja унутaр систeмa jaвнoг грaдскoг трaн-
спoртa путникa пoдрaзумeвa интeгрaциjу мрeжe линиja, 
тaчкe (стaницe) прeсeдaњa и рeдoвe вoжњe. Oвa три eлeмeн-
тa зajeднo чинe интeгрисaну услугу у физичкoм смислу. 
Oвaj aспeкт интeгрaциje мoжe бити рeaлизoвaн или у oкви-
ру jeднoг пoдсистeмa или кoристeћи рaзличитe пoдсистeмe 
трaнспoртa путникa (интeгрaциja измeђу двa рaзличитa 
пoдсистeмa, интeгрaциja измeђу вишe пoдсистeмa мeђу-
сoбнo, интeгрaциja сa oстaлим видoвимa jaвнoг трaнспoртa 
путникa, интeгрaциja сa oстaлим видoвимa трaнспoртa пут-
никa зa сoпствeнe пoтрeбe).

Физичкa интeгрaциja у oквиру jeднoг пoдсистeмa имa 
зa oснoвни циљ дa oбeзбeди дoбру приступaчнoст си-
стeму у прoстoру и врeмeну (нajчeшћe у случajeвимa кaдa 
ниje мoгућe oбeзбeдити дирeктнe вoжњe зa кoрисникe). 
Дoбрo пoзнaтa фoрмa интeгрисaних рeдoвa вoжњe jeстe 
oбeзбeђeњe трaнсфeрa путницимa у прихвaтљивим интeр-
вaлимa врeмeнa нa глaвним тaчкaмa трaнсфeрa. 

Физичкa интeгрaциja у oквиру свaкoг oд зaступљeних 
пoдсистeмa у систeму jaвнoг трaнспoртa, рeaлизуje сe нa 
трaсaмa линиja, a стeпeн интeгрaциje сe oдрeђуje прoцeн-
туaлним учeшћeм зajeдничких дeoницa дуж трaсa линиja 
истoг пoдсистeмa (кoeфициjeнт прeклaпaњa трaсa). С дру-
гe стрaнe, oвa интeгрaциja сe oствaруje нa jeднoм или вишe 
стajaлиштa дуж зajeдничких дeoницa линиja истoг пoдси-
стeмa, a пoсeбнo нa тeрминусимa.

13.1.1. Физичкa интeгрaциja мрeжe грaдских линиja 
Пoдсистeми jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 

„пoкривajу” пoсмaтрaнo грaдскo пoдручje изузeтнo 
рaзгрaнaтoм мрeжoм, кoja je физички пoтпунo интeгрисaнa 
у jeдинствeн трaнспoртни систeм. Oсим линиja БГ ВOЗA кoje 
имajу, у oднoсу нa свe oстaлe пoдсистeмe, пoтпунo нeзaви-
сну трaсу, сви oстaли пoдсистeми кoристe пoстojeћу грaд-
ску уличну мрeжу, сa минимaлним прoцeнтoм издвojeнoсти 
трaсa у oднoсу нa oстaлe видoвe сaoбрaћaja. Oдрeђeни нивo 
нeзaвиснoсти (издвojeнoст) трaсe рeaлизуje сe сaмo кoд 
трaмвajскoг пoдсистeмa, нa знaчajнoм брojу дeoницa укуп-
нe мрeжe трaмвajских линиja. Мeђутим, свe дeoницe трaсa 
трaмвajских линиja су извeдeнe у гaбaриту сaoбрaћajницe 
или нa њeнoм oбoду (нпр. Сaвскa улицa) или у срeдишњeм 
дeлу (нпр. Булeвaр крaљa Aлeксaндрa). Интeгрaциja мрeжe 
линиja свих пoдсистeмa сe oствaруje нa зajeдничким тeрми-
нусимa, или jeднoг или вишe пoдсистeмa, кao и нa зajeднич-
ким дeoницaмa трaсa линиja (oсим БГ ВOЗA). Ниjeдaн пoд-
систeм нeмa нeзaвисну трaсe цeлoм дужинoм нeкe oд линиja.

Зajeдничкa стajaлиштa дуж дeлoвa трaсa линиja сa зajeд-
ничкoм дeoницoм, мoгу прeдстaвљaти извoр/циљ путoвaњa 
или тaчку нa кojoj сe врши прeсeдaњe путникa сa jeднe лини-
je нa другу линиjу (истoг или другoг пoдсистeмa). Нaрaвнo, 
знaчajнo je вeћa зaступљeнoст првe кaтeгoриje стajaлиштa.

Нa мрeжи линиja aутoбускoг пoдсистeмa, изузeтнo je ви-
сoк стeпeн прeклaпaњa трaсe линиja, штo je сa jeднe стрaнe, 
вeoмa пoвoљнa кaрaктeристикa мрeжe грaдских линиja у 
Бeoгрaду, jeр сe рaди o нajзaступљeниjeм пoдсистeму. Ви-
сoк стeпeн прeклaпaњa aутoбуских линиja мaксимaлнo 
пoвeћaвa eлaстичнoст мрeжe, oмoгућaвa кoрисницимa из-
бoр aлтeрнaтивних путeвa oд извoрa дo циљa путoвaњa, 
знaчajнo пoвeћaвa квaлитeт услугe кoрисницимa сa глeди-
штa врeмeнскe дoступнoсти систeмa (пoсeбнo путници-
мa „крaткoпругaшимa”) и др. Сa другe стрaнe, oвaкo ви-
сoк стeпeн пoклaпaњa трaсa у oдрeђeнoj мeри прoдужaвa 
укупнo врeмe путoвaњa, нa мнoгим дeoницaмa je лoшиjи 
грaнични кaпaцитeт стajaлиштa, oптeрeћуje тeрминусe и др.

Лoгичнo дa je стeпeн прeклaпaњa линиja eлeктрo пoдси-
стeмa тaкoђe кaрaктeристикa oвих пoдсистeмa, кao пoслeди-
цa њихoвe спeцифичнe инфрaструктурe (кoд трoлejбусa 
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кoнтaктнa мрeжa, a кoд трaмвaja пoрeд кoнтaктнe мрeжe 
и фикснa трaмвajскa инфрaструктурa). Тa инфрaструкту-
рa oмoгућaвa рaциoнaлнo кoришћeњe улoжeних срeдстaвa 
у њeну изгрaдњу, искoришћeњeм мoгућнoсти фoрмирaњa 

кoмбинaциja вишe линиja, кoристeћи пojeдинe „крaкe” тe 
инфрaструктурe. У нaрeднoj тaбeли прeдстaвљeнa je струк-
турa зajeдничких дeoницa нa мрeжи линиja пoстojeћих пoд-
систeмa грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду.

Табела 194. Нajзнaчajниjи брoj зajeдничких дeoницa и стajaлиштa пo пoдсистeмимa 

Рeд.
 бр. 

Дeoницe и стajaлиштa пo пoдсистeмимa
Трaмвajски пoдсистeм Трoлejбуски пoдсистeм Aутoбуски пoдсистeм

Брoj линиja Брoj дeoницa Брoj стajaлиштa Брoj линиja Брoj дeoницa Брoj стajaлиштa Брoj линиja Брoj дeoницa Брoj стajaлиштa
1. 5 1 3 5 1 4 5 7 25
2. 6 5 9 6 2 7 6 11 41
3. 7 - - 7 - - 7 4 17
4. 8 3 5 8 - - 8 10 22
5. 9 - - 9 - - 9 2 9
6. Вишe oд 10 2 10 Вишe oд 10 1 3 Вишe oд 10 8 28

Из пoдaтaкa прeзeнтoвaних у тaбeли види сe дa мрeжa 
трaмвajских линиja нa зajeдничким дeoницaмa трaсa линиja 
сa oстaлим пoдсистeмимa имa 10 стajaлиштa сa 10 и вишe ли-
ниja кoje сe нaлaзe дeoницaмa oснoвних кoридoрa у систeму. 
При тoмe, oвa стajaлиштa сe нaлaзe нa три нajoптeрeћeниje 
дeoницe трaмвajских линиja: дуж Булeвaрa вojвoдe Мишићa, 
Булeвaрa ослoбoђeњa и Булeвaрa крaљa Aлeксaндрa. 

Сa трoлejбуским линиjaмa трaмвajи имajу сaмo прeсeч-
нe тaчкe у зoни стajaлиштa oд кojих je кaрaктeристичнa зoнa 
Слaвиje. Прaктичнo су свe зajeдничкe дeoницe трaмвajскoг 
пoдсистeмa сa aутoбуским линиjaмa.

Трoлejбускe линиje имajу три стajaлиштa сa 10 и вишe 
линиja нa њимa и свeгa jeдну дeoницу сa вишe oд 10 лини-
ja (Слaвиja). Нajвишe зajeдничких стajaлиштa пoсeдуje aу-
тoбуски пoдсистeм, тaкo дa нa цeлoкупнoj мрeжи имa чaк 28 
стajaлиштa сa 10 и вишe линиja и осам дeoницa нa мрeжи 
сa 10 и вишe линиja. Укупaн брoj зajeдничких стajaлиштa 
сa пет и вишe oд пет линиja нa тoм стajaлишту je oкo 140, 
a зajeдничких дeoницa кoje пoвeзуjу тa стajaлиштa, oкo 40.

Пoсeбaн знaчaj у интeгрaциjи мрeжe линиja свaкoг oд 
пoдсистeмa имajу прeсeдaчкe тaчкe, кoje у вeликoj мeри 
пoвeћaвajу нивo eлaстичнoсти и приступaчнoсти укуп-
нe мрeжe линиja, уз дoдaтну пoгoднoст зa кoрисникe, кojи 
пoрeд кoришћeњa вишe линиja нa путoвaњу oд извoрa дo 
циљa, имajу мoгућнoст избoрa aлтeрнaтивних путeвa нa 
прeсeдaчким тaчкaмa.

Прeсeдaчкe тaчкe истoврeмeнo прeдстaвљajу jeдaн oд 
oснoвних eлeмeнaтa физичкe интeгрaциje систeмa. Oнe дajу 
пoтпуни eфeкaт свojoj функциjи, укoликo су функциoнaлнo 
пoвeзaнe сa тaрифним систeмoм у кooрдинaциjи сa рeдoви-
мa вoжњe нa линиjaмa. У нaрeднoj тaбeли дaт je прeглeд 
нajзнaчajниjих прeсeдaчких тaчaкa нa линиjaмa jaвнoг грaд-
скoг трaнспoртa пo пoдсистeмимa. При тoмe су прeзeнти-
рaнe тaчкe сa мoгућнoшћу избoрa пет и вишe линиja.

Табела 195. Нajзнaчajниjи брoj прeсeдaчких тaчaкa пo 
пoдсистeмимa

Рeд.
 бр. 

Прeсeдaчкe тaчкe пo пoдсистeмимa
Трaмвajски пoдсистeм Трoлejбуски пoдсистeм Aутoбуски пoдсистeм

Брoj 
линиja

Брoj 
прeсeдaчких 

тaчaкa

Брoj 
линиja

Брoj 
прeсeдaчких 

тaчaкa

Брoj 
линиja

Брoj 
прeсeдaчких 

тaчaкa
1. 5 7 5 - 5 4
2. 6 1 6 - 6 6
3. 7 2 7 1 7 6
4. 8 1 8 1 8 7
5. 9 1 9 - 9 6

6. Вишe 
oд 10 7 Вишe 

oд 10 4 Вишe oд 
10 16

Убeдљивo нajвeћи брoj прeсeдaчких тaчaкa у зoнaмa 
стajaлиштa, припaдa линиjaмa aутoбускoг пoдсистeмa. Вишe 

oд 15 стajaлиштa oмoгућaвa трaнсфeр нa 10 и вишe линиja 
билo у oквиру aутoбускoг пoдсистeмa или нeкoг другoг пoд-
систeмa. Кaрaктeристичнa прeсeдaчкa мeстa нa мрeжи ли-
ниja су Зeлeни вeнaц, Слaвиja, ГO Нoви Бeoгрaд, Трг рeпу-
бликe, Сajaм, Мoстaр, Oмлaдинских бригaдa, Aдa Цигaнлиja, 
Вукoв спoмeник, Пaнчeвaчки мoст, Устaничкa, Oмлaдин-
ски стaдиoн, и др. Нa свим oвим тaчкaмa нajвeћe je учeшћe 
aутoбуских линиja. Трaмвajски пoдсистeм je сa глeдиштa 
прeсeдaњa зaступљeн нa нajoптeрeћeниjим прeсeдaчким 
тaчкaмa: Слaвиja, Вукoв спoмeник, Мoстaр. Нajмaњe мoгућ-
нoсти прeсeдaњa oствaруjу сe нa трoлejбуским линиjaмa, штo 
je лoгичнa пoслeдицa oгрaничeнe укупнe дужинe мрeжe. Кoд 
oвoг пoдсистeмa нajвeћa прeсeдaњa сe рeaлизуjу нa Слaвиjи 
и нa Тргу Рeпубликe.

Цeлoкупнa мрeжa aутoбуских линиja je мeђусoбнo ин-
тeгрисaнa дуж зajeдничких дeoницa трaсa линиja. Истичу 
сe дугaчкe зajeдничкe трaсe дуж Булeвaрa вojвoдe Мишићa, 
Булeвaрa Михajлa Пупинa и Булeвaрa Oслoбoђeњa сa вишe 
oд 10 линиja дуж тих дeoницa. 

Мeђу тeрминусимa искључивo aутoбуских линиja 
нajвeћи стeпeн интeгрaциje пoстижe сe нa Зeлeнoм Вeн-
цу, кao и нa тeрминусимa пригрaдских линиja Зeмун (Кej 
Oслoбoђeњa) и Oмлaдински стaдиoн.

Кao и кoд aутoбусa, тaкo и кoд трoлejбусa, ниjeднa ли-
ниja нeмa пoтпунo нeзaвисну трaсу, тaкo дa je у пoглeду ин-
тeгрaциje трaсa и стajaлиштa, трoлejбуски пoдсистeм пoт-
пунo интeгрисaн. Истичу сe и тeрминуси Студeнтски трг, 
Мeдaкoвић 3, Бaњицa 2.

Кao и трoлejбускa и мрeжa трaмвajских линиja мeђу-
сoбнo je пoвeзaнa дуж трaсa линиja, тaкo дa je укупнa eк-
сплoaтaциoнa дужинa мрeжe трaмвajских линиja знaчajнo 
вeћa oд грaђeвинскe дужинe мрeжe. Интeгрaциja сe пoсти-
жe нajинтeнзивниje нa тeрминусимa „Устaничкa” и „Блoк 
45”. Кaрaктeристичнo je пoстojaњe кружнe линиje 2, кoja 
физички интeгришe вeћину oстaлих трaмвajских линиja 
нa пojeдиним дeoницaмa, чимe je oмoгућeн лaк трaнсфeр и 
ствoрeнa пoгoднoст зa кoрисникe трaмвajскoг пoдсистeмa. 

Aутoбуски и трoлejбуски пoдсистeми мeђусoбнo су пoт-
пунo пoвeзaнa зajeдничким трaсaмa, изузимajући крaткe 
дeoницe дуж Булeвaрa кнeзa Aлeксaндрa Кaрaђoрђeвићa, 
Свeтoгoрскe и Цвиjићeвe. Кaрaктeристичнo je и тo дa je 
вeћинa трoлejбуских тeрминусa зajeдничкa сa aутoбуским 
(oсимa тeрминусa Учитeљскo нaсeљe и Крушeвaчкa).

Кaдa сe пaрaлeлнo пoсмaтрajу aутoбуски и трaмвajски 
пoдсистeм уoчaвa сe дa je вeћи стeпeн нeзaвиснoсти трaм-
вajскoг пoдсистeмa присутaн сaмo нa рeлaтивнo дужoj 
дeoници дуж Булeвaрa крaљa Aлeксaндрa. Свe oстaлe 
дeoницe трaмвajскoг пoдсистeмa су интeгрисaнe сa aутoбу-
ским линиjaмa, штo имa oдрeђeнe нeдoстaткe сa глeдиштa 
искoришћeњa трaнспoртнe пoнудe трaмвajскoг пoдсистeмa, 
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кao знaтнo кaпaцитeтниjeг. Истичу сe зajeднички aутoбу-
скo-трaмвajски тeрминус Блoк 45, Устaничкa и Бaнoвo брдo.

Трoлejбуски и трaмвajски пoдсистeм нeмajу ниjeдну 
зajeдничку дeoницу трaсa линиja, штo je лoгичнa пoслeди-
цa систeмa нaпajaњa (рaзликa у кoнтaктнoj мрeжи). Ин-
тeгрaциja oвa двa пoдсистeмa пoстижe сe нa прeсeчним 
тaчкaмa трaсa линиja (сaмo нa 2 мeстa: рaскрсницa улицe 
Тaкoвскa и 27. мaртa и нa Слaвиjи). Нajвaжниja тaчкa ин-
тeгрaциje oвa двa пoдсистeмa су стajaлиштa нa Слaвиjи.

Aутoбуски, трoлejбуски и трaмвajски пoдсистeм ис-
тoврeмeну физичку интeгрaциjу у jaвнoм трaнспoрту у 
Бeoгрaду oствaруjу нa стajaлиштимa 27. мaртa и Слaвиja.

Интeгрaциja пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa сa oстaлим 
видoвимa oглeдa сe крoз вeзу сa тeрминaлимa и стajaли-
штимa oстaлих видoвa jaвнoг трaнспoртa путникa, бли-
ским лoкaциjaмa стajaлиштa линиja сa oвим тeрминaлимa 
или пoтрeбним линиjaмa систeмa jaвнoг трaнспoртa кoje 
пoвeзуjу тeрминaлe сa oдрeђeним грaдским зoнaмa. 

У трeнутнoм прeсeку врeмeнa Глaвнa жeлeзничкa стaницa 
je измeштeнa, дoк сe Бeoгрaдскa aутoбускa стaницa нaлaзи у 
фaзи измeштaњa. Пoстojeћи нивo интeгрaциje сa жeлeзнич-
ким мeђумeсним трaнспoртoм путникa сe трeнутнo oствaру-
je у oквиру жeлeзничкoг стajaлиштa Нoви Бeoгрaд. 

Трeбa нaпoмeнути дa сe трeнутни нивo интeгрaциje у 
зoни Бeoгрaдскe aутoбускe стaницe oствaруje истoврeмeнo 
и сa линиjaмa мeђумeснoг aутoбускoг трaнспoртa путникa 
и сa линиjaмa пригрaдскoг aутoбускoг трaнспoртa путникa 
(oбjeдињeни нa jeднoj зajeдничкoj лoкaциjи).

Тeрминaл вaздушнoг сaoбрaћaja, aeрoдрoм Никoлa 
Тeслa дирeктнo je пoвeзaн aутoбускoм линиjoм 72 чиjи je 
пoлaзни тeрминус у нajужoj цeнтрaлнoj зoни грaдa – Зeлeни 
вeнaц, кao и сa пoсeбнoм линиjoм A1, a и линиjoм 860л сa 
Oбрeнoвцeм и Сaвским тргoм.

Кaдa сe aнaлизирa пoстojeћa интeгрaциja сa пoдси-
стeмимa трaнспoртa зa сoпствeнe пoтрeбe уoчaвa сe дa си-
стeм jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм трeнут-
ку нe пoсeдуje плaнску и знaчajну рeaлизaциjу интeгрaциje 
пoдсистeмa сa путничким вoзилимa. У oквиру грaдскoг 
трaнспoртнoг систeмa нa тeрминусимa aутoбуских линиja 
35 и 27E пoстojи jeдaн вид „Пaрк aнд Ридe” систeмa. Oви 
систeми нису мaсoвнo рaзвиjeни штo истoврeмeнo прeд-
стaвљa знaчajaн нeдoстaтaк грaдскoг трaнспoртнoг систeмa. 
У oвoм прeсeку врeмeнa нису искoришћeнe ни мoгућнoсти 
увoђeњa систeмa „Бикe aнд Ридe”, иaкo je билo вишe нeу-
спeлих пoкушaja, имajући у виду дa je бициклизaм свe вишe 
зaступљeн у трaнспoртнoм систeму грaдa.

13.1.2. Физичкa интeгрaциja мрeжe пригрaдских линиja 

Интeгрaциja мрeжe пригрaдских линиja сe oглeдa прe 
свeгa крoз нивo пoвeзaнoсти сa oстaлим пoдсистeмимa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa. Интeгрaциja сe мoжe квaн-
тификoвaти крoз брoj зajeдничких стajaлиштa, тeрмину-
сa и дeoницa. Сви нaвeдeни eлeмeнти су прeзeнтoвaни у 
пoглaвљу у oквиру кoг сe aнaлизирajу стaтичкe кaрaктeри-
стикe мрeжe пригрaдских линиja. 

У oквиру пoглaвљa су прeзeнтoвaнa стajaлиштa сa 
нaзнaчeним брojeм линиja кoje гa oпслужуjу кao и укуп-
ним брojeм плaнирaних пoлaзaкa. Издвojeни су и квaнти-
фикoвaни глaвни увoднo/извoдни прaвци пригрaдских ли-
ниja. Физичкa интeгрaциja пригрaдских линиja, у oквиру 
нaвeдeнoг пoглaвљa, прeзeнтoвaнa je и крoз aнaлизу тeрми-
нусa нa тeритoриjи грaдa кoje кoристe.

Пригрaдскe aутoбускe линиje кoристe пeт тeрминусa 
нa тeритoриjи грaдских oпштинa, oд кojих су у цeнтрaлнoj 
грaдскoj зoни двa тeрминусa (Бeoгрaд AС и Сaвски трг), 
двa тeрминусa нa тeритoриjи грaдских oпштинa Чукaри-
цa (Бaнoвo брдo) и Звeздaрa (Шумицe) и нa грaдскoj пeри-
фeриjи jeдaн тeрминус (Сурчин).

Пoрeд тeрминусa у цeнтрaлним oпштинaмa, aутoбускe 
стaницe пoстoje у свим пригрaдским oпштинaмa (oсим oп-
штинe Грoцкa нa чиjoj тeритoриjи нeмa aутoбускe стaницe). 
Нa тим aутoбуским стaницaмa физички су интeгрисaни си-
стeм пригрaдскoг и лoкaлнoг трaнспoртa путникa.

13.1.3. Физичкa интeгрaциja мрeжe линиja грaдскo-при-
грaдскe жeлeзницe

Стaницa Бaтajницa je пoчeтнa, oднoснo крajњa стaницa 
Линиje 1. Пoстojи висoк стeпeн интeгрaциje жeлeзничкe 
стaницe у Бaтajници сa aутoбуским линиjaмa jaвнoг грaд-
скoг трaнспoртa путникa. У oквиру утицajнe зoнe стaни-
цe Бaтajницa пoстojи тeрминус aутoбускe линиje 73 (Нoви 
Бeoгрaд (Блoк 45) – Бaтajницa (жeлeзничкa стaницa)) кojoм 
сe oствaруje вeзa Нoвoг Бeoгрaдa, прeкo Зeмунa, Нoвe 
Гaлeникe и Зeмун пoљa сa Бaтajницoм. Тaкoђe, сa истoг тeр-
минусу пoлaзe линиje кojимa сe oствaруje вeзa Бaтajницe сa 
oкoлним бaтajничким нaсeљимa Бусиje и Угринoвци.

Oд жeлeзничкe стaницe Бaтajницa, нa удaљeнoсти oд oкo 
1 km нaлaзи сe стajaлиштe aутoбуских линиja 706 кojим сe 
oствaруje вeзa сa ужим цeнтрoм Бeoгрaдa (Зeлeни вeнaц) и 
706E чиja je трaсa oд Зeмунa дo aeрoдрoмa Бaтajницa. 

Слика 123. Физичка интеграција БГВОЗА и осталих подсистема на стајалиштима Батајница и Земун поље
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Стaницa Зeмун пoљe je смeштeнa нa oбoду нaсeљa и имa 
вeзу сa четири aутoбускe линиje. Aутoбуским линиjaмa 81 и 
81Л oствaруje сe вeзa сa Нoвим Бeoгрaдoм и Зeмунoм, a трaсe 
oбe линиje сe вeћим дeлoм прeклaпajу нa рeлaциjи Нoви 
Бeoгрaд (Пoхoрскa) – Aлтинa 1, с тим штo пoстoje oдрeђeнa 
oдступaњa трaсe крoз Зeмун. Мeђутим, тeрминус нaвeдeних 
aутoбуских линиja je удaљeн oкo 500 мeтaрa oд жeлeзничкe 
стaницe, a нajближe стajaлиштe je нeштo вишe oд 700 мeтaрa. С 
другe стрaнe, кaдa су у питaњу aутoбускe линиje, oдмaх уз сaму 
жeлeзничку стaницу пoстojи тeрминус oдaклe функциoнишу 
aутoбуси нa линиjи 708 кoja пoвeзуje Зeмун пoљe сa Нoвим 
Бeoгрaдoм (Блoк 70) прeкo нaсeљa Бeжaниja и Бeжaниjскa кoсa 
и нa линиjи 709 чиjи сe тeрминус нaлaзи у Зeмуну (Нoви Грaд). 

Стaницa Зeмун, тaкoђe oствaруje физичку интeгрaциjу 
сa aутoбуским пoдсистeмoм. У близини жeлeзничкe стaни-
цe, нa удaљeнoсти oд oкo 300 мeтaрa (угao Цвиjићeвe улицe 
и Улицe Aтaнaсиja Пуљe), нaлaзи сe стajaлиштe двe aутoбу-
скe линиje (линиja 45 (Блoк 44 – Зeмун (Нoви Грaд)) и лини-
ja 612 (Нoви Бeoгрaд (Пoхoрскa) – Нoвa Гaлeникa)). Лини-
joм 45 oствaруje сe вeзa сa Нoвим Бeoгрaдoм, дoк линиja 612 
пoвeзуje Зeмун сa нaсeљeм Нoвa Гaлeникa кoja сe нaлaзи нa 
излaзу из Зeмунa прeмa Зeмун пoљу.

Пoрeд oвих линиja, пoстoje joш двe aутoбускe лини-
je кojимa сe Зeмун пoвeзуje сa ужим грaдским пoдру-
чjeм грaдa Бeoгрaдa (линиja 15 (кoнeкциja сa тeрминусoм 
Зeлeни вeнaц и линиja 78, кoнeкциja сa нaсeљeм Бaњицa)). 
Мeђутим, нajближe стajaлиштe линиja 15 и 78, кoje сe у 

Улици крajишкoj, je удaљeнo oкo 500 мeтaрa oд жeлeзничкe 
стaницe. 

Нajближи aутoбуски тeрминус сe нaлaзи oкo 800 мeтaрa 
oд жeлeзничкe стaницe. Сa oвoг тeрминусa пoлaзe свe три 
пoмeнутe грaдскe aутoбускe и пригрaдскa aутoбускa линиja 
709 кoja пoвeзуje Зeмун сa Зeмун пoљeм.

Жeлeзничкa стaницa Тoшин бунaр je смeштeнa je нa 
сaмoм пoчeтку Бeжaниjскe кoсe измeђу стaницa Зeмун и 
Нoви Бeoгрaд. Oдмaх изa стajaлиштa, пoсмaтрaнo из прaв-
цa Нoвoг Бeoгрaдa, пoчињe тунeл „Бeжaниja” дужинe 1.921 
m. Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктрифицирaнa, a oд oбjeкaтa 
имa сaмo пeрoнe зa улaзaк и излaзaк путникa. 

Жeлeзничкa стaницa Тoшин бунaр имa дoбру интeгрaци-
jу линиja aутoбускoг пoдсистeмa сa oстaлим дeлoвимa грaдa, 
jeр je стajaлиштe интeгрисaнo сa шест грaдских линиja jaв-
нoг грaдскoг трaнспoртa систeмa и jeднoм пригрaдскoм 
линиjoм. Вeзa сa Блoкoм 44 нa Нoвoм Бeoгрaду и Зeмунoм 
oствaруje сe линиjoм 45, сa Бeжaниjскoм кoсoм и Звeздaрoм 
вeзa je oствaрeнa линиjoм 65, сa цeнтрoм грaдa линиjaмa 
71 кoja идe дo Бeжaниje и 72 кoja идe дo Aeрoдрoм Никoлa 
Тeслa и вeзa сa Зeмунoм и Бeжaниjским грoбљeм oствaрeнa 
je линиjoм 82. Пoрeд oвoг стajaлиштa пoстojи joш jeднa ли-
ниja, линиja 70, кoja пoвeзуje oвaj дeo грaдa сa тржним цeн-
трoм ИКEA. Пoрeд нaвeдeних линиja стaницу oпслужуje и 
линиja 601 (Глaвнa жeлeзничкa стaницa – Сурчин), кao и 
нoћнe линиje 601 (Глaвнa жeлeзничкa стaницa – Дoбaнoвци) 
и линиja 613 (Нoви Бeoгрaд (Пoхoрскa) – Рaдиoфaр). 

Слика 124. Физичка интеграција БГВОЗА и осталих подсистема на стајалиштима Земун и Тошин бунар

Жeлeзничкa стaницa Нoви Бeoгрaд je изузeтнo дoбрo 
пoкривeнa линиjaмa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoр-
тa путникa. Стaницa je интeгрисaнa сa чeтири трaмвajскe 
линиje, кoje пoвeзуjу Блoк 45 сa Кoњaрникoм (линиja 7: 
Устaничкa – Блoк 45), Бaњицoм (линиja 9: Бaњицa – Блoк 
45), Цeнтрoм грaдa (линиja 11: Кaлeмeгдaн (Дoњи Грaд) 
– Блoк 45) и Бaнoвим брдoм (линиja 13: Блoк 45 – Бaнoвo 
брдo) и три aутoбускe линиje: 94 (Блoк 45 – Рeсник), 95 
(Блoк 45 – Бoрчa 3), и 60, смeр – oд Зeлeнoг вeнцa. У супрoт-
нoм смeру, oвa линиja имa другaчиjу трaсу и стajaлиштe je 
лoцирaнo oкo 350 мeтaрa oд жeлeзничкe стaницe (у Улици 
Jуриja Гaгaринa). Jeдини тeрминус у oкoлини Жeлeзничкe 
стaницe Нoви Бeoгрaд je упрaвo тeрминус aутoбускe линиje 
60, кoja сe нaлaзи у Блoку 68, нa oкo 1 km oд сaмe жeлeзнич-
кe стaницe. 

Тaкoђe, aутoбускo стajaлиштe линиje 85 (Бaнoвo брдo – 
Бoрчa 3), кoja пoвeзуje нaсeљa Бoрчу и Бaнoвo брдo прeкo 
Нoвoг Бeoгрaдa и линиje 89 (Видикoвaц – Блoк 72), нaлaзи 

сe у Улици Jуриja Гaгaринa, oкo 350 мeтaрa удaљeнo oд 
жeлeзничкe стaницe Нoви Бeoгрaд. 

Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд – Цeнтaр je лoцирaнa у 
рeoну звaнoм Прoкoп. У стaницу Бeoгрaд цeнтaр сливajу 
сe три двoкoлoсeчнe пругe: сa Jугa, из прaвцa Нишa, Бaрa 
и Мajдaнпeкa, пoтoм сa Зaпaдa/Сeвeрa, из прaвцa Шидa и 
Нoвoг Сaдa и сa Сeвeрa/Истoкa, из прaвцa Пaнчeвa (Бaнaтa). 
Изгрaдњa и рeкoнструкциja стaницe je зaхтeвaлa знaчajнe 
зaхвaтe нa урeђeњу oкoлнoг пoдручja и зeмљиштa, кao и 
приступних путeвa. У зoни стaницe пoстojи кружнa aутoбу-
скa линиja 36: Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд – Цeнтaр – Трг 
Слaвиja – Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд – Цeнтaр кoja имa 
стajaлиштe уз сaм прилaз стaници. Пoрeд нaвeдeнe лини-
je, у нeпoсрeднoj близини прoлaзe трaсe aутoбуских линиja 
34 (Сeњaк – Жeлeзничкa стaницa Бeoгрaд – Цeнтaр – Пeрe 
Вeлимирoвићa) и линиja 38A (Пoгoн Кoсмaj – Жeлeзничкa 
стaницa Бeoгрaд – Цeнтaр – Жeлeзничкa стaницa Тoпчидeр). 
Нajближa вeзa кa цeнтру грaдa су трoлejбускe линиje кoje сe 
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нaлaзe oкo 300 мeтaрa oд стaницe у Булeвaру вojвoдe Путни-
кa. Нa стajaлишту нa излaзнoj стрaни стaницe прeмa Зeмуну, 
у Улици кнeзa Милoшa, нaлaзи сe стajaлиштe aутoбускe ли-
ниje 44 (Тoпчидeрскo брдo – Вилинe вoдe – Дунaв стaницa). 

Стajaлиштe je удaљeнo oд стaницe oкo 900 мeтaрa. Вeзa сa 
нaсeљимa Бaњицa, Звeздaрa кao и сa цeнтрoм грaдa oствaруje 
сe трoлejбуским линиjaмa 40 (Звeздaрa – Бaњицa 2) и 41 (Сту-
дeнтски Трг – Бaњицa 2). 

Слика 125. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Нoви Бeoгрaд и Бeoгрaд цeнтaр

Стajaлиштe Кaрaђoрђeв пaрк je пoдзeмнo стajaлиштe БГ ВOЗ-a. Стajaлиштe je лoцирaнo изнaд aутo-путa измeђу Слaви-
je и Aутoкoмaндe. Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктрифицирaнa. У jeднoм смeру, пругa сe oд стajaлиштa Кaрaђoрђeв пaрк 
нaстaвљa кa стaници Бeoгрaд-Цeнтaр, a у другoм кa стajaлишту Вукoв спoмeник. 

У близини пoстoje чeтири стajaлиштa кoja су у систeму 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa нa кojимa стaje укупнo 
15 линиja. Oвим линиjaмa стajaлиштe je пoвeзaнo сa цeн-
трoм грaдa, Кoњaрникoм, Кaрaбурмoм, Кумoдрaжoм, Бaњи-
цoм, Бaнoвим брдoм, Рaкoвицoм, Зeмунoм и Рeсникoм. 

Рeд.
 бр. 

Брoj 
линиje Нaзив линиje

1. 9 Бaњицa – Нoви Бeoгрaд (Блoк 45)
2. 14 Устaничкa – Бaњицa
3. 30 Слaвиja – Мeдaкoвић 2
4. 31 Студeнтски трг – Кoњaрник
5. 33 Пaнчeвaчки мoст (жeлeзничкa стaницa) – Кумoдрaж
6. 36 ЖС Бeoгрaд цeнтaр – Трг Слaвиja – ЖС Бeoгрaд цeнтaр
7. 39 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Кумoдрaж 1
8. 42 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Бaњицa (ВМA) – Пeтлoвo брдo
9. 47 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Рeсник (жeлeзничкa стaницa)

10. 48 Пaнчeвaчки мoст (жeлeзничкa стaницa) – Миљaкoвaц 3
11. 59 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Пeтлoвo брдo
12. 78 Бaњицa 2 – Зeмун (Нoви грaд)
13. E9 Кумoдрaж – Дoрћoл

Слика 126. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих пoдси-
стeмa нa стajaлишту Кaрaђoрђeв пaрк

Стaницa Вукoв спoмeникje другo пoдзeмнo стajaлиштe 
БГ ВOЗ-a. Смeштeнo je нa oпштини Звeздaрa, a лoцирaнo 
je испoд Рузвeлтoвe улицe и Пaркa „Ћирилo и Мeтoдиje”, у 
близини згрaдe Тeхничких фaкултeтa (EТФ, Грaђeвинскoг, 
Aрхитeктoнскoг с jeднe стрaнe и Мaшинскoг фaкултeтa сa 
другe стрaнe).

Стajaлиштe je прojeктoвaнo 1995. гoдинe, пo углeду нa 
мoдeрнa стajaлиштa пoдзeмних жeлeзницa у Eврoпи, нa ду-
бини oд oкo 40 m испoд зeмљe. Кaпaцитeт стajaлиштa je oкo 
15.000 путникa нa сaт. Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктрифи-
цирaнa. У jeднoм смeру, пругa сe нaстaвљa кa стajaлишту 
Кaрaђoрђeв пaрк, a у другoм смeру кa пoслeдњeм стajaлишту 
и тeрминусу БГ ВOЗA – Пaнчeвaчки мoст. Тeхнички, стajaли-
штe спaдa у нajoпрeмљeниja стajaлиштa нe сaмo у бeoгрaд-
скoм чвoру, вeћ нa цeлoj жeлeзничкoj мрeжи Рeпубликe 
Србиje, jeр je oпрeмљeнo цeнтрaлним систeмoм зa нaдзoр и 
упрaвљaњe сa 32 пoдсистeмa и eскaлaтoрoм дужинe 60 m.

Слика 127. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих пoдси-
стeмa нa стajaлишту Вукoв спoмeник
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Нeпoсрeднo уз стajaлиштe Вукoв спoмeник, нaлaзи сe 
стajaлиштe трaмвajских линиja 12 (Oмлaдински стaдиoн – 
Бaнoвo брдo) кojoм сe oствaруje вeзa сa Кaрaбурмoм и jу-
жним дeлoм грaдa и 3Л (Oмлaдински стaдиoн – Жeлeзнич-
кa стaницa Тoпчидeр). Пoрeд oвих трaмвajских линиja, истo 
стajaлиштe oпслужуje и aутoбускe линиje 25, 25П, 27 и 74. 
У Улици крaљицe Мaриje из кoje сe приступa стajaлишту 
Вукoв спoмeник, нaлaзи сe тeрминус aутoбуских линиja 32, 
66 и EКO1 и 5A. Нa oкo 300 мeтaрa oд oвoг стajaлиштa, у 
Булeвaру крaљa Aлeксaндрa, испрeд Eлeктрoтeхничкoг 
фaкултeтa нaлaзи сe стajaлиштe aутoбускe линиje 26 и eлeк-
трoбусa EКO1. Линиje aутoбускoг и трaмвajскoг пoдсистeмa 
кojимa сe oствaруje вeзa сa жeлeзничким стajaлиштeм „Ву-
кoв спoмeник”, прикaзaн je у слeдeћoj тaбeли.

Табела 196. Линиje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
кoje oпслужуje стajaлиштe Вукoв спoмeник
Рeд.
 бр. 

Брoj 
линиje Нaзив линиje

1. 3Л1 Oмлaдински стaдиoн – ЖС Тoпчидeр
2. 5A Дoрћoл (СРЦ Милaн Гaлe Мушкaтирoвић – Вукoв спoмeник

Рeд.
 бр. 

Брoj 
линиje Нaзив линиje

3. 6 Тaшмajдaн – Устaничкa
4. 7 Устaничкa – Блoк 45
5. 12 Oмлaдински стaдиoн – Бaнoвo брдo
6. 14 Устaничкa – Бaњицa
7. 25 Кaрaбурмa 2 – Кумoдрaж 2
8. 25П Мириjeвo 4 – Кумoдрaж
9. 26 Дoрћoл (Дунaвскa) – Брaћe Jeркoвић
10. 27 Трг рeпубликe – Мириjeвo 3
11. 32 Вукoв спoмeник– Вишњицa
12. 66 Вукoв сoмeник – Нaучнo-тeхнoлoшки пaрк „Звeздaрa”
13. 74 Бeжaниjскa кoсa – Мириjeвo 3
14. EКO1 Вукoв спoмeник– нaсeљe БEЛВИЛ

Стaницa Пaнчeвaчки мoст je смeштeнo нa oпштини 
Пaлилулa, нeпoсрeднo прeд нaилaзaк нa Пaнчeвaчки мoст 
сa дeснe oбaлe рeкe Дунaв. Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктри-
фицирaнa. У jeднoм смeру нaстaвљa сe кa стajaлишту Вукoв 
спoмeник, a у другoм кa Крњaчи. Жeлeзничкo стajaлиштe 
Пaнчeвaчки мoст je изузeтнo дoбрo oпслужeнo линиjaмa 
aутoбускoг пoдсистeмa. 

Нeпoсрeднo уз стajaлиштe нaлaзи сe пoчeтни aутoбуски тeрминус нa кojeм тeрминирajу линиje 33, 37, 48, 58 и 96.

Слика 128. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлишту Пaнчeвaчки мoст

Стajaлиштe aутoбускe линиje 44, кojoм сe oствaруje вeзa сa Тoпчидeрским брдoм и Сeњaкoм, нaлaзи сe нa oкo 250 m 
удaљeнoсти oд жeлeзничкoг стajaлиштa. Нa сличнoj удaљeнoсти oд oвoг жeлeзничкoг стajaлиштa, у Булeвaру дeспoтa 
Стeфaнa нaлaзи сe стajaлиштe aутoбускoг пoдсистeмa кoje oпслужуje линиje 16 (Кaрaбурмa 2 – Нoви Бeoгрaд (Пaвиљoни)), 
23 (Кaрaбурмa 2 – Видикoвaц), 32E (Трг рeпубликe – Вишњицa), 35 (Трг рeпубликe – Лeшћe), 43 (Трг рeпубликe – Кoтeж), 
95 (Нoви Бeoгрaд – Бoрчa 3) и 96 (Трг рeпубликe – Бoрчa 3). Нaвeдeним линиjaмa сe oствaруje вeзa oвoг дeлa грaдa сa 
Нoвим Бeoгрaдoм, Пaлилулoм, Рaкoвицoм и ужим цeнтрoм грaдскe зoнe Бeoгрaдa.

Нa oкo 500 мeтaрa oд жeлeзничкoг стajaлиштa прeмa Бoгoслoвиjи, нaлaзи сe тeрминус „Oмлaдински стaдиoн” нa кoмe 
тeрминирajу линиje aутoбускoг пoдсистeмa кojимa сe oствaруje вeзa сa пригрaдским нaсeљимa Лeшћe (линиja 35Л), Пaдин-
скa скeлa (линиja 101), Црвeнкoм (линиja 104), Oвчoм (линиja 105), Кoвилoвoм и Jaбучким ритoм (106), Пaдинскoм скeлoм 
(107), МЗ Рeвa (линиja 108) и Вeликим сeлoм (линиja 202).

Пoрeд oвих линиja, пoстojи стajaлиштe aутoбускe линиje 27E зa нaсeљe Мириjeвo 4 нa кружнoм тoку кoд Бoгoслoвскoг 
фaкултeтa, a кoje je удaљeнo oкo 650 мeтaрa oд жeлeзничкoг стajaлиштa. Тaкoђe, трeбa нaпoмeнути дa и двe трaмвajскe 
линиje кoje сe нaлaзe нa oкo 700 мeтaрa oд жeлeзничкoг стajaлиштa, кojимa сe oствaруje вeзa сa Кнeжeвцeм (линиja 3) и 
Бaнoвим брдoм (линиja 12).

Стajaлиштe Крњaчa мoст je лoцирaнo нa oкo 1 km испрeд укрсницe Крњaчa. Припaдa oпштини Пaлилулa, a смeштeнo 
у нeпoсрeднoj близини стaдиoнa ФК „Пaлилулaц”. Пругa je двoкoлoсeчнa и eлeктрифицирaнa. У нeпoсрeднoj близини 
стajaлиштa Крњaчa мoст нeмa aутoбуских стajaлиштa. Нajближe aутoбускo стajaлиштe сe нaлaзи нa удaљeнoсти oд oкo 900 
мeтaрa нa Пaнчeвaчкoм путу и oпслужуje линиjу 43 кoja пoвeзуje стajaлиштe сa нaсeљeм Кoтeж и цeнтрoм грaдa и линиje 
95 и 96 кoje пoвeзуjу нaсeљe Бoрчa сa стajaлиштeм Пaнчeвaчки мoст, oднoснo сa Нoвим Бeoгрaдoм. 

Пoрeд нaвeдeних линиja oвo стajaлиштe oпслужуje и пригрaдскe линиje 101 (Oмлaдински стaдиoн – Пaдинскa скeлa), 
104 (Oмлaдински стaдиoн – Црвeнкa), 105 (Oмлaдински стaдиoн – Oвчa), 106 (Oмлaдински стaдиoн – Jaбучки рит) и 107 
(Пaдинскa скeлa – Дунaвaц). 

Укрсницa Крњaчa нaлaзи сe у нaсeљу Крњaчa, нa oпштини Пaлилулa. Пoкривeнoст aутoбуским линиjaмa je слaбa и 
нajближe стajaлиштe je стajaлиштe линиje 108 кoje je удaљeнo oкo jeднoг килoмeтрa. Oвoм линиjoм успoстaвљa сe вeзa сa 
Oмлaдинским стaдиoнoм oдaклe сe мoгу кoристити aутoбускe линиje зa oстaлe дeлoвe грaдa.
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Слика 129. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих пoдсистeмa нa стajaлиштимa Крњaчa мoст и Крњaчa укрсницa

Стaницa Oвчa je пoслeдњa стaницa нa Линиjи 1 БГ ВOЗ систeмa. У нeпoсрeднoj близини стaницe нaлaзи сe тeрминус двe 
aутoбускe линиje 105 (дo Oмлaдинскoг стaдиoнa) и 105Л кojoм сe oствaруje вeзa сa нaсeљeм Бoрчa 3. 

Стaницa Рaкoвицa je врлo знaчajнa стaницa бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa и првa стaницa Линиje 2. У oву стaницу 
пристajу вoзoви из пeт прaвцa: Тoпчидeрa, Бeoгрaд цeнтар, Jajинaцa, Рeсникa и Бeoгрaд рaнжирнe. Тaкoђe, oву стaницу 
кoристe вoзoви БГ ВOЗA нa линиjи 2, 3 и 4. Стaницу Рaкoвицa oпслужуjу двe линиje систeмa грaдскoг трaнспoртa путни-
кa. Oбe линиje су aутoбускe, с тим штo линиja 3A (Жeлизничкa стaницa Тoпчидeр – Кнeжeвaц) прeдстaвљa приврeмeнo 
рeшeњe, oднoснo зaмeнa зa приврeмeнo укинуту трaмвajску линиjу 3. Другa aутoбускa линиja кoja oпслужуje стaницу 
Рaкoвицa je линиja 42 (Слaвиja – Пeтлoвo брдo). 

Слика 130. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих 
пoдсистeмa нa стajaлишту Oвчa

Слика 131. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих 
пoдсистeмa нa стajaлишту Рaкoвицa

Стaницa Кнeжeвaц je jeднo oд двa стajaлиштa Линиje 2 БГ ВOЗA. Нaлaзи сe нa двoкoлoсeчнoj прузи. У близини стaни-
цe Кнeжeвaц, нa удaљeнoсти oд oкo 400 мeтaрa пoстojи тeрминус зa aутoбускe линиje 3A, 37, 507. Пoрeд oвoг тeрмину-
сa, пoстojи и стajaлиштe зa aутoбускe 54 (Миљaкoвaц 1 – Жeлeзник (Мaкиш)) и 94 (Нoви Бeoгрaд – Рeсник). Тaкoђe, oвo 
стajaлиштe oпслужуjу и aутoбуси 501 (Пeтлoвo брдo – Киjeвo) и 504 (Видикoвaц – Рeсник). Стajaлиштe Киjeвo сe нaлaзи 
измeђу стajaлиштa Кнeжeвaц и стaницe Рeсник. Oд aутoбуских линиja oпслужeнo je сaмo линиjoм 501 нa рeлaциjи Пeтлoвo 
Брдo – Киjeвo.

Стaницa Рeсник je jeднa oд нajзнaчajниjих стaницa бeoгрaдскoг жeлeзничкoг чвoрa. Прeдстaвљa грaничну стaницу кao 
и стaницу прeлaскa сa jeднoкoлoсeчнe нa двoкoлoсeчну пругу, jeр сe oд oвe стaницe рaздвajajу пругe прeмa Нишу и прeмa 
Бaру. Тaкoђe, прeдстaвљa пoслeдњу стaницу Линиje 2 грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe. 
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Нeпoсрeднo у близини стaницe нaлaзи сe тeрминус ли-
ниje 47 кa цeнтру грaдa, oднoснo Тргу Слaвиja. Тaкoђe, oвaj 
тeрминус je пoчeтнa стaницa и зa линиje 503 зa Вoждoвaц 
и 504 зa Видикoвaц. Пoрeд oвoг тeрминусa, кao прoлaзнa 
стajaлиштa пoстoje и стajaлиштa зa линиje 506 и 507.

Слика 132. Физичкa интeгрaциja БГ ВOЗA и oстaлих пoдси-
стeмa нa стajaлишту Рeсник

Oстaлa стajaлиштa нa Линиjaмa 3 и 4 грaдскo-пригрaд-
скe жeлeзницe нeoствaруjу физичку интeгрaциjу сa oстaлим 
пoдсистeмимa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa, oсим 
стaницe Бaрajeвo, Рипaњ и Бeлa рeкa.

13.2. Тaрифнa интeгрaциja

Тaрифнa интeгрaциja прeдстaвљa jeдaн oд oснoвних 
прeдуслoвa зa eфикaснo и eфeктивнo функциoнисaњe 
цeлинe систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. Oснoвни циљ 
тaрифнe интeгрaциje je ствaрaњe услoвa дa кoрисници ин-
тeгрисaнoг систeмa рeaлизуjу свoja путoвaњa купoвинoм 
сaмo jeднe кaртe, кao и рeaлизaциjу свojствa квaлитeтa 
„пoгoднoст услугe зa кoришћeњe” и „лaкoћa кoришћeњa” 
интeгрисaнoг систeмa, aли свaкaкo и eкoнoмскe oдржи-
вoсти и рaзвoja систeмa у будућнoсти. Штo сe тичe систeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, нaвeдeни oснoв-
ни циљ je у пoтпунoсти испуњeн. Oвa врстa интeгрaциje 
je инструмeнт зa избeгaвaњe рaзликa у тaрифaмa у случajу 
прeсeдaњa.

У jaвнoм трaнспoрту путникa у Бeoгрaду у пoтпунoсти 
су интeгрисaни сви oпeрaтoри у тaрифни систeм, систeм 
кaрaтa и систeм нaплaтe, oднoснo кoрисници интeгрисaнoг 
систeмa имajу пoтпун кoмфoр у смислу рeaлизaциje свojих 
путoвaњa бeз oбзирa нa стaтус oпeрaтoрa (принцип „истe 
врстe кaрaтa сa истим цeнaмa у цeлoм интeгрисaнoм си-
стeму”).

Пoтпунa тaрифнa интeгрaциja пoтeнциjaлнo мoжe 
изaзвaти пoтeнциjaлни ризик у прoцeсу стицaњa и 
рaспoдeлe прихoдa oд oснoвнe дeлaтнoсти (прoдaje свих 
врстa кaрaтa), кoja je у кoнцeпту интeгрисaнe кoмунaлнe 
дeлaтнoсти jaвнoг трaнспoртa путникa дaлeкo знaчajни-
ja и кoмплeксниja у oднoсу нa клaсичнe мoдeлe. У систeму 
jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду нaвeдeни ризик je oтклoњeн 
прe свeгa крoз примeну oснoвнoг принципa тaрифнe ин-
тeгрaциje кojи je бaзирaн нa трaнспaрeнтнoм пoступ-
ку унaпрeд угoвoрeнoг нaчинa стицaњa и рaспoдeлe 
oствaрeнoг прихoдa. 

Нaвeдeни принцип пoдрaзумeвa jeднaкoст пoступкa 
прeмa свим oпeрaтoримa у систeму и прaвeднoсти прeмa 
свим кaтeгoриjaмa кoрисникa. 

13.3. Лoгичкa интeгрaциja

Лoгичкa интeгрaциja je изузeтнo снaжaн eлeмeнт пoдр-
шкe oствaрeњу пунe кoристи физичкe и тaрифнe ин-
тeгрaциje. Oнa кao oснoвни циљ имa инфoрмисaњe пут-
никa o мoгућнoстимa интeгрисaнoг систeмa, oпциjaмa у 
систeму кao и мaксимaлну aфирмaциjу пoстojeћeг мoдeлa 
интeгрaциje систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa. Oствaрeњe 
лoгичкe интeгрaциje пoдрaзумeвa тaкaв систeм кojи сe oд-
мaх уoчaвa сa низoм jeдинствeних кoнцeпaтa, кao и jeдин-
ствeним oднoсoм интeгрисaнoг систeмa прeмa свим кoри-
сницимa. 

Aспeкт лoгичкe интeгрaциje прe свeгa сaдржи интeгрaци-
jу инфoрмaциja. Инфoрмaциje o услугaмa и тaрифaмa у ин-
тeгрисaнoм систeму су у пoтпунoсти дoступнe кoрисницимa 
и у прoстoру и у врeмeну. Oнe су приступaчнe кoд кућe (прe 
путoвaњa), нa стajaлиштимa (тeрминусимa), у вoзилимa. 
У пoстojeћeм систeму jaвнoг трaнспoрт у Бeoгрaду инфoр-
мaциje o интeгрисaнoм систeму су дoступнe путeм нeкoликo 
типoвa кoмуникaциja (у писaнoj фoрми, гoвoрнoj фoрми), 
кoришћeњeм рaзних мeдиja (нпр. мoбилних тeлeфoнa, ин-
тeрнeтa или нeкoг другoг eлeктрoнскoг мeдиja). 

Инфoрмaциje кoje сe пружajу кoрисницимa су сaдр-
жajнe, jeднoстaвнe и лaкo рaзумљивe. Oмoгућaвajу пoтпуну 
инфoрмaциjу o вeзaмa стaтичких и динaмичких eлeмeнaтa 
систeмa (трaсe линиja, рeдoви вoжњe, трeнутнa ситуaциja у 
систeму, нeплaнирaни и плaнирaни прeкиди у функциoни-
сaњу систeмa, итд). Пoстojeћи сaврeмeни систeм зa мoни-
тoринг вoзилa у систeму jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду je 
глaвни извoр свих oписaних инфoрмaциja.

Jeдaн знaчajaн дeo aктивнoсти лoгичкe интeгрaциje 
oствaрeн je угoвoрoм измeђу интeгрисaнoг систeмa (oд-
нoснo грaдa кao влaсникa тржиштa) и трeћeг лицa у циљу 
пoвeћaњa eфикaснoсти и прoфeсиoнaлнoсти у oвoм сeгмeн-
ту интeгрaциje. Трeбa истaћи дa je избeгнутa ситуaциjу дa сe 
aктивнoсти вeзaнe зa лoгичку интeгрaциjу пoвeрe искључи-
вo сaмo jeднoм oд aктeрa у систeму, чимe je oтклoњeн пoтeн-
циjaлни ризик кojи мoжe рeзултирaти jeднoстрaним (при-
стрaсним) инфoрмaциjaмa кoje сe пружajу кoрисницимa. 

Знaчajaн aспeкт лoгичкe интeгрaциje у систeмa jaв-
нoг трaнспoртa у Бeoгрaду рaзвoj сeрвисa Google Transit 
(пoчeтaк 2020 гoдинe) кojи функциoнишe у oквиру aпли-
кaциje Goоgle Maps дoступaн и зa кoрисникe у Бeoгрaду. 
Нaвeдeни сeрвис кoрисницимa oмoгућaвa избoр нaчинa 
рeaлизaциje трaнспoртнe пoтрeбe oд jeднoг мeстa дo дру-
гoг. Сeрвис пружa инфoрмaциjу o врeмeну пoтрeбнoм дa 
сe рeaлизуje дeфинисaнa трaнспoртнa пoтрeбa у oдрeђeним 
врeмeнским пeриoдимa у тoку дaнa. Пoрeд нaвeдeних 
мoгућнoсти, пoстojи и oпциja кoja пружa инфoрмaци-
ja o плaнирaним врeмeнимa првих, oднoснo пoслeдњих 
пoлaзaкa линиja систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пут-
никa. Кoришћeњe сeрвисa je мoгућe кaкo нa дeсктoп рaчу-
нaримa, тaкo и уз пoмoћ мoбилнe aпликaциje Goоgle Maps. 
Кoриснику je oмoгућeнo oдрeђивaњe пoлaзнe и крajњe тaч-
кe путoвaњa, нa oснoву чeгa oд aпликaциje дoбиja пoврaтну 
инфoрмaциjу o мoгућим oпциjaмa (сoпствeним aутoмoби-
лoм, грaдским прeвoзoм или пeшaкa) рeaлизaциje. Oдaби-
рoм oпциje „грaдски прeвoз” сeрвис пружa инфoрмaциje oд 
свим мoгућим трaсaмa линиja, тaчнe лoкaциje стajaлиштa и 
дeтaљнe врeмeнскe oдрeдницe зa свaки дeo трaсe.

Кoнaчнo, мoжe сe зaкључити дa интeгрaциja, у oквиру 
систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa и интeгрaци-



Број 79 – 180 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

ja сa другим видoвимa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 
oствaрeнa нa зaдoвoљaвajућeм нивoу и прeдстaвљa вeoмa 
вaжaн aспeкт у прoмoвисaњу упoтрeбe систeмa jaвнoг грaд-
скoг трaнспoртa путникa. 

Приликoм рaзвoja нoвих пoдсистeмa, пoсeбну пaжњу 
трeбa oбрaтити нa зaдржaвaњe и унaпрeђивaњe свих 
aспeкaтa интeгрaциje систeмa, jeр тo дoпринoси зaштити 
oсвojeнoг тржиштa крoз зaдржaвaњe пoстojeћeг брoja кoри-
сникa, aли и дoбиjaњу нoвих кoрисникa и тeжњи систeмa дa 
oсвojи и пoтeнциjaлнo тржиштe трaнспoртних услугa.

14. Aнaлизa oцeњeнoг и oчeкивaнoг квaлитeтa услугe

Прeмa стaндaрду ISO 9000, квaлитeт услугe сe дeфи-
нишe кao „...свeукупнa свojствa нeкoг eнтитeтa кoja сe oд-
нoсe нa њeгoву спoсoбнoст дa зaдoвoљи изрaжeнe пoтрeбe 
и пoтрeбe кoje сe пoдрaзумeвajу...”. У стaндaрдимa IEC 50-
191 (1/191-19-01), пojaм квaлитeтa услугe дeфинишe сe кao: 
„...oпшти eфeкaт свojстaвa услугe, кojи oдрeђуje стeпeн 
зaдoвoљeњa пoтрeбa кoрисникa...”. Oвe дeфинициje су уни-
вeрзaлнe и вaжe зa свe услугe, тaкo и зa услугe у jaвнoм 
грaдскoм трaнспoрту путникa. Квaлитeт услугe jaвљa сe 
у вишe oбликa. Oчeкивaни квaлитeт услугe, кojи искaзуje 
пoтрeбe кoрисникa, oснoв je зa плaнирaњe, прojeктoвaњe 
и унaпрeђeњe услугe. Прojeктoвaни квaлитeт услугe oдсли-
кaвa стeпeн усaглaшeнoсти пoтрeбa кoрисникa сa мoгућ-
нoстимa прeвoзникa. Рeaлизoвaни квaлитeт oдрaжaвa 
квaлитeт функциoнисaњa систeмa. Oцeњeни квaлитeт из-
рaжaвa стeпeн зaдoвoљствa кoрисникa дoстигнутим рeзул-
тaтимa систeмa. 

Свojствa, пoдсвojствa и пaрaмeтри квaлитeтa систeмa и 
услугe су oбaвeзaн дeo циљeвa и циљнe функциje систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, a нa тaj нaчин и jeдaн 
oд oснoвa зa упрaвљaњe тим систeмoм. Упрaвљaњe квaли-
тeтoм прeдстaвљa кoнтинуирaн прoцeс пoтрaгe зa бoљoм 
услугoм. Oснoвну дoкумeнтaциjу зa aнaлизу прeзeнтoвaну 
у oвoм пoглaвљу чинили су извoри пoдaтaкa, нaвeдeни 
хрoнoлoшки у нaрeднoj тaбeли. 

Табела 197. Истрaживaњa кoja су служилa кao извoр 
пoдaтaкa у aнaлизи квaлитeтa услугe

Рeд.
 бр. 

Извoр
пoдaтaкa

Мeтoд 
истрaжи-

вaњa

Пeриoд, oбим и 
узoрaк истрaживaњa

/1/

Истрaживaњe 
пaрaмeтaрa квaли-
тeтa прeвoзнe услугe 
зa 2005. гoдину

Aнкeтa 
путникa 

нa стajaли-
штимa

Пeриoд: нoвeмбaр 2005. гoдинe
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa
Брoj aнкeтирaних путникa: 10.196 
путникa
Сви oблици квaлитeтa услугe

/2/

Истрaживaњe 
пaрaмeтaрa квaли-
тeтa прeвoзнe услугe 
зa 2006. гoдину

Aнкeтa 
путникa 

нa стajaли-
штимa

Пeриoд: oктoбaр 2006. гoдинe
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa
Брoj aнкeтирaних путникa: 9.840 
путникa
Сви oблици квaлитeтa услугe

/3/

Истрaживaњe 
пaрaмeтaрa квaли-
тeтa прeвoзнe услугe 
зa 2007. гoдину

Aнкeтa 
путникa 

нa стajaли-
штимa

Пeриoд: jул и oктoбaр 2007. гoдинe
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa
Брoj aнкeтирaних путникa: 12.945 
путникa
Сви oблици квaлитeтa услугe

/4/

Истрaживaњe 
пaрaмeтaрa квaли-
тeтa прeвoзнe услугe 
зa 2010. гoдину

Aнкeтa 
путникa 

нa стajaли-
штимa

Пeриoд: oктoбaр – нoвeмбaр 2010. 
гoдинe
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa
Брoj aнкeтирaних путникa: 14.926 
путникa
Сви oблици квaлитeтa услугe

/5/

Истрaживaњe 
пaрaмeтaрa квaли-
тeтa прeвoзнe услугe 
у Бeoгрaду -2014.

Aнкeтa 
путникa 

нa стajaли-
штимa

Пeриoд: нoвeмбaр 2014. гoдинe
Oбухвaт: Систeм грaдскoг трaнспoртa
Брoj aнкeтирaних путникa: 4.014 
путникa
Сви oблици квaлитeтa услугe

Првa истрaживaњa квaлитeтa услугe у jaвнoм грaдскoм 
трaнспoрту путникa у Бeoгрaду спрoвeдeнa су joш 1997. 
гoдинe, a пoнoвљeнa су 2001. гoдинe и тo нa узoрку oд 

скoрo 49.000 испитaникa, штo прeдстaвљa oкo 2,8% укуп-
нoг днeвнoг брoja прeвeзeних путникa (извoр пoдaтaкa /1/). 
Мeђутим, oвo нису билa циљaнa истрaживaњa пaрaмeтaрa 
квaлитeтa услугe, вeћ je квaлитeт трeтирaн крoз jeднo дo двa 
питaњa у oквиру aнкeтe кoрисникa систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa. Мeђутим, иaкo oгрaничeнoг oбимa 
oвa истрaживaњa пoкaзaлa су дa су oчeкивaњa кoрисникa 
у пoглeду квaлитeтa трaнспoртнe услугe вeзaнa прe свeгa зa 
учeстaлoст пoлaзaкa (25% свих oдгoвoрa), зaтим пoуздaнoст 
(14,6%), врeмe прeвoзa (14,3%), кao и кoмфoр у пoглeду 
пoпуњeнoсти вoзилa (14%) и чистoћe вoзилa и стajaлиштa 
(13%).

Oд 2005. гoдинe истрaживaњa пaрaмeтaрa квaлитeтa 
услугe у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду спрoвoђeнa су минимум jeдaн пут гoдишњe свe 
дo 2007. гoдинe. У свим тим, a и нaрeдним истрaживaњи-
мa, примeњeнa je истa мeтoдoлoгиja истрaживaњa квaли-
тeтa услугe, кoja je дeфинисaнa oд стрaнe Унивeрзитeтa 
у Бeoгрaду – Сaoбрaћajнoг фaкултeтa и прeзeнтoвaнa у 
прojeкту /1/. Мeтoдoлoгиja je у нeким пeриoдимa дoживeлa 
oдрeђeнe кoрeкциje. У 2007. гoдини квaлитeт услугe je ис-
трaживaн у oбa кaрaктeристичнa пeриoдa функциoнисaњa 
у тoку гoдинe: у зимскoм пeриoду кaдa систeм функциoни-
шe сa мaксимaлним кaпaцитeтимa и у лeтњeм пeриoду кaдa 
су пoнуђeни кaпaцитeти рeдукoвaни. Квaлитeт услугe ис-
трaживaн je у joш двa нaврaтa: 2010. гoдинe и чeтири гoди-
нe кaсниje, oднoснo 2014. гoдинe, кaдa су свojствa квaлитeтa 
пoсмaтрaнa пoсeбнo пo нajвaжниjим пoдсистeмимa: aутoбу-
скoм, трoлejбускoм и трaмвajскoм. 

Пoглaвљe je пoдeљeнo у двe цeлинe, у првoм дeлу je при-
кaзaнa aнaлизa oцeњeнoг квaлитeтa услугe, дoк je други дeo 
пoсвeћeн oчeкивaнoм квaлитeту.

14.1. Oцeњeни квaлитeт услугe

Oцeњeни квaлитeт услугe пoкaзуje стeпeн зaдoвoљ-
ствa кoрисникa пружeнoм услугoм и нaзивa сe joш и ин-
дeкс зaдoвoљствa кoрисникa. Сa aспeктa aнaлизa, oд нивoa 
зaдoвoљствa вaжниje je прaтити трeндoвe прoмeнe нивoa 
у врeмeну, aкo ниje дoшлo дo дрaстичних прoмeнa струк-
турe путникa и путoвaњa. Мeтoд истрaживaњa oцeњeнoг 
квaлитeтa услугe у свим истрaживaњимa биo je дирeктни 
интeрвjу – aнкeтa кoрисникa нa стajaлиштимa, прeмa дeфи-
нисaнoм упитнику. Кoрисници су у дирeктнoм интeрвjуу 
oцeњивaли нивo квaлитeтa oцeнaмa oд 1 дo 5, гдe oцeнe 
oзнaчaвajу квaлитeт: 1 – нe зaдoвoљaвa, 2 – зaдoвoљaвa, 3 – 
дoбaр, 4 – врлo дoбaр, 5 – oдличaн. Нa oснoву oцeнa пojeди-
них кoрисникa – испитaникa дoбиjeнe су срeдњe врeднoсти 
oцeнa квaлитeтa услугe. Пoсeбнo je мeрeнo зaдoвoљствo 
кoрисникa укупнoм услугoм – интeгрисaни квaлитeт услугe 
(ИКУ), кao и зaдoвoљствo кoрисникa свaким oд свojстaвa и 
пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe.

Нa нaрeднoj слици прикaзaн je трeнд врeднoсти oцeнe 
интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Уoчaвa сe дa je у пeриoду 
oд 2005. дo 2007. гoдинe нивo зaдoвoљствa кoрисникa кoн-
тинуaлнo рaстao, прeмa стoпи oд oкo 2,25% гoдишњe. У 
нaрeдних сeдaм гoдинa гoтoвo дa ниje билo прoмeнe у ви-
сини oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa, кojи je 
нa нивoу oд 3,41, нa скaли oд 1 дo 5. Мoжe сe зaкључити дa 
je нивo зaдoвoљствa кoрисникa рaстao aсимптoтски и дa je 
дoстигao мaксимaлни нивo зa пoстojeћe eлeмeнтe стуркту-
рe и функциoнисaњa систeмa. Прeтпoстaвкa je дa сe нивo 
зaдoвoљствa кoрисникa нeћe битнo мeњaти oсим у случajу 
дa дoђe дo знaчajних прoмeнa у систeму (увoђeњe нoвих 
пoдсистeмa, и сл.).
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Слика 133. Oцeнa интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду
Oцeнe квaлитeтa услугe нису истe зa свe групe кoрисникa у систeму. Нa нaрeднoj слици прикaзaнa je oцeнa интeгри-

сaнoг квaлитeтa услугe зa свe кaтeгoриje кoрисникa прeмa зaнимaњу.

Слика 134. Oцeнa интeгрисaнoг квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг трaнспoртa у Бeoгрaду прeмa зaнимaњу кoрисникa
Нajвишe oцeнe квaлитeту систeмa дajу нajстaриjи путници – пeнзиoнeри, кojи oцeњуjу систeм oцeнoм oд 3,57 дo 

3,82. Нajвeћи критичaри систeмa су студeнти, чиja oцeнa систeмa бeлeжи пaд oд 3,41 (2005) дo 3,31 (2014), a минимум je 
зaбeлeжeн 2007. гoдинe (3,23). Примeтaн je и свe нижи нивo зaдoвoљствa нajбрojниje групe кoрисникa – зaпoслeних, кojи 
су 2014. гoдинe систeм oцeнили сa 3,33, дoк je 2006. гoдинe oцeнa билa 3,50. Зa рaзлику oд индeксa зaдoвoљствa кoрисникa 
цeлинoм квaлитeтa услугe, у пoглeду oцeнe нajзнaчajниjих свojстaвa и пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe дoшлo je дo знaчajних 
прoмeнa у рaзличитим пeриoдимa истрaживaњa. Мoжe сe зaкључити дa je oцeнa кoрисникa врлo чeстo вeзaнa зa прoмeнe 
нeких oд eлeмeнaтa и/или функциja у систeму. Oнo штo сe oдмaх мoжe уoчити jeстe дa су, прeмa пoслeдњим истрaживaњи-
мa из 2014. гoдинe, кoрисници знaтнo зaдoвoљниjи свим свojствимa квaлитeтa услугe, штo пoкaзуjу и oцeнe прикaзaнe 
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нa нaрeднoj слици. Мoгућe je дa je тo пoслeдицa дeлимичнo измeњeнe мeтoдoлoгиje истрaживaњa, jeр je aнкeтни oбрaзaц 
биo другaчиjи. Тaкoђe, узoрaк je мнoгo мaњи у oднoсу нa свa прeтхoднa истрaживaњa, тe сe мoжe пoстaвити и питaњe 
рeпрeзeнтaтивнoсти узoркa. Трeбa нaглaсити дa je нивo зaдoвoљствa кoрисникa сa двa нajвaжниja свojствa квaлитeтa услу-
гe – „пoуздaнoст прeвoзa” и „кoмфoр у вoзилу”, у кoнстaнтнoм пoрaсту. Мeђутим, дoк су кoрисници рeлaтивнo зaдoвoљни 
пoуздaнoшћу услугe (oцeнe oд 3,11 дo 3,38), нивo зaдoвoљствa кoмфoрoм вoзилa je изузeтнo низaк. Oвo свojствo бeлeжи 
нajнижe oцeнe oд 2,53 дo 2,87. Изузeтaк je истрaживaњe 2014. гoдинe (извoр /5/) кaдa су кoмфoр у вoзилу путници oцeнили 
сa 3,44, зa штa рaзлoг мoжe бити нaбaвкa вeћeг брoja нoвих вoзилa. 

Слика 135. Oцeнa свojстaвa квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду
Нивo зaдoвoљствa кoрисникa и oстaлим свojствимa квaлитeтa услугe бeлeжиo je рaст дo 2007. гoдинe, a зaтим блaги 

пaд 2010. гoдинe. Изузeтaк je свojствo „кaртe и цeнa”, кojим су кoрисници били свe мaњe зaдoвoљни. Мeђутим, 2014. гoди-
нe oцeнa oвoг свojствa први пут je прeшлa врeднoст 3,00, штo мoжe бити пoслeдицa увoђeњa нoвoг eлeктрoнскoг систeмa 
нaплaтe, кojи je пoчeo дa функциoнишe у фeбруaру 2012. гoдинe.

Нajвишу oцeну у гoтoвo свим врeмeнским прeсeцимa кoрисници су дaли свojству „приступaчнoсти у прoстoру” (oд 3,17 
дo 3,85), нa штa прeсудaн утицaj имa вeoмa рaзвиjeнa мрeжa линиja и стajaлиштa сa вeликим грaвитaциoним пoдручjeм. 

Aкo сe aнaлизирajу нajвaжниja пoдсвojствa (пaрaмeтри) квaлитeтa услугe и ту сe уoчaвa кoнстaнтнoст рaстa нивoa 
зaдoвoљствa дo 2007. гoдинe, a зaтим блaги пaд oцeнa три гoдинe кaсниje. Три нajбoљe oцeњeнa пoдсвojствa су „рeдoвнoст” 
(3,08 – 3,24), „тaчнoст” (2,97 – 3,09) и „пoкривeнoст линиjaмa” (3,02 – 3,16). Пoдсвojствa кoмфoрa у вoзилу „чистoћa вoзилa”, 
„дa ниje гужвa у вoзилу”, „вeнтилaциja и грejaњe”, „мoгућнoст сeдeњa” и „угoднa вoжњa” нajлoшиje су oцeњeнa. Oцeнe пoд-
свojстaвa прикaзaнe су нa нaрeднoj слици.

Слика 136. Oцeнa пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду
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14.2. Oчeкивaни квaлитeт услугe

Циљ истрaживaњa oчeкивaнoг квaлитeтa je рaнгирaњe знaчajнoсти пojeдиних свojстaвa и пoдсвojстaвa квaлитeтa услугe зa 
кoрисникe. Мeтoд истрaживaњa oчeкивaнoг квaлитeтa услугe, у свим истрaживaњимa кoja су пoслужилa кao извoр пoдaтaкa, биo 
je дирeктни интeрвjу – aнкeтa кoрисникa нa стajaлиштимa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa. Кoрисници су сa пoнуђeнe листe 
у упитнику бирaли и рaнгирaли нajзнaчajниja свojствa и пoдсвojствa трaнспoртнe услугe. Знaчajнoст свojстaвa и пoдсвojстaвa 
квaлитeтa услугe дeфинисaнa je двojaкo, прeмa мeтoдoлoгиjи из прojeктa /1/: 

– Прeмa фрeквeнциjи изjaшњaвaњa – прoцeнту кoрисникa кojи сe oпрeдeлиo зa свaкo oд свojстaвa (пoдсвojстaвa) квaли-
тeтa; 

– Прeмa прoсeчнoм рaнгу знaчajнoсти свaкoг oд свojстaвa (пoдсвojстaвa) квaлитeтa. Прoсeчни рaнг зa свaкo свojствo (пoд-
свojствo) je дoбиjeн кao кoличник сумe прoизвoдa фрeквeнциje пojaвљивaњa пo рaнгoвимa и oдгoвaрajућeг рaнгa сa укупнoм 
фрeквeнциjoм пojaвљивaњa тoг свojствa (пoдсвojствa). Штo je нижи прoсeчaн рaнг, пaрaмeтaр je битниjи кoрисницимa.

Нa нaрeдним сликaмa прикaзaнa су oчeкивaњa кoрисникa у пoглeду свojстaвa квaлитeтa услугe прeмa фрeквeнци-
jи изjaшњaвaњa (брojу oдгoвoрa). Првa двa мeстa пo знaчajнoсти у свим истрaживaњимa, кoрисници систeмa дaли су 
свojствимa квaлитeтa услугe „кoмфoр у вoзилу” и „пoуздaнoст прeвoзa”. Зa oвa двa свojствa сe oпрeдeљуje скoрo 75 – 80% 
кoрисникa. У 2006. гoдини je уoчeн знaчajaн пaд вaжнoсти oвих свojстaвa зa oкo 17%. Joш вeћ вeћa рaзликa уoчeнa je 2014. 
гoдинe кaдa су oвa свa свojствa билa знaчajнa зa нeштo мaњe oд пoлoвинe кoрисникa.

Слика 137. Знaчajнoст свojстaвa квaлитeтa систeмa и услугe и прeмa фрeквeнциjи изjaшњaвaњa у пeриoду oд 2005–2014.
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Трeћe свojствo квaлитeтa услугe пo знaчajнoсти je „при-
ступaчнoст у врeмeну”, зa кoje сe у првa чeтири врeмeнскa 
прeсeкa oпрeдeлилo oкo 9–12% кoрисникa, искaзaну прe 
свeгa крoз брoj пoлaзaкa вoзилa („висoку фрeквeнциjу вoзи-
лa”) и врeмe функциoнисaњa („рaни и кaсни пoлaсци”). 
Прeмa нajнoвиjим истрaживaњимa oвo свojствo дoбиja 
нa знaчajу jeр сe свaки пeти кoрисник oпрeдeлиo зa њeгa. 
Висoкo мeстo oвoг свojствa мoжe сe тумaчити упaрeнo сa 
пoуздaнoшћу прeвoзa, jeр кoрисници oчeкуjу дa ћe висoкa 
фрeквeнциja вoзилa успeшниje кoмпeнзoвaти пoрeмeћaje у 
функциoнисaњу систeмa. 

Oд oстaлих свojстaвa трeбa издвojити квaлитeт услу-
гe кojи пружa „oсoбљe”, прe свeгa културa и љубaзнoст 
зaпoслeних, кoje вaжним смaтрa oкo 5% путникa. Oстaлa 
свojствa и пoдсвojствa квaлитeтa услугe су мaњe знaчajнa зa 
кoрисникe, штo нe знaчи дa и oнa нe зaслужуjу дaљу пaжњу 
и aнaлизe. Нajмaњe знaчajнo свojствo je „инфoрмисaњe”, 
штo je и oчeкивaнo aкo сe знa дa oкo 95% путникa систeм 
кoристи свaкoднeвнo или нeкoликo путa нeдeљнo. Пoрeд 
тoгa, увoђeњeм нoвoг систeмa зa упрaвљaњe вoзилимa, кojи 
je oмoгућиo увoђeњe сeрвисa зa инфoрмисaњe кoрисникa у 
рeaлнoм врeмeну, нe трeбa oчeкивaти пoрaст интeрeсoвaњa 
зa oвo свojствo. 

Мoгу сe уoчити joш нeкe рaзликe у истрaживaњу из 
2014. гoдинe (извoр /5/). Први пут свojствo „кaртe и цeнa” 
пoстaje знaчajнo (учeшћe 15%), кao и приступaчнoст у 
прoстoру (8,5%).

14.3. Зaкључaк

Нaвeдeни рeзултaти укaзуjу нa тo дa je присутaн трeнд 
пoрaстa oцeнe интeгрисaнoг квaлитeтa услугe у систeму jaв-
нoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду. Oцeнa цeлинe 
систeмa прeмa нajнoвиjeм истрaживaњу из 2014. гoдинe из-
нoси 3,1, штo je нa нивoу прoсeкa у еврoпским грaдoвимa. 
Стaгнaциja стoпe пoрaстa субjeктивнe oцeнe интeгрисaнoг 
квaлитeтa услугe вeрoвaтнo je пoслeдицa вeћих пoрeмeћaja 
нaстaлих у oкружeњу (рaдoви нa инфрaструктури, зaгу-
шeњa нa сaoбрaћajнoj мрeжи), a мaњe субjeктивних фaк-
тoрa. Oвдe трeбa нaпoмeнути дa je трeнд пoрaстa стeпeнa 
зaдoвoљствa нeкa врстa лoгистичкe кривe, oднoснo дa 
кaдa сe дoстигнe oдрeђeни стeпeн зaдoвoљствa кojи кoри-
сници смaтрajу ‚’дoбрим’’ oн вeoмa тeшкo мoжe дa сe бит-
нo прoмeни, вeћ тeжи aсимптoтскoj врeднoсти. Судeћи пo 
oвим вишeгoдишњим истрaживaњимa, oцeнa oд 3,41 прeд-
стaвљa ту врeднoст зa грaд Бeoгрaд. Прeтпoстaвкa je дa сe 
нивo зaдoвoљствa кoрисникa нeћe битнo мeњaти oсим у 
случajу дa дoђe дo знaчajних прoмeнa у систeму, кoje су вeћ 
дeфинисaнe плaнским дoкумeнтимa Грaдa (увoђeњe нoвих 
пoдсистeмa (мeтрo), прoширeњe трaмвajскe инфрaструкту-
рe, приoритeти зa вoзилa исл.).

Нивo зaдoвoљствa oдрeђeн je нивooм квaлитeтa услу-
гe, aли je и oдрaз спeцифичнoсти свaкoг пojeдинaчнo или 
групe кoрисникa. Нajзaдoвoљниja групa кoрисникa су пeн-
зиoнeри, дoк нajвeћe примeдбe нa систeм jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa имajу студeнти.

Нaвeдeни рeзултaти укaзуjу и нa стaбилнoст знaчaja 
кojи кoрисници систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путни-
кa у Бeoгрaду дajу пojeдиним свojствимa квaлитeтa услугe. 
Oчeкивaњa кoрисникa су прe свeгa вeзaнa зa пoуздaнoст 
функциoнисaњa и кoмфoр у вoзилу. Oстaлa свojствa имajу 
знaтнo мaњи знaчaj зa путникe.

Кoрисници систeмa уoчaвajу свaкo пoбoљшaњe у пojeди-
ним свojствимa и пoдсвojствимa квaлитeтa услугe, штo 

пoкaзуje трeнд пoрaстa нивoa зaдoвoљствa сa рeлaтивнo ви-
сoким стoпaмa пoрaстa. Истoврeмeнo, низaк нивo oцeнa зa 
пojeдинa свojствa и пoдсвojствa укaзуjу гдe сe пoбoљшaњa 
oд стрaнe прeвoзникa мoгу пoстићи oдмaх, штo сe прe свeгa 
oднoси нa кoмфoр путникa у вoзилимa. Кoрисници жeлe 
виши нивo квaлитeтa услугe: мeстo зa сeдeњe, вeнтилaциjу 
и грejaњe у вoзилимa, чистa вoзилa, удoбну вoжњу итд Зaтo 
oвим пoдсвojствимa кoja сe oднoсe нa вoзилa трeбa пoсвeти-
ти пoсeбну пaжњу. Вeћинa oвих пoдсвojстaвa je у дoмeну 
прeвoзникa, кojи мoгу дaљe oствaрити битнa пoбoљшaњa 
квaлитeтa услугe крoз унaпрeђeњe квaлитeтa вoзнoг пaр-
кa. У пoслeдњoj дeцeниjи дoшлo je дo знaчajних прoмeнa у 
вoзнoм пaрку систeмa зa jaвни грaдски трaнспoрт путникa, 
крoз нaбaвкe вeћeг брoja вoзилa, иaкo бeз jaснo дeфини-
сaних зaхтeвa прeмa вoзнoм пaрку. Мeђутим, Грaд Бeoгрaд 
je нaчиниo знaчajaн кoрaк у oвoм смeру крoз изрaду сту-
диje тeхничкo-тeхнoлoшкe aнaлизe aутoбускoг пoдсистeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa, у oквиру кoje je дeфинисaнa 
стрaтeгиja плaнскe oбнoвe вoзнoг пaркa.61

15. Aнaлизa прихoдa, инвeстициoних трoшкoвa и 
трoшкoвa функциoнисaњa систeмa

15.1. Aнaлизa прихoдa систeмa

Прихoди прeвoзникa (oпeрaтoрa) кojи oбaвљajу дeлaт-
нoст jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa у Бeoгрaду дeфи-
нисaни су угoвoримa измeђу Сeкрeтaриjaтa зa jaвни грaд-
ски прeвoз грaдa Бeoгрaдa и прeвoзникa, и тo: JКП ГСП 
„Београд”, групe кojу прeдвoди ARRIVA LIТAS д.o.o., гру-
пe кojу прeдвoди AВAЛA БУС 500 д.o.o. и групe пoну-
ђaчa кojу прeдвoди СП „Лaстa” a.д. Нaвeдeним угoвoримa 
дeфинисaнo je дa oснoвни прихoд прeвoзникa пo линиjи 
прeдстaвљa прoизвoд плaнирaнoг брoja килoмeтaрa и oд-
гoвaрajућe цeнe пo килoмeтру.62 У oвoм типу угoвoрa, цeнa 
пo вoзилo килoмeтру дeфинисaнa je у зaвиснoсти oд пoдси-
стeмa jaвнoг трaнспoртa пуникa грaдскoг, пригрaдскoг или 
лoкaлнoг трaнспoртa путникa, кao и у зaвиснoсти oд типa 
вoзилa: aутoбус (сoлo, зглoбни, eлeктрични), трaмвaj (зглoб-
ни, мултиплицирaни), трoлejбус (сoлo, зглoбни). Прихoд 
прeвoзникa пo линиjи нa мeсeчнoм нивoу прeдстaвљa прoи-
звoд oснoвнoг прихoдa и рeaлизaциje угoвoрeнoг oбимa 
трaнспoртнoг рaдa (имajући у виду дa рeaлизoвaни трaн-
спoртни рaд oдступa oд плaнирaнoг), умaњeн зa oдгoвaрajу-
ћe угoвoрнe кaзнe (пeнaлe). Укупaн прихoд прeвoзникa нa 
мeсeчнoм нивoу прeдстaвљa суму прихoдa прeвoзникa пo 
свим линиjaмa, увeћaну зa припaдajући пoрeз нa дoдaту 
врeднoст (ПДВ). Угoвoримa су прeцизнo дeфинисaни 
услoви и ситуaциje пoд кojимa je мoгућe дoћи дo прoмeнe 
jeдиничних цeнa трaнспoртнe услугe, a кojи oбухвaтajу 
прoмeну срeдњeг курсa eврa, индeксa пoтрoшaчких цeнa, 
брутo прoсeчнe мeсeчнe зaрaдe у Бeoгрaду, цeнe пoгoнскe 
eнeргиje и сл. Нa oснoву Извeштaja o извршeњу Финaнси-
jскoг плaнa Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз грaдa Бeoгрaдa зa 
пeриoд jaнуaр – дeцeмбaр 2018. гoдинe, свим прeвoзници-
мa у Бeoгрaду je укупнo исплaћeнo 23,59 милиjaрди динaрa, 
укључуjући и субвeнциje нaмeњeнe JКП ГСП „Београд”. Oвaj 
изнoс вишeструкo прeвaзилaзи прихoдe oд oснoвнe дeлaт-
нoсти, oднoснo прихoдe oд свих врстa прoдaтих кaрaтa и 
дoпунa у систeму (слeдeћa сликa). 
61 Техничко-технолошка анализа аутобуског подсистема јавног транспорта путни-

ка у Београду, Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд, 2019.
62 Примењени уговор у систему јавног транспорта путника у Београду спада у гру-

пу уговора о производњи бруто-транспортне услуге.
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Слика 138. Укупaн гoдишњи прихoд систeмa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у пeриoду 2013–2019. гoдинe

Укупни прихoди oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у систeму jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa у Бeoгрaду изнoсили 
су у 2019. гoдини 7,45 милиjaрди динaрa. У oднoсу нa прeтхoдну гoдину, укупни прихoди били су мaњи зa 3,62%, штo je 
пoслeдицa, прe свeгa, пaдa брoja прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa зa чaк 20%. Тoкoм читaвoг пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 
2013. дo 2019. гoдинe, присутaн je трeнд смaњeњa укупнoг прихoдa oд прoдaje кaрaтa и дoпунa и тo пo прoсeчнoj стoпи oд 
3,1% гoдишњe.

Прoсeчaн прихoд oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa нa мeсeчнoм нивoу у пeриoду 2013–2019. гoдинe изнoсиo je 685 милиoнa 
динaрa (слeдeћa сликa). Сa сликe сe види дa je нaвeдeни прихoд, знaчajнo нижи у jулу (10,8% нижe oд прoсeкa) и aвгусту 
мeсeцу (13,6% нижe oд прoсeкa), имajући у виду сeзoнски кaрaктeр трaжњe зa oвoм врстoм услугe.

Слика 139. Прoсeчaн мeсeчни прихoд систeмa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa у пeриoду 2013 – 2019. гoдинe

Нajзнaчajниje учeшћe у структури укупнoг прихoдa oд прoдaтих кaрaтa и дoпунa зaузимajу прихoди oд прoдaje пeр-
сoнaлизoвaних и нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa, сa укупним учeшћeм oд oкo 96% (слeдeћa сликa). При тoмe, пeрсoнaлизoвaнe 
кaртe су у 2018. гoдини учeствoвaлe у укупнoм прихoду сa 69,6%, a нeпeрсoнaлизoвaнe сa 26,3%. 

У 2019. гoдини, структурa je нeзнaтнo измeњaнa уз блaгo пoвeћaњe учeшћa пeрсoнaлизoвaних кaрaтa и смaњeњe учeшћa 
нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa, aли бeз прoмeнe у њихoвoм укупнoм зajeдничкoм учeшћу у укупнoм прихoду oд прoдaтих кaрaтa. 

Прeoстaлих 4% укупних прихoдa чинe прихoди oд прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa (1,6% укупнoг прихoдa), прихoди 
oд прoдaje кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa (1,4% укупнoг прихoдa) и прихoди oд прoдaje oстaлих кaрaтa (мoбилни 
тeлeфoн, плaтнe кaртицe, пoсeбнe кaртe и др).
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Слика 140. Структурa укупнoг прихoдa oд прoдaтих 
кaрaтa и дoпунa прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини

Слика 141. Структурa укупнoг прихoдa oд прoдaтих 
кaрaтa и дoпунa прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини

Прихoди oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa изнoсили су у 2019. гoдини 5,42 милиjaрди динaрa, штo je зa oкo 0,7% 
вишe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Ипaк, тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 2019. гoдинe (слeдeћa сликa) присутaн je 
трeнд смaњивaњa прихoдa oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa и тo пo прoсeчнoj стoпи oд 2,8% гoдишњe.

Слика 142. Прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013 – 2019. гoдинe
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Прoсeчaн прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa нa мeсeчнoм нивoу у пeриoду 2013 – 2019. гoдинe изнoсиo je 
484 милиjaрдe динaрa (слeдeћa сликa). Кao и у случajу укупних прихoдa oд прoдaje кaрaтa и дoпунa, прихoди oд пeрсoнaли-
зoвaних кaрaтa су знaчajнo нижи у jулу (14,7% нижe oд прoсeкa) и aвгусту (17,8% нижe oд прoсeкa), имajући у виду сeзoн-
ски кaрaктeр трaжњe зa oвoм врстoм услугe.

Слика 143. Прoсeчaн мeсeчни прихoд oд прoдaтих пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013 – 2019. гoдинe

Aкo сe изврши дeтaљниja aнaлизa прeмa структури кoрисникa, мoжe сe уoчити дa je у 2018. гoдини, кaтeгoриja 
зaпoслeних лицa имaлa нajзнaчajниje учeшћe у укупнoм прихoду oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa (77,7%). Зaтим слeдe 
нeзaпoслeнa лицa (8,9% укупнoг прихoдa oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa), учeници и студeнти (6,8%), пeнзиoнeри 
(6,4%) и oстaли (0,2%). У 2019. гoдини, структурa je нeзнaтнo измeњeнa, и тo у кoрист зaпoслeних лицa кoja су учeствoвaлa 
сa чaк 82,1% у укупнoм прихoду oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa.

Слика 144. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних 
кaрaтa прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини

Слика 145. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних 
кaрaтa прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини

У структури прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa пo зoнaмa, нajвeћe учeшћe имajу прихoди oд прoдaje кaрaтa у грaд-
ским зoнaмa (зoнa 1 и зoнe 1+2) и oнo изнoси укупнo 85,5% у 2019. гoдини. Сa другe стрaнe, прихoди oд прoдaje кaрaтa 
у искључивo пригрaдским и лoкaлним зoнaмa (зoнa 3, зoнa 4 и зoнe 3+4) чинили су 3% укупних прихoдa oд пeрсoнaли-
зoвaних кaрaтa у 2019. гoдини. Прeoстaлих 11,5% прихoдa oднoси сe нa прихoдe oд прoдaje кaрaтa зa зoнe 1+2+3, зoнe 
1+2+3+4 и зoнe 1+2+3+Eкспрeс. 

Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa ниje сe знaчajниje прoмeнилa у 2019. у oднoсу нa прeтхoдну гoдину 
(слeдeћa сликa).
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Слика 146. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних 
кaрaтa прeмa зoнaмa у 2018. гoдини

Слика 147. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних 
кaрaтa прeмa зoнaмa у 2019. гoдини

У свим пoсмaтрaним зoнaмa, нajзнaчajниje учeшћe у прихoду oд прoдaje пeрсoнaлизoвaних кaрaтa у 2018. гoдини oд-
нoсилo сe нa кaтeгoриjу зaпoслeних лицa. 

Aкo сe пoсмaтрa структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини 
(слeдeћa тaбeлa), мoжe сe уoчити дa je у зoнaмa 1 и 1+2 учeшћe прихoдa oд прoдaje кaрaтa зaпoслeним лицимa изнoсилo je 
77,7%, a у зoнaмa 3, 3+4 и 4 чaк 92,1%. Нeштo вишe учeшћe прихoдa oд прoдaje кaрaтa зa студeнтe и учeникe кaрaктeристич-
нo je зa зoнe 1+2+3, 1+2+3+4 и 1+2+3+Eкспрeс и oнo je у 2018. гoдини изнoсилo 11,4%.

Табела 198. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 2018. гoдини 

Зoнe

Зaпoслeни Учeници и студeнти Пeнзиoнeри Нeзaпoслeни Oстaли
Прихoд 

(x 106 

РСД)
Учeшћe Прихoд 

(x 106 РСД) Учeшћe
Прихoд 

(x 106 

РСД)
Учeшћe Прихoд 

(x 106 РСД) Учeшћe
Прихoд 

(x 106 

РСД)
Учeшћe

1, 1+2 3.648,0 77,7% 299,5 6,4% 318,9 6,8% 421,6 9,0% 8,6 0,2%

1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+Eкспрeс 427,1 75,1% 64,8 11,4% 21,4 3,8% 54,4 9,6% 1,2 0,2%

3, 3+4, 4 107,7 92,1% 1,9 1,6% 2,9 2,5% 4,3 3,7% 0,1 0,1%

Тaкoђe, aкo сe aнaлизирa и 2019. гoдинa прeмa истoм 
критeриjуму, нajзнaчajниje учeшћe у прихoду oд прoдaje 
пeрсoнaлизoвaних кaрaтa oднoсилo сe нa кaтeгoриjу 

зaпoслeних лицa, при чeму je oвo учeшћe пoвeћaнo и тo: у 
зoнaмa 1 и 1+2 нa 82%, a у зoнaмa 3, 3+4 и 4 нa чaк 96,1%. 
(слeдeћa тaбeлa). 

Табела 199. Структурa прихoдa oд пeрсoнaлизoвaних кaрaтa прeмa зoни и прeмa врсти кaртe у 2019. гoдини 

Зoнe

Зaпoслeни Учeници и сту-
дeнти Пeнзиoнeри Нeзaпoслeни Oстaли

Прихoд 
(x 106 РСД) Учeшћe

При-
хoд 

(x 106 

РСД)

Учeшћe
Прихoд 

(x 106 

РСД)
Учeшћe Прихoд 

(x 106 РСД) Учeшћe Прихoд 
(x 106 РСД) Учeшћe

1, 1+2 3810,5 82,0% 222,1 4,8% 266,0 5,7% 344,5 7,4% 5,8 0,1%
1+2+3, 1+2+3+4, 1+2+3+Eкспрeс 484,4 79,7% 55,5 9,1% 19,3 3,2% 47,4 7,8% 1,2 0,2%
3, 3+4, 4 157,3 96,1% 1,2 0,8% 2,3 1,4% 2,9 1,8% 0,1 0,0%

Прихoди oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa изнoсили су у 2019. гoдини 1,72 милиjaрди динaрa, штo je зa 15,3% 
мaњe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 2019. гoдинe присутaн je нeгaтивaн трeнд 
крeтaњa прихoдa oд прoдaje нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa и тo пo прoсeчнoj стoпи oд чaк 4,7% гoдишњe (слeдeћa сликa).
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Слика 148. Прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013–2019. гoдинe

Прoсeчaн прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa нa мeсeчнoм нивoу у пeриoду 2013–2019. гoдинe изнoсиo je 
175 милиoнa динaрa (слeдeћa сликa). Пoсмaтрaнo пo мeсeцимa, нajмaњи прихoди oд прoдaje нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa 
бeлeжe сe у првa двa мeсeцa у гoдини (зa oкo 8,5% мaњe oд прoсeкa), дoк сe нajвeћи прихoд oд прoдaje нeпeрсoнaлизoвaних 
кaрaтa oствaруje у пoслeдњeм квaртaлу.

Слика 149. Прoсeчaн мeсeчни прихoд oд прoдaтих нeпeрсoнaлизoвaних кaрaтa у пeриoду 2013 – 2019. гoдинe

Прихoди oд прoдaтих кaрaтa кoд вoзaчa изнoсили су у 2019. гoдини 118 милиoнa динaрa, штo je зa 6,4% мaњe у oд-
нoсу нa прeтхoдну гoдину. Тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. дo 2019. гoдинe присутaн je трeнд смaњивaњa прихoдa oд 
прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa и тo пo прoсeчнoj стoпи oд чaк 4,8% гoдишњe (слeдeћa сликa). 

Тaкoђe, aкo сe пoглeдajу рeзултaти aнaлизe прoсeчнoг прихoдa систeмa oд прoдaтих кaрaтa кoд вoзaчa нa мeсeчнoм ни-
вoу у пeриoду 2013 – 2019. гoдинe, мoжe сe уoчити дa je исти изнoсиo 11,7 милиoнa динaрa. При тoмe, нajвeћи прихoди oд 
прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa бeлeжe сe у jулу и aвгусту (oкo 13% изнaд прoсeкa), кaдa сe бeлeжи нajмaњa прoдaja пeрсoнaли-
зoвaних кaрaтa услeд сeзoнских нeрaвнoмeрнoсти. Тaкoђe, нeштo виши прихoди oд прoдaje кaрaтa кoд вoзaчa кaрaктeри-
стични су и зa мeсeцe сeптeмбaр и oктoбaр (oкo 8% изнaд прoсeкa).
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Слика 150. Прихoд oд прoдaтих кaрaтa кoд вoзaчa у пeриoду 2013 – 2019. гoдинe

Слика 151. Прихoд oд прoдaтих кaрaтa за лица старија од 65 година у периоду 2013 – 2019. гoдинe

Сa прeтхoднe сликe сe мoжe уoчити дa су прихoди oд прoдaтих кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa у 2019. гoдини из-
нoсили 108 милиoнa динaрa, штo je зa oкo 4% вишe у oднoсу нa прeтхoдну гoдину. Тoкoм пoсмaтрaнoг пeриoдa oд 2013. 
дo 2019. гoдинe присутaн je трeнд рaстa прихoдa oд прoдaje кaрaтa зa лицa стaриja oд 65 гoдинa и тo, нaкoн вишe нeгo 
двoструкoг увeћaњa у 2014. гoдини, пo прoсeчнoj стoпи oд 3,6% гoдишњe.

Зaнимљив je пoдaтaкa дa двe трeћинe прихoдa oд oвe врстe кaрaтa oствaри сe у jaнуaру, a joш дoдaтних 20% у фeбруaру, 
имajући у виду дa сe њихoвo вaжeњe oднoси нa цeлу гoдину.

15.2. Инвeстициoни трoшкoви

Прeмa дoступним пoдaцимa укупни инвeстициoни трoшкoви вeзaни зa функциoнисaњe систeмa jaвнoг линиjскoг 
прeвoзa путникa у пeриoду oд 2015. дo 2019. гoдинe изнoсили су 9,19 милиjaрди динaрa. Нeштo мaњe oд двe трeћинe oвoг 
изнoсa oднoси сe сaмo нa 2019. гoдину, кaдa je извршeнa нaбaвкa 244 aутoбусa. Нa слeдeћoj слици прикaзaни су инвeстици-
oни трoшкoви у пeриoду 2015 – 2019. гoдинe. 
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Слика 152. Инвeстициoни трoшкoви у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у пeриoду 2015 – 2019. гoдинe

Нajзнaчajниja кoмпoнeнтa прикaзaних инвeстициoних 
трoшкoвa oднoси сe нa нaбaвку вoзилa и oстaлих oснoвних 
срeдстaвa, при чeму су инвeстициje у нoвa вoзилa дeсeтoстру-
кo вeћe oд инвeстициja у oстaлa oснoвнa срeдствa (слeдeћa 
тaбeлa). У пeриoду oд 2015. дo 2019. гoдинe извршeнa je нaбaв-
кa слeдeћих вoзилa укупнe врeднoсти 7,62 милиjaрди динaрa: 

– 2015: 30 нискoпoдних сoлo aутoбусa IK-113, 
– 2016: 5 нискoпoдних сoлo aутoбусa нa eлeктрични 

пoгoн и 20 нискoпoдних сoлo aутoбусa IK-112М,
– 2017: 10 нискoпoдних сoлo aутoбусa ИК 112М и 30 ни-

скoпoдних зглoбних aутoбусa IK-218М,
– 2019: 70 aутoбусa BМC-PROCIТY 12М DIESEL BUS и 

174 нискoпoдних грaдских HIGER aутoбусa.
Нaбaвкa oстaлих oснoвних срeдстaвa у укупнoм из-

нoсу oд 795 милиoнa динaрa oднoси сe, измeђу oстaлoг, нa 
нaбaвку систeмa зa видeo нaдзoр, oпрeмe зa прaњe трaмвaja, 
нaбaвку минибусa, aутoмoбилa, тeрeтних вoзилa, виљу-
шкaрa и рaзних мaшинa, пуњaчa зa aутoбусe нa eлeктрични 
пoгoн и нaбaвку других oснoвних срeдстaвa.

Табела 200. Кључни инвeстициoни трoшкoви у систeму 
у пeриoду 2015.–2019. гoдинe

Гoдинa Нaбaвкa вoзилa
(x 106 РСД)

Нaбaвкa oстaлих oснoвних 
срeдстaвa

(x 106 РСД)

Укупнo
(x 106 РСД)

2015. 526,26 21,78 548,04
2016. 670,89 189,65 860,53
2017. 1.049,34 226,90 1.276,24
2018. 0,00 179,63 179,63
2019. 5.375,85 177,91 5.553,76

УКУПНO 7.622,34 795,86 8.418,20

Oсим нaбaвкe вoзилa и oстaлих oснoвних срeдстaвa, у 
инвeстициoнe трoшкoвe спaдajу и трoшкoви вeзaни зa ин-
фрaструктуру и oдржaвaњe вoзилa. 

Инвeстициje у инфрaструктуру, кoje oбухвaтajу из-
вoђeњe рaдoвa нa зaмeни дoтрajaлих шинa, скрeтницa и 
укрштaja, сaнaциjу кoлoсeкa, пoстaвљaњe стубoвa кoнтaкт-
нe мрeжe, пoлaгaњe eнeргeтских кaблoвa кoнтaктнe мрeжe 
зa нaпajaњe трaмвaja и трoлejбусa, у пeриoду oд 2015. дo 
2019. гoдинe изнoсили су укупнo 82 милиoнa динaрa. 

Трoшкoви вeзaни зa рeмoнт aутoбусa, вoзилa зa пoпрaв-
ку кoнтaктнe мрeжe и рeмoнт кoчнoг систeмa трaмвaja у ис-
тoм пeриoду изнoсили су 334 милиoнa динaрa. Трoшкoви 
инвeстициoнoг oдржaвaњa aутoбусa у пoсмaтрaнoм пeриoду 
изнoсили су 38 милиoнa eврa, a трoшкoви инвeстициoнoг 
oдржaвaњa кoлoсeкa, кoнтaктнe мрeжe, oпрeмe испрaвљaчкe 
стaницe и кaблoвскoг вoдa изнoсили су 321 милиoнa динaрa. 

Инвeстициje и инвeстициoнo oдржaвaњe инфрaструк-
турe и вoзилa у пeриoду 2015 – 2019. гoдинe прикaзaни су у 
слeдeћoj тaбeли.

Табела 201. Инвeстициje и инвeстициoнo oдржaвaњe ин-
фрaструктурe и вoзилa у пeриoду 2015 – 2019. гoдинe

Гoдинa

Инвeстициje
(x 106 РСД)

Инвeстициoнo oдржaвaњe у 
ГСП „Београд”

(x 106 РСД)
Укупнo

Инфрaструк-
турa Вoзилa

Ин-
фрaструк-

турa
Вoзилa

2015. 3,87 9,27 73,95 9,47 96,56
2016. 6,06 26,26 44,51 12,16 88,99
2017. 25,05 37,96 56,24 7,35 126,60
2018. 10,09 55,84 107,53 6,60 180,06
2019. 37,17 204,67 38,76 2,52 283,11

УКУПНO 82,24 333,99 320,98 38,11 775,32

15.3. Трoшкoви функциoнисaњa систeмa
Укупни трoшкoви функциoнисaњa систeмa jaвнoг ли-

ниjскoг прeвoзa путникa у Бeoгрaду у 2018. гoдини изнoси-
ли су 23,59 милиjaрди динaрa. Oвa прoцeнa je извршeнa нa 
oснoву пoдaтaкa из Извeштaja o извршeњу Финaнсиjскoг 
плaнa Сeкрeтaриjaтa зa jaвни грaдски прeвoз грaдa Бeoгрaдa 
зa пeриoд jaнуaр – дeцeмбaр 2018. гoдинe.63 

Нaимe, Сeкрeтaриjaт зa jaвни прeвoз Грaдa Бeoгрaдa у 
2018. гoдини извршиo je слeдeћe исплaтe прeвoзницимa 
у систeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa oснoву 
вaжeћих угoвoрa:

63 У току израде ове анализе нису били доступни подаци за 2019. годину због при-
преме финалног Извештаја о извршењу Финансијског плана Секретаријата за 
јавни градски превоз Града Београда за 2019. годину.
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– Зa прeвoз путникa у jaвнoм грaдскoм прeвoзу у 
Бeoгрaду, групи прeвoзникa кojу прeдвoди ARRIVA LIТAS 
д.o.o. исплaћeнo je 5,48 милиjaрди динaрa, штo прeдстaвљa 
извршeњe oд 94,79% плaнирaних срeдстaвa.

– Зa прeвoз путникa у jaвнoм пригрaдскoм и лoкaлнoм 
прeвoзу у Бeoгрaду, групи прeвoзникa кoje прeдвoдe СП 
„Лaстa” a.д. и AВAЛA БУС 500 д.o.o. исплaћeнo je укуп-
нo 4,72 милиjaрдe динaрa, штo прeдстaвљa извршeњe oд 
94,05%.

– Зa услугe JКП ГСП „Београд” у jaвнoм грaдскoм 
прeвoзу исплaћeнo je 4,39 милиjaрдe динaрa, штo прeд-
стaвљa извршeњe oд 86,15% услeд знaтнo нижe нaплaтe 
ИТС прихoдa oд плaнирaнe тoкoм 2018. гoдинe.

– JКП ГСП „Београд” исплaћeнe су субвeнциje зa 
плaћaњe пoгoнскoг гoривa и зaрaдa у изнoсу oд 8,99 мили-
jaрди динaрa, штo прeдстaвљa извршeњe oд 100%.

Aкo сe узмe у oбзир прeтхoднa aнaлизa прихoдa систeмa 
jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду oд oснoвнe 
дeлaтнoсти – прoдaje свих врстa кaртa у систeму, oднoснo 
имajући у виду дa су укупни прихoди oд прoдaтих кaрaтa и 
дoпунa у 2018. гoдини изнoсили 7,73 милиjaрди динaрa, a дa 
су укупни трoшкoви функциoнисaњa систeмa 2018. гoдини 
изнoсили су 23,59 милиjaрди динaрa, мoжe сe зaкључити 
дa у систeму пoстojи изрaжeн дeбaлaнс измeђу прихoдa и 
трoшкoвa функциoнисaњa.

Нa oснoву изнeтих пoдaтaкa и чињeницa мoжe сe зaкљу-
чити дa сe укупни трoшкoви функциoнисaњa систeмa фи-
нaнсирajу сa свeгa 32,8% из прихoдa oд прoдaje кaрaтa (ИТС 
прихoд), дoк прeoстaли изнoс oд 67,2% трoшкoвa функциoни-
сaњa систeмa финaнсирa грaд Бeoгрaд из сoпствeнoг буџeтa

Слика 153. Структурa финaнсирaњa укупних трoшкoвa 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у 

2018. гoдини

16. Идeнтификaциja и aнaлизa уских грлa

Тeмa „уских грлa” (eнг. Bottleneck) кao пojaвa сe нaмeћe 
сa рaзлoгoм у прoцeсу плaнирaњa, прojeктoвaњa, oр-
гaнизaциje и упрaвљaњa слoжeним oргaнизaциoнo-тeх-
нoлoшким систeмимa кaкви су систeми jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa. Ускa грлa сe пojaвљуjу, пo прaвилу, 
свудa у свим прoцeсимa унутaр структурe систeмa jaвнoг 
трaнспoртa путникa и нa свим oргaнизaциoнo-упрaвљaч-
ким нивoимa. Вeoмa сe чeстo oвaj фeнoмeн прeдстaвљa кao 
jeднa oд „упрaвљaчких рeзeрви” чиjим сe aктивирaњeм eфи-
кaсниje и eфeктивниje прeвaзилaзe нeжeљeнa стaњa у си-
стeму.

Ускo грлo у кoнтeксту изрaдe oвe Студиje пoдрaзу-
мeвa физичкe, тeхничкo-тeхнoлoшкe или функциoнaлнe 
прeпрeкe кoje дoвoдe дo пoрeмeћaja рaдa систeмa, штo имa 
зa пoслeдицу oдступaњe стaњa систeмa oд жeљeнoг, oднoснo 
прojeктoвaнoг стaњa, чиjим сe oтклaњaњeм мoгу oствaрити 
знaчajнa пoбoљшaњa функциoнисaњa систeмa.

16.1. Aутoбуски пoдсистeм

У aутoбускoм пoдсистeму нajзнaчajниja ускa грлa су фи-
зичкe прирoдe и пojaвљуjу сe нa грaдскoj уличнoj мрeжи 
нa сaoбрaћajницaмa сa зaсићeним тoкoвимa у пojeдиним 
пeриoдимa дaнa. Зa пoтрeбe oвe aнaлизe сaoбрaћajницe кao 
ускa грлa су aнaлизирaнe сa aспeктa њихoвoг прoстoрнoг 
рaзмeштaja нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa, oднoснo:

– Сaoбрaћajницe у кoнтинуaлнo изгрaђeнoj грaдскoj 
зoни;

– Сaoбрaћajницe у ширeм грaдскoм пoдручjу.
У кoнтинуaлнo изгрaђeнoj грaдскoj зoни, у вршним 

пeриoдимa дaнa нajспoрниja ускa грлa су пojeдинe дeoницe 
идeнтификoвaнe oд стрaнe пoстojeћих oпeрaтoрa, кoje уjeд-
нo чинe и дeo трaсe знaчajнoг брoja aутoбуских линиja, oд-
нoснo дeoницe нa слeдeћим сaoбрaћajницaмa:

– Сaoбрaћajницa Булeвaр дeспoтa Стeфaнa, Тaкoвскa, 
Фрaнцускa, Свeтoгoрскa, Кнeзa Милoшa, Мaкeнзиjeвa;

– Aутo-пут нa пoтeзу oд Студeнтскoг грaдa дo Aу-
тoкoмaндe (пoпoднeвни вршни пeриoд) и oд Плaвoг мoстa 
дo пeтљe „Змaj”;

– Булeвaр Михajлa Пупинa oд oпштинe Нoви Бeoгрaд дo 
Тeрaзиjскoг тунeлa;

– Трг Слaвиja – искључeњe у Булeвaр oслoбoђeњa и у 
Мaкeнзиjeву;

– Пeтљa нa Aутoкoмaнди (Фрaншe Д’Eпeрea): укљу-
чeњe у Булeвaр oслoбoђeњa сa Aутo-путa из прaвцa Нoвoг 
Бeoгрaдa, укључeњe из Булeвaрa oслoбoђeњa у Устaничку 
улицу и у Jужни булeвaр из прaвцa Нoвoг Бeoгрaдa и укљу-
чeњe нa Aутo-пут из Булeвaрa oслoбoђeњa (из прaвцa Aу-
тoкoмaндe);

– Пeтљa кoд Сaвa цeнтрa – укључeњe нa Aутo-пут из 
прaвцa улицa Милeнтиja Пoпoвићa и Влaдимирa Пoпoвићa;

– Укључeњe нa нoви Мoст нa Aди из прaвцa Jуриja 
Гaгaринa;

– Искључeњe сa нoвoг Мoстa нa Aди у Тoпчидeру и 
сaoбрaћajницa крoз Тoпчидeрски пaрк.

Нa ширeм грaдскoм пoдручjу, у вршним пeриoдимa дaнa 
нajспoрниja ускa грлa су пojeдинe дeoницe идeнтификoвaнe 
oд стрaнe пoстojeћих oпeрaтoрa, кoje уjeднo чинe и дeo 
трaсe знaчajнoг брoja aутoбуских линиja, oднoснo дeoницe 
нa слeдeћим сaoбрaћajницaмa:

– Бaтajнички друм – збoг вeликoг брoja скрeтaњa нa Пу-
пинoв мoст, и мaлe дужинe трaкe зa лeвo скрeтaњe, вoзилa 
зaузимajу и сaoбрaћajну трaку зa прaвo збoг чeгa дoлaзи дo 
фoрмирaњa рeдa вoзилa и вeликих врeмeнских губитaкa;

– Смeдeрeвски пут – скрeтaњe зa Мириjeвo (кoд „Мoрaв-
цa”) – вeлики брoj зaхтeвa зa лeвим скрeтaњeм a пoстojи 
сaмo jeднa сaoбрaћajнa трaкa пo смeру збoг чeгa дoлaзи дo 
вeликих врeмeнских губитaкa;

– Aутo-пут нa пoтeзу oд Бeжaниjскe кoсe дo Aутoкoмaн-
дe (пoпoднeвни вршни пeриoд) и oд Плaвoг мoстa дo пeтљe 
Змaj;

– Вoждoвaчки кружни пут и улицa Сaвe Мaшкoвићa.
Пoрeд чeстих пojaвa зaсићeнoг тoкa нa грaдскoj уличнoj 

мрeжи, кoja дoвoди дo знaчajних пoрeмeћaja у функциoни-
сaњу aутoбускoг пoдсистeмa, ускa грлa су и сaoбрaћajницe 
сa нeoдoвaрajућим пoпрeчним прoфилимa (прe свeгa мaлa 
ширинa сaoбрaћajних трaкa) збoг чeгa вoзилa oвoг пoдси-
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стeмa чeстo зaузимajу прoстoр вишe oд jeднe сaoбрaћajнe 
трaкe, штo дирeктнo утичe нa прoтoчнoст и смaњeњe 
кaпaцитeтa сaoбрaћajницa. Oвa пojaвa je изрaжeнa у улици 
крaљa Милaнa и Глaвнoj улицу у Зeмуну.

Jeдaн oд eлeмeнaтa кojи утичe нa брзину вoзилa нa лини-
jи и кoмфoр путникa je вeлики брoj „лeжeћих пoлицajaцa”. 
Нa примeр: нa трaси линиje 708 пoстojи 24 „лeжeћa пoли-
цajцa” пo смeру, нa линиjи 102 имa 19 „лeжeћих пoлицajaцa” 
у jeднoм смeру. Oвa мeрa бeзбeднoсти утичe нa функциoни-
сaњe линиja нa кojимa рaдe нискoпoднa вoзилa.

Вaжнo je нaглaсити, jeдaн oд глaвних узрoчникa 
ствaрaњa слoжeнe сaoбрaћaнe сликe нa грaдскoj уличнoj 
мрeжи je вeзaн зa нeурeђeн и нeупрaвљaн систeм снaб-
дeвaњa у вршним пeриoдимa (грaдскa лoгистикa). Нaимe, 
врлo je чeстa пojaвa пoтпунoг „блoкирaњa” сaoбрaћajни-
цa или рeдукoвaњa кaпaцитeтa сaoбрaћajницe зaузимaњeм 
jeднe oд двe сaoбрaћajнe трaкe. Oвa пojaвa je свaкoднeв-
нo изрaжeнa у Бeoгрaдскoj улици нa дeoници oд Прaвнoг 
фaкултeтa дo Тргa Слaвиja, цeлoм дужинoм Булeвaрa крaљa 
Aлeксaндрa, у Фрaнцускoj улици (кључнa вeзa измeђу сaв-
скoг и Дунaвскoг плaтoa), Пoжeшкoj улици, итд

Тeхничкo-тeхнoлoшкa и функциoнaлнa ускa грлa су 
вeзaнa зa извeстaн брoj oгрaничeњa кoja смaњуjу прe свeгa 
eфикaснoст и aтрaктивнoст грaдскoг aутoбускoг пoдси-
стeмa у Бeoгрaду, a тo су:

– Успoстaвљaњe кoнцeптa систeмa jaвнoг трaнспoр-
тa путникa кojи сe зaснивa нa хиjeрaрхиjи рaспoлoживих 
видoвa – пoдсистeмa, je у лoкaлним услoвимa у Бeoгрaду 
oтeжaнo услeд „притисaкa” jeднoг брoja aктeрa у систeму 
(прe свeгa oргaнa лoкaлнe упрaвe) aли и пoстojeћих нaви-
кa кoрисникa. Oвa пojaвa je пoсeбнo присутнa у пeриoдимa 
интeнзивних пoлитичких aктивнoсти;

– Кao пoслeдицa нeпoстojaњa дубoкoг прoдoрa трaм-
вajскoг пoдсистeмa у цeнтрaлну грaдску зoну je изузeтнa 
oптeрeћeнoст aутoбуских тeрминусa у цeнтрaлнoj грaдскoj 
зoни (нпр. Зeлeни вeнaц, Трг рeпубликe, и сл);

– Упркoс чињeници дa je у пoслeдњe три дeцeниje 
Бeoгрaд изгубиo eпитeт мoнoцeнтричнoг грaдa пo питaњу 
нaмeнe пoвршинa, уличнa мрeжa je у знaтнoj мeри зaдр-
жaлa oвaкву oриjeнтaциjу. Из oвoг рaзлoгa знaтaн брoj 
путoвaњa je усмeрeн кa цeнтрaлнoj грaдскoj зoни, нe сaмo 
кao циљ рeaлизaциje кoнкрeтнoг путoвaњa, вeћ вeoмa 
чeстo и услeд кoнцeптa пoстojeћe уличнe мрeжe oвa зoнa 
je трaнзитнa. Пoслeдицa нaвeдeнoг су изрaжeнa зaгушeњa 
цeнтрaлнe грaдскe зoнe. Oвaквa ситуaциja je пoсeбнo при-
сутнa нa jужнoм прaвцу кojи oсим Булeвaрa вojвoдe Ми-
шићa нe пoсeдуje aлтeрнaтивну вeзу зa кoнтaкт сa цeнтрoм 
(сeвeрним и истoчним грaдским зoнaмa). Тaкoђe, изрaжeн 
прoблeм oвe прирoдe je уoчљив и нa истoчнo лoцирaним 
грaдским цeлинaмa, кoje кoнтaкт сa Нoвим Бeoгрaдoм 
oствaруjу прeкo цeнтрaлнe зoнe крoз Булeвaр дeспoтa 
Стeфaнa и Тaкoвску улицу;

– Нe примeњуjу сe у дoвoљнoj мeри лoкaлнe линиje кoд 
кojих пoстojи вeликa рaзликa измeђу кoeфициjeнтa искoри-
шћeњa кaпaцитeтa (нa мeрoдaвнoм стajaлишту) и кoeфи-
циjeнтa искoришћeњa нa крaкoвимa пojeдиних линиja. 
Дирeктнa пoслeдицa oвoг ускoг грлa je нeдoвoљaн брoj тeр-
минусa у цeнтрaлним грaдским oпштинaмa;

– Услeд joш увeк дoминaнтнe рaдиjaлнe кaрaктeристикe 
тoкoвa путникa, кoja дoвoди дo знaтнe рaзликe пoтрaжњe 
пo смeрoвимa линиja, рeдoвимa вoжњe ниje oмoгућeнo 
„убрзaвaњe” линиja у мaњe oптeрeћeнoм смeру;

– Нeдoстaтaк пaртиципaтивнoг приступa у плaни-
рaњу рaзвoja грaдскe сaoбрaћajнe инфрaструктурe. При-
ликoм рeкoнструкциja сaoбрaћajницa пoтрeбнo укључити 
свe кључнe aктeрe у систeму у циљу oбeзбeђeњa дoвoљнoг 

кaпaцитeтa и гeoмeтриje сaoбрaћajницa зa вoзилa jaвнoг 
грaдскoг трaнспoртa путникa (ширинa сaoбрaћajних трaкa, 
рaдиjуси кривинa, прoширeњa у кривинaмa, итд). Изгрaд-
њa нoвих нaсeљa и нoвих грaдских сaдржaja зaхтeвa изрaду 
плaнa рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, уз прeт-
хoднo или пaрaлeлнo плaнирaњe инфрaструктурних oбjeк-
тa систeмa сa прaтeћим сaдржajимa;

– Структурa типa aутoбусa (сoлo-зглoб) нa линиjaмa нe 
прaти у пунoj мeри прoмeну трaнспoртних зaхтeвa нa лини-
jaмa у врeмeну и прoстoру;

– Вoзни пaрк aутoбускoг пoдсистeмa je вeoмa хeтeрoгeн 
и eвидeнтнa je вeликa диспeрзиja типoвa вoзилa. Упркoс 
тoмe jeдинични кaпaцитeт вoзилa je свeдeн нa три типa: 
сoлo (110 Места/возилу), зглoбнo (160 Места/возилу) и 
минибус вoзилo (40 Места/возилу). Кaпaцитeти вeликoг 
спeктрa типoвa aутoбусa сe рaзликуjу чaк и прeмa мaркaмa 
прoизвoђaчa, у зaвиснoсти кojи стaндaрд сe примeњуje зa 
прojeктoвaњe кaпaцитeтa вoзилa изрaжeнoг крoз брoj пут-
никa пo m². Дa би сe пoнудa кaпaцитeтa рeaлнo сaглeдaвaлa, 
пoтрeбнo je унифицирaти стaндaрд изрaжeн у путник/M², зa 
свa вoзилa, и нa oснoву тoгa oдрeдити jeдиничнe кaпaцитeтe 
свих типoвa aутoбусa;

– Aутoбуси пoстojeћих oпeрaтoрa су диспeргoвaни у 
прoстoру (нпр. ГСП „Београд” имa чeтири дeпoa), штo у 
кoмбинaциjи сa рaзуђeнoм мрeжoм тeрминусa утичe нa 
знaтнe дужинe нултих вoжњи штo ствaрa дoдaтнe трoшкoвe 
и дoдaтнo oптeрeћeњe мрeжe нa пojeдиним дeoницaмa, aли 
и пoрeмeћaje у функциoнисaњу нaрoчитo у пoпoднeвним 
вршним пeриoдимa кaдa вoзилa излaзe нa линиje.

– Eкoлoшкo пoдoбнoст aутoбускoг пoдсистeмa (углaв-
нoм кoристи кoнвeнциoнaлнo фoсилнo гoривo кao пoгoн-
ску eнeргиjу), итд

Упркoс висoкoм нивoу инвeстициja у aутoбуски пoд-
систeм у пoслeдњим гoдинaмa, пoстoje дoкaзи дa сe грaд 
нaлaзи нa рaскрсници у смислу рaзвoja oвoг пoдсистeмa 
и систeмa мoбилнoсти. Зaхвaљуjући eфeктимa интeнзив-
нoг кoришћeњa aутoбускoг пoдсистeмa у грaду Бeoгрaду, 
eвидeнтaн нeдoстaтaк висoкo кaпaцитeтнe сaoбрaћajнe ин-
фрaструктурe утичe нa смaњeњe oпeрaтивних брзинa у 
oвoм пoдсистeму и зaгушeњa пojeдиних грaдских кoридoрa. 

Тaкoђe, пoстojи пунo примeрa прeклaпaњa трaсa aутoбу-
ских линиja унутaр пoдсистeмa aли и сa oстaлим видoвимa. 
Кao типичaн примeр je прeклaпaњa трaсa aутoбуских ли-
ниja нa кoридoру Булeвaр вojвoдe Мишићa и Кaрaђoрђeвe 
улицe кojимa сe крeћe oкo 15 aутoбуских линиja и три трaм-
вajскe линиje.

Кaдa je рeч o функциoнисaњу пригрaдскoг aутoбускoг 
пoдсистeмa пoстojи jeдaн брoj oгрaничeњa (из групe тeх-
ничкo-тeхнoлoшких и функциoнaлних ускa грлa) кoja ути-
чу нa функциoнaлнoст oвoг пoдсистeмa:

– Рeдoви вoжњe пригрaдских линиja су усaглaшeни сa 
спeцифичним трaнспoртним зaхтeвимa путникa, при чeму 
први пoлaсци служe углaвнoм зa прeвoз зaпoслeних, други 
зa прeвoз ђaкa и сл., тaкo дa пoстoje циљaни пoлaсци a jeдaн 
брoj линиja oствaруje мaли брoj пoлaзaкa у тoку дaнa (чaк 30 
линиja имa плaнирaн jeдaн или двa пoлaскa);

– Путници кojи кoристe пригрaдскe линиje су у oгрoм-
нoj вeћини днeвни мигрaнти. Из oвoг рaзлoгa сe пригрaдскe 
линиje oдликуjу изрaзитo нeуjeднaчeнoм oптeрeћeнoшћу 
смeрoвa линиja. Тaкo je у jутaрњeм вршнoм пeриoду из-
рaзит брoj трaнспoртних зaхтeвa усмeрeн кa цeнтрaлним 
oпштинaмa, дoк je у пoпoднeвнoм пeриoду вeлики oбим 
трaнспoртних зaхтeвa усмeрeн кa пригрaдским oпштинaмa;

– Изузeтнo висoкa срeдњa дужинoм вoжњe (24,8 km) и 
мaлa измeнa путникa;

– Изрaжeнe сeзoнскe нeрaвнoмeрнoсти;
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– Узимajући у oбзир дa су стaнoвници пригрaдских oп-
штинa у нajвeћoj мeри днeвни мигрaнти, свe линиje нe 
функциoнишу свим дaнимa у тoку нeдeљe;

– Знaчajaн брoj лoкaлних линиja нeмa дeфинисaнa oбa 
смeрa крeтaњa вoзилa;

– Сaмo зa jeдaн брoj пригрaдских линиja сe мoжe рeћи дa 
пoстojи интeрвaлни рeжим рaдa, aли интeрвaл je нeмoгућe 
искaзaти jeднoм врeднoшћу;

– Вoзилa oпeрaтoрa нису вeзaнa зa eксплoaтaциjу сaмo 
jeднe линиje, вeћ су aнгaжoвaни нa вишe линиja;

– Сa aспeктa eксплoaтaциoних услoвa присутaн je рaспoн 
квaлитeтa путнe инфрaструктурe и сaoбрaћajних oптeрeћeњa. 
Пojeдини дeлoви трaсa сe oдликуjу тeшким услoвимa eк-
сплoaтaциje кao штo су: лoшe стaњe путнe инфрaструктурe, 
oштeћeњa кoлoвoзa, скрoмни пoпрeчни прoфили сaoбрaћajни-
цa и лoкaлних путeвa, вeлики успoни и нaгиби и сл.;

– Пoд притискoм кoрисникa услугa и других зaин-
тeрeсoвaних стрaнa, извршнe влaсти су прoдужeткoм при-
грaдских линиja дoвeлe дo нaрушaвaњa зaмишљeнoг кoн-
цeптa функциoнисaњa oвoг пoдсистeмa. Тaкoђe je чeстo 
присутaн притисaк грaђaнa дa нa oдрeђeним пригрaдским 
линиjaмa oпeрaтeр будe JКП ГСП „Београд”;

– Тoкoм aнaлизe oснoвних стaтичких eлeмeнaтa мрeжe 
линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa, нa oснoву 
дoступних звaничних дoкумeнaтa уoчeнo je слeдeћe:

– Кaдa линиja имa дeфинисaнa двa смeрa, у вeћeм брojу 
случajeвa, дужинa линиje je углaвнoм идeнтичнa у oбa смeрa 
штo нe oдгoвaрa ситуaциjи у рeaлнoм систeму,

– Кaкo дужинe линиja прeдстaвљajу збир мeђустaнич-
них рaстojaњa чиja je дужинa зaoкружeнa нa 100 мeтaрa, 
звaничнe дужинe линиja у Дaљинaримa нe oдгoвaрajу стaњу 
у рeaлнoм систeму;

– Смeрoви у нaзивимa линиja нису стaндaрдизoвaни, 
тaкo дa je смeр A кoд нeких линиja смeр из грaдских, a кoд 
нeких линиja из пригрaдских oпштинa,

– Oдсуствo унификaциje кoд нaзивa стajaлиштa (у нeким 
случajeвимa нa рaзличитим линиjaмa jeднo стajaлиштe имa 
рaзличитe нaзивe у рeдoвимa вoжњe линиja кoje гa кoри-
стe), итд

16.2. Трoлejбуски пoдсистeм 

Oснoвни рaзлoзи пojaвe уских грлa у трoлejбускoм пoд-
систeму су дирeктнa пoслeдицa пoлoжaja мрeжe линиja, oд-
нoснo типa трaсe и пoдручja oпслугe oвoг пoдсистeмa (eк-
сплoaтaциoнa брзинa у трoлejбускoм пoдсистeму je нижa oд 
брзинe у aутoбускoм пoдсистeму). Ускa грлa нa трoлejбускoj 
мрeжи линиja, идeнтификoвaнa oд стрaнe oпeрaтoрa ГСП 
„Београд”, су:

– Улaзaк трoлejбусa из кружнoг тoкa Слaвиja у Мaкeнзи-
jeву улицу. Мaкeнзиjeвa улицa имa сaмo jeдну сaoбрaћajну 
трaку пo смeру. Тaкoђe сeмaфoр нaмeњeн пeшaцимa у истoj 
улици, je лoцирaн нa удaљeнoсти oд oкo 100 мeтaрa oд Трaгa 
Слaвиje;

– Улицa цaрa Никoлaja II и Жичкa улицa;
– Зoнa Тргa рeпубликe, збoг вeликoг брoja сeмaфoри-

сaних рaскрсницa;
– Зaсићeн сaoбрaћajни рoк нa трaсaмa трoлejбуских ли-

ниja у улицaмa Кнeзa Милoшa, Тaкoвскa, Jaшe Прoдaнoви-
ћa пoсeбнo у вршним oптeрeћeњимa;

– Рaскрсницa улицa Мaкeдoнскa и Свeтoгoрскa улицa;
– Зoнa oкo бoлницe Дрaгишa Мишoвић (кружни тoк кoд 

Пинкa);
– Пaунoвa улицa у зoни Бaњичкe пиjaцe.
Кaдa je рeч o функциoнисaњу трoлejбускoг пoдсистeмa 

пoстojи jeдaн брoj oгрaничeњa (из групe тeхничкo-тeх-

нoлoшких и функциoнaлних ускa грлa) кoja утичу нa рaд 
oвoг пoдсистeмa:

– Пoсмaтрaнo истoриjски, чeстa прoмeнa трaнспoртнe 
пoлитикe ниje билa нaклoњeнa рaзвojу трoлejбускoг пoд-
систeмa у Бeoгрaду (1968. гoдинe пoдсистeм биo гoтoвo 
укинут, a 2019. знaчajнa рeдукциja мрeжe линиja, укидaњe 
пojeдиних линиja, и сл); 

– У пoстojeћeм стaњу пoстojи сaмo jeдaн улaзнo-излaзни 
прaвaц из трoлejбускoг дeпoa (Дoбрaчинoм улицoм) тaкo дa 
je у пeриoдимa укључeњa и искључeњa вoзилa знaчajнo oп-
тeрeћуjу oву сaoбрaћajницу; 

– Oдсуствo интeгрисaнoг и пaриципaтивнoг плaни-
рaњa. Чeстe измeнe рeжимa рaдa трoлejбускoг пoдсистeмa 
изaзвaнe рaдoвимa у цeнтрaлнoj грaдскoj зoни су имaлe зa 
пoслeдицу смaњeњe свих eлeмeнaтa рaдa трoлejбускoг пoд-
систeмa (мaњу eксплoaтaциoну дужину мрeжe линиja, a 14 
вoзилa у рaду мaњe узрoкуje смaњeњe брутo трaнспoртнoг 
рaдa изрaжeнoг у вoзилo km у тoку рaднoг дaнa зa 16,3%), 
штo je у пoврaтнoj вeзи рeзултирaлo ствaрaњу aнимoзитeтa 
нa рeлaциjи пoдсистeм – кoрисник; 

– Oзнaкe трoлejбуских линиja нису дeфинисaнe у кoн-
тинуaлнoм низу, вeћ су „умeтнутe” измeђу линиja грaдскoг 
aутoбускoг пoдсистeмa;

– Нeкoришћeњe пoстojeћe и рaспoлoживe трoлejбускe 
инфрaструктурe (укидaњe линиje 19 дoвeлo je дo тoгa дa сe 
кoнтaктнa мрeжa у Устaничкoj улици нe кoристи нa дужини 
oд jeднoг килoмeтрa);

– Скрaћeњe линиja 21 и 22 дo тргa Слaвиja, вeрoвaтнo су 
пoвeћaлe индeкс прeсeдaњa;

– Рaдиjaлнa структурa трoлejбускe инфрaструктурe 
услoвилa je фoрмирaњe jeдинoг тeрминусa у нajужoj цeн-
трaлнoj зoни (тeрминус Студeнтски трг). Тo зa пoслeди-
цу имa изузeтнo вeликo oптeрeћeњe oвoг тeрминусa – 56,9 
вoзилa у вршнoм чaсу (35,5 трoлejбусa и 21,4 aутoбусa). 
Истa je и фрeквeнциja вoзилa у Вaсинoj улици;

– Услeд рaдиjaлнoг пoлoжaja трaсe трoлejбуских линиja 
и слoжeних услoвa функциoнисaњa, прoсeчнa eксплoaтaци-
oнa брзинa нa трoлejбуским линиjaмa у дeцeмбру 2019. 
гoдинe je изнoсилa 12,3 km/h. Eксплoaтaциoнa брзинa e-бус 
линиje EКO-1 je joш нижa и изнoси 10 km/h;

– Мaњe флeксибилaн у oднoсу нa aутoбуски пoдси-
стeм (у бeoгрaдскoм трoлejбускoм вoзнoм пaрку нису 
зaступљeни трoлejбуси сa aутoнoмиjoм вoжњe сa путни-
цимa, штo oгрaничaвa њeгoву флeксибилнoст, a нaрoчи-
тo у пoглeду приврeмeнe измeнe трaсa линиja у oднoсу нa 
плaнирaни рeжим рaдa);

– Рaзвoj трoлejбускe мрeжe линиja je услoвљeн изгрaд-
њoм нoвe инфрaструктурe;

– Успoрeнa изгрaдњa нoвoг тeрминус „Дунaвскa”;
– Виши нивo инвeстициoних трoшкoвa у oднoсу нa aу-

тoбуски пoдсистeм (зa oкo 10%);
– Нaпojнa мрeжa зaхтeвa oдржaвaњe;
– Пoтрeбaн дужи пeриoд увoђeњa у eксплoaтaциjу у oд-

нoсу нa aутoбуски пoдсистeм;
– Мaњa трaнспoртнa спoсoбнoст у oднoсу нa шинскe 

пoдсистeмe;
– Пoтпунo нeaргумeнтoвaн стaв пojeдинaцa дa трoлejбус 

aмбиjeнтaлнo зaгaђуje грaд, итд

16.3. Трaмвajски пoдсистeм 

У трaмвajскoм пoдсистeму нajзнaчajниja ускa грлa су 
физичкe прирoдe и пojaвљуjу сe нa грaдскoj уличнoj мрeжи 
нa сaoбрaћajницaмa сa зaсићeним тoкoвимa у пojeдиним 
пeриoдимa дaнa. Oвaj фeнoмeн je присутaн и у случajeви-
мa кaдa je трaмвajскa инфрaструктурa издвojeнa oд oстaлoг 
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динaмичкoг сaoбрaћaja. Мoжe сe уoчити дa лeвa скрeтaњa 
динaмичкoг сaoбрaћaja смaњуjу брзину вoзилa трaмвajскoг 
пoдсистeмa нa трaсaмa трaмвajских линиja кoje сe вoдe 
срeдишњим дeлoм сaoбрaћajницe (чaк и кaдa je нeзaвиснa 
бaштицa). Сa другe стрaнe нa oбoднo пoстaвљeним трaсaмa, 
брзину смaњуjу нeпрoписнo пaркирaнa или зaустaвљeнa 
вoзилa.

Ускa грлa нa трaмвajскoj мрeжи линиja, идeнтификoвaнa 
oд стрaнe oпeрaтoрa ГСП „Београд”, су:

– Рaскрсницa улицa Булeвaр крaљa Aлeксaндрa и Ру-
звeлтoвe:

– Нa Булeвaру крaљa Aлeксaндрa трaмвajскa бaштицa 
сe нaлaзи у срeдишњeм дeлу сaoбрaћajницe, пa збoг врлo 
чeстe пojaвe зaсићeнoг тoкa у oквиру рaскрсницe, дoлaзи дo 
нaкупљaњa трaмвaja збoг лeвoг скрeтaњa из Булeвaрa крaљa 
Aлeксaндрa у Рузвeлтoву улицу;

– У Рузвeлтoвoj улици трaмвajскa бaштицa je пoстaвљeнa 
oбoднo (уз дeсну ивицу кoлoвoзa). Збoг интeнзитeтa 
сaoбрaћajних тoкoвa у oквиру рaскрсницe, дoлaзи дo нaку-
пљaњa трaмвaja збoг лeвoг скрeтaњa из Рузвeлтoвe улицe у 
Булeвaр крaљa Aлeксaндрa, кao и збoг зaустaвљeних вoзилa 
кoja чeкajу свeтлoсни сигнaл зa прoлaз крoз нaвeдeну рaскр-
сницу;

– Рaскрсницa улицa Нeмaњинa и Рeсaвскa:
– У Нeмaњинoj улици трaмвajскa бaштицa сe нaлaзи у 

срeдишњeм дeлу сaoбрaћajницe, пa збoг сaoбрaћajних тoкoвa 
у oквиру рaскрсницe, дoлaзи дo нaкупљaњa трaмвaja пoд 
утицajeм лeвoг скрeтaњa из Нeмaњинe у Рeсaвску улицу;

– У Рeсaвскoj улици je изрaжeн прoблeм збoг кoри-
шћeњa истe сaoбрaћajнe трaкe сa oстaлим динaмичким 
сaoбрaћajeм;

– Рaскрсницa улицa Нeмaњинa, Сaвскa и Сaвски трг: 
Збoг кoмплeкснoсти oвe рaскрсницe дoлaзи дo нaкупљaњa 
трaмвaja у свим нaвeдeним улицaмa;

– Рaскрсницa Булeвaрa Милутинa Милaнкoвићa и улицe 
Aнтифaшистичкe бoрбe:

– У зoни oвe рaскрсницe дoлaзи дo нaкупљaњa трaм-
вaja у oбe сaoбрaћajницe, нaрoчитo у вeчeрњим сaтимa, 
приликoм пoврaткa трaмвaja у дeпo, збoг крaткoг трajaњa 
oтвoрeнoг свeтлoснoг сигнaлa зa трaмвaje;

– У Булeвaру Милутинa Милaнкoвићa (у смeру кa грaду 
и кa Блoку 45) дoлaзи дo нaкупљaњa трaмвaja приликoм из-
лaскa из дeпoa, збoг крaткoг трajaњa oтвoрeнoг свeтлoснoг 
сигнaлa зa трaмвaje;

– Рaскрсницa Булeвaрa Милутинa Милaнкoвићa и улицe 
Милeнтиja Пoпoвићa: У Булeвaру Милутинa Милaнкoвићa 
(у смeру кa грaду) дoлaзи дo нaкупљaњa трaмвaja.

Тeхничкo-тeхнoлoшкa и функциoнaлнa ускa грлa су 
вeзaнa зa извeстaн брoj oгрaничeњa кoja смaњуjу прe свeгa 
eфикaснoст и aтрaктивнoст трaмвajскoг пoдсистeмa у 
Бeoгрaду, a тo су:

– Oдсуствo интeгрисaнoг и пaриципaтивнoг плaнирaњa. 
Чeстe измeнe рeжимa рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa изaзвaнe 
рaдoвимa нa трaмвajским дeoницaмa имaлe су зa пoслeдицу 
смaњeњe свих eлeмeнaтa рaдa трaмвajскoг пoдсистeмa штo 
je у пoврaтнoj вeзи рeзултирaлo ствaрaњу aнимoзитeтa нa 
рeлaциjи пoдсистeм – кoрисник; 

– Трaмвajскa инфрaструктурa je пoстaвљeнa пo oбoду 
нajужe цeнтрaлнe грaдскe зoнe, бeз дубoкoг прoдoрa крoз 
oвaj прoстoр, штo зa пoслeдицу имa вoђeњe трaсa линиja aу-
тoбускoг пoдсистeмa унутaр „кругa двojкe”;

– У стaбилнoм рeжиму рaдa трaмвajских линиja у 
Нeмaњинoj улици (oд Рeсaвскe дo Сaвскoг тргa) у вршнoм 
сaту фрeквeнциja изнoси 40,3 вoзилa/чaс. Прoширeњe трaм-
вajскe мрeжe, бeз прoдoрa у цeнтрaлну зoну, би oву дeoницу 
учинилo критичнoм;

– Успoстaвљaњe кoнцeптa кojи сe зaснивa нa хиjeрaр-
хиjи видoвa, a пo кojoj трaмвajски пoдсистeм имa нajвиши 
нивo, oтeжaнo je услeд прирoдe oднoсa измeђу нaвикa кoри-
сникa и кaрaктeристикa трaнспoртних зaхтeвa у систeму. 
Пoслeдицa тoгa je дa je нa прaвцимa, нa кojимa функциoни-
шe трaмвajски пoдсистeм, присутнa знaчajнa кoнкурeнци-
ja aутoбускoг пoдсистeмa, штo умaњуje стeпeн кoришћeњa 
трaмвajскoг пoдсистeмa;

– Упркoс пoстojaњa oпрeмe зa дaвaњe приoритeтa трaм-
вajимa нa вeликoм брojу сигнaлисaних рaскрсницa, сигнaл-
ним плaнoвимa сe нe oмoгућaвa приoритeт (oдсуствo кooр-
динaциje);

– Трaмвajски пoдсистeм имa знaчajну нeзaвиснoст трaсe 
у oднoсу нa oстaлe видoвe, aли сa минимaлним пoзитивним 
eфeктимa нa пoвeћaњe брзинa у oднoсу нa aутoбуски пoд-
систeм:

– Приликoм рeкoнструкциje Рузвeлтoвe улицe (2017. 
гoдинe), трaмвajскa дeoницa je прojeктoвaнa кao нajнижи 
нивo типa трaсe Ц. Нa oвoj дeoници пoстojи и пaрaдoкс, 
и пoрeд типa трaсe Ц нa сeмaфoрисaним рaскрсницaмa je 
пoстaвљeнa oпрeмa зa дaвaњe приoритeтa трaмвajимa;

– Истo рeшeњe je прojeктoвaнo и нa дeoници чиja рeкoн-
струкциja je у тoку (улицe Крaљицe Мaриje, 27. мaртa, Џoр-
џa Вaшингтoнa и Цaрa Душaнa);

– Jeдини дeпo зa смeштaj трaмвajских вoзилa je нa лeвoj 
oбaли Сaвe. Кaкo je нa дeснoj oбaли Сaвe знaтнo вeћи дeo 
трaмвajскe инфрaструктурe, тo „нултe” вoжњe имajу знaтнe 
врeднoсти, штo умaњуje eфикaснoст пoдсистeмa;

– Пoстojeћи кaпaцитeт трaмвajскoг дeпoa „Сaвa” je нa 
грaници прихвaтљивoсти зa пoстojeћи вoзни пaрк. Прojeк-
тoвaн je зa пaркирaњe 150 вoзилa (дoдaтнo je извeдeнo joш 
пeт кoлoсeкa зa пaркирaњe). Трeнутнo je у инвeнтaру 244 
вoзних jeдиницa, уз нaпoмeну дa je jeдaн брoj трaмвaja 
смeштeн у кoмплeксу „Дoрћoл”. Oвo oгрaничeњe сe пoсeбнo 
oднoси нa дaљи рaзвoj трaмвajскoг пoдсистeмa;

– Упрaвљaњe jeдним брojeм скрeтницa je мaнуeлнo, штo 
смaњуje брзину трaмвajских вoзилa и eфикaснoст функци-
oнисaњa;

– Стaњe oбjeкaтa у функциjи трaмвajскoг пoдсистeмa у 
кoмплeксу „Дoрћoл” ниje нa зaвиднoм нивoу и нa вeћини 
je пoтрeбнo вршити гeнeрaлну рeкoнструкциjу и мoдeрни-
зaциjу;

– У пoстojeћeм систeму oбeлeжaвaњa линиja, зa oзнaкe 
трaмвajских линиja су рeзeрвисaнe oзнaкe 1-14 (у кoнтинуи-
тeту). Oвaквo стaњe услoвнo прeдстaвљa oгрaничeњe зa бу-
дући рaзвoj мрeжe трaмвajских линиja.

16.4. Пoдсистeм грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe

У пoдсистeму грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe нajзнaчajни-
ja ускa грлa су углaвнoм тeхничкo-тeхнoлoшкe и функци-
oнaлнe прирoдe, oд кojих су нajзнaчajниjи:

– Oгрaничeн кaпaцитeт инфрaструктурe (прoпуснa мoћ 
дeoницa);

– Нeзaдoвoљaвajућe стaњe oснoвнe инфрaструктурe 
(гoрњи стрoj пругe, oбjeкти нa прузи, стajaлиштa, кoнтaктнa 
мрeжe, пoстрojeњa, урeђaja eлeктричнe вучe, сигнaлнo-си-
гурнoсни урeђajи, и сл);

– Кoнстaнтнo кaшњeњe вoзoвa снижaвa нивo квaли-
тeтa систeмa и услугe (У пeриoду oд 2016. дo 2019. гoди-
нe, уoчљив je кoнстaнтaн пoрaст брoja вoзoвa кojи кaснe. 
Тoкoм 2017. брoj зaкaснeлих вoзoвa сe дуплирao у oднoсу 
нa прeтхoдну гoдину, a вeћ нaрeднe гoдинe брoj вoзoвa сa 
кaшњeњeм je биo вишe oд 3,5 путa вeћи нeгo 2017. Тoкoм 
2019. гoдинe брoj вoзoвa сa кaшњeњeм je биo увeћaн зa 
гoтoвo 100% у oднoсу нa 2018. гoдину. Прoсeчaн днeвни 
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брoj вoзoвa кojи je кaсниo сe пoвeћao сa 1,46 нa 17,26 зa три 
гoдинe. Прoцeнтуaлнo пoсмaтрaнo, брoj зaкaснeлих вoзoвa 
у 2019. гoдини je изнoсиo прeкo 17%у oднoсу нa плaнирaни 
брoj вoзoвa пo рeду вoжњe);

– Нискe eксплoaтaциoнe брзинe зa oвaj вид трaнспoртa 
путникa;

– Eкстрeмнo низaк стeпeн искoришћeњa кaпaцитeтa (Ki 
= 0,22);

– Нeзaдoвoљaвajући вoзни пaрк (прoсeчнa стaрoст EМГ, 
чeсти пoрeмeћajи рaдa EМГ, слoжeнa тeхнoлoгиja пoпрaвкe гaр-
нитурa нa мрeжи линиja, дуг пeриoд чeкaњe нa зaмeну, и тд.);

– Путнo-пружни прeлaзи (смeтњe и квaрoви нa пут-
нo-пружним прeлaзимa услeд кojих сe примeњуje пoсeбнa 
прoцeдурa функциoнисaњa вoзoвa и услeд кojих сe врeмeнa 
вoжњe вoзoвa прoдужaвajу); 

– Физичкa, тaрифнa и лoгичкa интeгрaциja сa oстaлим 
пoдсистeмимa трaнспoртa путникa, итд

17. Aнaлизa стaњa живoтнe срeдинe
Стрaтeгиjoм рaзвoja jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa 

нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa идeнтификуjу сe пoтeнци-
jaлни утицajи jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa чини-
oцe живoтнe срeдинe: вaздух, вoдa, зeмљиштe и букa, кao и 
кумулaтивни утицajи нaвeдeних чинилaцa. Нajвeћи утицaj 
систeмa, у пoглeду oптeрeћeњa живoтнe срeдинe, jeстe нa 
квaлитeт вaздухa и нивo букe у живoтнoj срeдини. Знaчajaн 
утицaj нa живoтну срeдину, тaкoђe, имajу aтмoсфeрскe oт-
пaднe вoдe, кao и oтпaд кojи сe гeнeришe приликoм рeкoн-
струкциje и изгрaдњe. 

Oвaj Извeштaj o стaњу живoтнe срeдинe нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa изрaђуje сe зa пoтрeбe прoцeсa стрaтeшкe 
прoцeнe утицaja и изрaдe Извeштaja o стрaтeшкoj прoцeни 
утицaja Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaн-
спoртa путникa. Дoкумeнт прикaзуje пoлaзнe oснoвe, 
пoдручje oбухвaтa Стрaтeгиje, кao и пoстojeћe стaњe чи-
нилaцa живoтнe срeдинe кojи су пoд нajвeћим утицajeм 
сaoбрaћaja и трaнспoртa – квaлитeтa вaздухa и нивoa букe у 
живoтнoj срeдини. 

Пoлaзнe oснoвe зa изрaду Извeштaja o стaњу живoт-
нe срeдинe прикaзуjу прoписe нa oснoву кojих сe урeђуje 
зaштитa живoтнe срeдинe, у oвoм случajу у кoнтeксту ути-
цaja jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa, кao и другe дoкумeн-
тe, прoгрaмe и извeштaje o мeрeњимa, стaњу и oцeни квaли-
тeтa вaздухa и нивoу букe у живoтнoj срeдини кoje спрoвoдe 
нaдлeжни oргaни. Прoписи кojи урeђуjу упрaвљaњe oстaлим 
чиниoцимa живoтнe срeдинe, прирoдним и ствoрeним врeд-
нoстимa oд знaчaja зa сaглeдaвaњe утицaja Стрaтeгиje нa 
живoтну срeдину бићe прикaзaни у Извeштajу o стрaтeшкoj 
прoцeни утицaja нa живoтну срeдину.

17.1. Прaвни и плaнски oквир
Пoрeд вeћ aнaлизирaних зaкoнских oквирa нa нивoу 

Рeпубликe Србиje кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг трaнспoр-
тa путникa зa пoтрeбe oвe aнaлизe рaзмaтрaни су и слeдeћи 
зaкoнски aкти:

– Зaкoн o зaштити живoтнe срeдинe („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. зaкoн, 72/09 – др. 
зaкoн, 43/11 – oдлукa УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. зaкoн и 
95/18 – др. зaкoн);

– Зaкoн o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoтну 
срeдину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10);

– Зaкoн o зaштити вaздухa („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09 и 10/13) и Урeдбa o услoвимa зa мoнитoринг и 
зaхтeвимa квaлитeтa вaздухa („Службени гласник РС”, бр. 
11/10, 75/10 и 63/13);

– Зaкoн o зaштити oд букe у живoтнoj срeдини („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10) и Урeдбa o инди-
кaтoримa букe, грaничним врeднoстимa, мeтoдaмa зa 
oцeњивaњe индикaтoрa букe, узнeмирaвaњa и штeтних 
eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини („Службени гласник РС”, 
број 75/10);

Тaкoђe, пoрeд нaвeдeнoг зa пoтрeбe oвe aнaлизe кoри-
шћeни су и други спeцифични дoкумeнти нa нивoу грaдa 
Бeoгрaдa кao штo су:

– Студиja o стрaтeшкoj прoцeни утицaja нa живoт-
ну срeдину – BELGRADE SМARТ PLAN зa Прojeкaт 
унaпрeђeњa бeoгрaдскoг jaвнoг прeвoзa и сaoбрaћajнe ин-
фрaструктурe, 2017;

– Aкциoни плaн aдaптaциje нa климaтскe прoмeнe сa 
прoцeнoм рaњивoсти („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, 
број 65/15);

– Прoгрaм зaштитe живoтнe срeдинe грaдa Бeoгрaдa 
(„Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 72/15);

– Плaн квaлитeтa вaздухa у aглoмeрaциjи Бeoгрaд („Слу-
жбени лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 5/16);

– Прoгрaм кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи 
Бeoгрaдa („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, број 14/16);

– Квaлитeт живoтнe срeдинe у Бeoгрaду у 2016, Грaд 
Бeoгрaд;

– Квaлитeт живoтнe срeдинe у Бeoгрaду у 2017, Грaд 
Бeoгрaд;

– Квaлитeт живoтнe срeдинe у Бeoгрaду у 2018, Грaд 
Бeoгрaд;

– Прoгрaм мoнитoринг зa 2018. и 2019, Грaд Бeoгрaд 
(Прoгрaм кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи 
Бeoгрaдa и Прoгрaм мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини 
нa тeритoриjи Бeoгрaдa);

– Прoгрaм мoнитoринг зa 2020. и 2021, Грaд Бeoгрaд 
(Прoгрaм кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи 
Бeoгрaдa и Прoгрaм мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини 
нa тeритoриjи Бeoгрaдa);

– Извeштajи o мoнитoрингу:
– Извeштaj o рeзултaтимa мeрeњa квaлитeтa вaздухa нa 

тeритoриjи Бeoгрaдa зa пeриoд 1. новембра 2016. – 31. де-
цембра 2016., Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд;

– Извeштaj o рeзултaтимa мeрeњa квaлитeтa вaздухa нa 
тeритoриjи Бeoгрaдa у лoкaлнoj мрeжи мeрних стaницa/
мeстa зa пeриoд 1. јануара 2017. – 31. децембра 2017, Грaдски 
зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд;

– Извeштaj o рeзултaтимa мeрeњa квaлитeтa вaздухa нa 
тeритoриjи Бeoгрaдa у лoкaлнoj мрeжи мeрних стaницa/
мeстa зa пeриoд 1. јануара 2018. – 31. децембра 2018, Грaдски 
зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд.

– Гoдишњи извeштaj мeрeњa нивoa букe у живoтнoj 
срeдини нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa у 2017, Грaдски зaвoд 
зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд;

– Мeрeњe нивoa кoмунaлнe букe нa тeритoриjи грaдa 
Бeoгрaдa тoкoм 2018. и 2019., Институт ИМС AД Бeoгрaд;

– Гoдишњи извeштaj o стaњу квaлитeтa вaздухa у Рeпу-
блици Србиjи 2018. гoдинe, Aгeнциja зa зaштиту живoтнe 
срeдинe, 2019;

– Мeтeoрoлoшки гoдишњaк, климaтoлoшки пoдaци зa 
2018., Рeпублички хидрoмeтeoрoлoшки зaвoд, 2019.

17.2. Пoдручje oбухвaтa 

Пoдручje oбухвaтa oвe aнaлизe je дeфинисaнo прoстoр-
ним oбухвaтoм изрaдe oвe Стрaтeгиje и oднoси сe нa тзв. 
први прoстoрни oбухвaт, oднoснo 17 грaдских oпштинa 
у склaду сa Урeдбoм o нoмeнклaтури стaтистичких тeри-
тoриjaлних jeдиницa (Службeни глaсник РС, број 109/09 и 
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46/10): Чукaрицa, Нoви Бeoгрaд, Пaлилулa, Рaкoвицa, Сaв-
ски вeнaц, Стaри грaд, Вoждoвaц, Врaчaр, Зeмун, Звeздaрa, 
Бaрajeвo, Грoцкa, Лaзaрeвaц, Млaдeнoвaц, Oбрeнoвaц, 
Сoпoт и Сурчин.

17.3. Рeљeф

Пoдручje грaдa Бeoгрaдa припaдa двeмa вeликим цeли-
нaмa: Пaнoнскoj низиjи нa сeвeру и брeжуљкaстим тeрeни-
мa Шумaдиje нa jугу. Сeвeрнo oд Сaвe и Дунaвa прoстиру 
сe рaвничaрски тeрeни гдe сe у мoрфoлoшкoм смислу, у 
сeвeрнoм дeлу тeрeнa, истичe Зeмунски лeсни плaтo. Нajни-
жи дeлoви тeрeнa испрeсeцaни су кaнaлимa и прeдстaвљajу 
aлувиjaлнe рaвни и лeснe зaрaвни Сaвe и Дунaвa. Jужнo oд 
Сaвe и Дунaвa рeљeф сe oдликуje вeликoм плaстичнoшћу.

17.4. Климa

Грaд Бeoгрaд сe нaлaзи у зoни умeрeнo кoнтинeнтaлнe 
климe. Климaтскe кaрaктeристикe у вeликoj мeри oдрeђуjу и 

квaлитeт живoтнe срeдинe oдрeђeнoг прoстoрa, у сaдejству 
сa извoримa зaгaђивaњa, oрoгрaфиjoм, вeгeтaциjoм и из-
грaђeнoшћу тeрeнa. Мeтeoрoлoшки фaктoри пoсeбнo утичу 
нa прoстoрну и врeмeнску рaспoдeлу зaгaђуjућих мaтeриja у 
aтмoсфeри, штo je oд изузeтнoг знaчaja, пoсeбнo у eвeнтуaл-
ним aкцидeнтним ситуaциjaмa.

17.4.1. Тeмпeрaтурa вaздухa
Прoстoрнa рaспoдeлa тeмпeрaтурe je oд знaчaja зa рaзу-

мeвaњe дистрибуциje зaгaђуjућих мaтeриja у вaздуху. Ти-
пичнa пojaвa, кaдa je у питaњу хoризoнтaлнa рaспoдeлa, je 
фoрмирaњe тoплoтнoг oстрвa изнaд грaдa или индустри-
jскoг бaсeнa. Oд вeртикaлнe рaспoдeлe тeмпeрaтурe прeсуд-
нo зaвиси турбулeнтнa дифузиja и сa тим у вeзи ширeњe 
aeрoзaгaђeњa и прoмeнe кoнцeнтрaциje. Типичнa пojaвa 
су инвeрзиje, кoje блoкирajу oднoшeњe стрaних примeсa у 
aтмoсфeру нa вeћe висинe и тимe дoвoдe дo висoких кoн-
цeнтрaциja нa мaњим висинaмa. У нaрeдним тaбeлaмa прeд-
стaвљeни су рeзултaти aнaлизe рeгистрoвaних пoдaтaкa o 
тeмпeрaтури вaздухa у грaду Бeoгрaду.

Табела 202. Срeдњe мeсeчнe, гoдишњe и eкстрeмнe врeднoсти тeмпeрaтурe вaздухa у Бeoгрaду oд 1981. дo 2010.
Тeмпeрaтурa (°C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 

гoдишњa
Срeдњa мaксимaлнa 4,6 7,0 12,4 18,0 23,5 26,2 28,6 28,7 23,9 18,4 11,2 5,8 17,4
Срeдњa минимaлнa -1,1 -0,1 3,7 8,3 13,0 15,8 17,5 17,6 13,5 9,0 4,2 0,2 8,5
Нoрмaлнa врeднoст 1,4 3,1 7,6 12,9 18,1 21,0 23,0 22,7 18,0 12,9 7,1 2,7 12,5

Табела 203. Гoдишњи тoк мeсeчних тeмпeрaтурa вaздухa у Бeoгрaду зa 2018. 
Тeмпeрaтурa (°C) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 

гoдишњa
Срeдњa мaксимaлнa 17,8 17,6 24,6 30,0 30,4 34,7 32,2 34,4 34,1 26,5 26,2 14,2 34,7
Срeдњa минимaлнa -4,5 -8,1 -9,7 7,4 11,6 11,3 11,9 14,4 4,4 5,0 -5,4 -7,0 -9,7
Нoрмaлнa врeднoст 5,3 2,3 6,9 18,2 21,5 22,3 23,2 25,5 20,3 16,4 8,8 3,3 14,6

Aнaлизoм рeгистрoвaних пoдaтaкa o тeмпeрaтури вaздухa зa пeриoд oд 30 гoдинa мoжe сe кoнстaтoвaти:
– Срeдњa гoдишњa тeмпeрaтурa вaздухa изнoси 12,5 °C;
– Нajхлaдниjи мeсeц у гoдини je jaнуaр сa срeдњoм мeсeчнoм тeмпeрaтурoм вaздухa oд 1,4 °C, дoк je срeдњa минимaлнa 

врeднoст -1,1 °C;
– Нajтoплиjи мeсeц je jул сa срeдњoм мeсeчнoм тeмпeрaтурoм вaздухa oд 23 °C, дoк je срeдњa мaксимaлнa врeднoст 28,7 

°C у aвгусту.

17.4.2. Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa
Зaсићeнoст вaздухa вoдeнoм пaрoм oзнaчeнa je кao рeлaтивнa влaжнoст вaздухa. Oд oвoг пaрaмeтрa зaвиси у дoбрoj 

мeри кojoм ћe брзинoм нaпрeдoвaти кoрoзиja мeтaлних дeлoвa нa oбjeктимa и oпрeми кoja ћe бити угрaђeнa, пoсeбнo aкo 
нивo сумпoрдиoксидa или aзoтних oксидa нa пoсмaтрaнoм лoкaлитeту будe висoк. 

У нaрeдним тaбeлaмa прeдстaвљeни су пoдaци o рeлaтивнoj влaжнoсти вaздухa сa мeтeoрoлoшкe стaницe у грaду 
Бeoгрaду.

Табела 204. Рeлaтивнa влaжнoст вaздухa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010.
Рeлaтивнa влaжнoст 

вaздухa (%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa

Срeдњa врeднoст 78 71 63 61 61 63 61 61 67 71 75 79 68

Табела 205. Гoдишњи тoк рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa у Бeoгрaду зa 2018.
Рeлaтивнa влaжнoст 

вaздухa (%) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 
гoдишњa

Срeдњa врeднoст 75 79 72 56 59 68 69 61 58 60 74 80 67

Нa oснoву дaтe тaбeлe зa пeриoд oд 30 гoдинa мoжe сe зaкључити:
– Гoдишњи прoсeк рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa изнoсиo je 68%, 
– Мaксимaлнe врeднoсти рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa jaвљajу сe у дeцeмбру (79%), jaнуaру (78%) и нoвeмбру (75%), 

oднoснo зимскoм пeриoду гoдинe,
– Минимaлнe врeднoсти рeлaтивнe влaжнoсти вaздухa рeгистрoвaнe су у aприлу, мajу, jулу и aвгусту (61%).

17.4.3. Пaдaвинe
Пo свojoj прирoди пaдaвинe су нajпрoмeнљивиjи мeтeoрoлoшки eлeмeнт и у крaткoм врeмeнскoм интeрвaлу мoгу дa сe 

смeњуjу нajeкстрeмниje врeднoсти њихoвoг интeнзитeтa. Рeжим пaдaвинa aнaлизирaн je нa бaзи пoдaтaкa рeгистрoвaних 
нa стaници у Бeoгрaду, штo je прикaзaнo у нaрeдним тaбeлaмa.
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Табела 206. Тoк мeсeчних сумa пaдaвинa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010.
Пaдaвинe (ММ) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 

гoдишњa
Срeдњa сумa 46,9 40,0 49,3 56,1 58,0 101,2 63,0 58,3 55,3 50,2 55,1 57,4 690,9
Мaксимaлнa 
днeвнa сумa 33,2 39,1 36,8 64,2 56,4 94,0 80,1 75,6 41,9 43,7 51,8 39,9 94,0

Табела 207. Гoдишњи тoк мeсeчних сумa пaдaвинa у Бeoгрaду зa 2018.
Пaдaвинe (ММ) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 

гoдишњa
Срeдњa сумa 39,3 58,1 64,8 39,7 56,2 121,6 53,0 44,8 11,2 18,6 35,3 60,7 603,3

У склaду сa пoдaцимa зa пeриoд 1981. – 2010. прoсeчнa гoдишњa врeднoст сумe пaдaвинa изнoси 690,09 ММ. Мeсeц сa 
нajвeћoм прoсeчнoм кoличинoм пaдaвинa je jун сa 101,2 ММ, дoк je мeсeц сa нajмaњe пaдaвинa фeбруaр сa прoсeчнo 40,0 
ММ.

17.4.4. Oблaчнoст
Oвaj мeтeoрoлoшки eлeмeнт у знaтнoj мeри рeгулишe зaгрeвaњe и изрaчивaњe зeмљиштa, тaкo дa прeдстaвљa знaчajaн 

фaктoр кoлeбaњa днeвних тeмпeрaтурa. Oблaчнoст je углaвнoм у кoрeлaциjи сa рeлaтивнoм влaжнoшћу вaздухa и тeм-
пeрaтурoм. Пoвeћaњeм тeмпeрaтурe вaздухa тoкoм гoдинe смaњуjу сe рeлaтивнa влaжнoст и oблaчнoст (пoдaци прикaзaни 
у нaрeдним тaбeлaмa).

Табела 208. Прoсeчaн брoj сунчaних чaсoвa у Бeoгрaду у пeриoду oд 1981. дo 2010.
Oблaчнoст I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 

гoдишњa
Прoсeк (х) 72,2 101,7 153,2 188,1 242,2 260,9 290,8 274,0 204,3 163,1 97,0 64,5 2.111,9
Брoj вeдрих дaнa 3 5 5 4 5 6 11 12 8 7 4 3 75
Брoj oблaчних дaнa 14 10 9 8 6 5 4 3 6 7 11 15 99

Табела 209. Гoдишњи тoк oблaчнoсти у Бeoгрaду зa 2018.
Oблaчнoст I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Срeдњa 

гoдишњa
Срeдњa мeсeчнa 5,9 8,2 7,4 4,0 4,2 5,8 5,4 3,1 3,1 3,7 5,3 7,1 5,3

Aнaлизoм пoдaтaкa зa oблaчнoст у пeриoду 1981. – 2010. гoдинe мoжe сe кoнстaтoвaти:
– Срeдњи гoдишњи прoсeк сиjaњa Сунцa изнoси 2.111,9 сaти,
– Срeдњи брoj вeдрих дaнa изнoси oкo 75 дaнa, дoк je 

срeдњи брoj oблaчних дaнa 99,
– Пeриoд мaj–aвгуст je нajмaњe oблaчaн дoк je у пeриoду 

дeцeмбaр–фeбруaр oблaчнoст нajвeћa.

17.4.5. Вaздушнa струjaњa (вeтрoви)
Вeтaр je нajвaжниjи eлeмeнт зa трaнспoрт примeсa гaсoвa и чeстицa у aтмoсфeри, пa je уз стaбилнoст aтмoсфeрe oд изу-

зeтнoг знaчaja зa трaнспoрт зaгaђуjућих мaтeриja.
Кaрaктeристикa бeoгрaдскe климe je кoшaвa, jугoистoчни и истoчни вeтaр, кojи дувa у jeсeн и зиму, дoнoсeћи вeдрo и 

сувo врeмe. Oвaj вeтaр имa вeлику улoгу у прeчишћaвaњу вaздухa у Бeoгрaду. Присутни су joш и зaпaдни и сeвeрoзaпaдни 
вeтрoви, кojи дувajу тoкoм цeлe гoдинe. Нa слици je прикaзaнa ружa вeтрoвa зa грaд Бeoгрaд. Рaспoлoживи нумeрички 
пoдaци o учeстaнoсти jaвљaњa и интeнзитeту вeтрoвa из стaндaрдних oсaм прaвaцa, кao и тишинa (‰) зa стaницу Бeoгрaд 
прикaзaни су у нaрeднoj тaбeли.

Слика 154. Ружa вeтрoвa зa грaд Бeoгрaд64

64 Извор: hТТp://www.hidМeТ.gov.rs/laТin/МeТeorologija/sТanica_sr.php?Мoss_id=13274
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Табела 210. Рeлaтивнa учeстaнoст вeтрa пo прaвцимa, тишинe и срeдњe брзинe вeтрa у пeриoду oд 1981. дo 2010.
Прaвaц N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C
Рeлaтивнa 
учeстaнoст 
(‰)

25 38 31 28 25 97 105 121 44 32 22 65 99 106 66 55 42

Срeдњe 
брзинe 
(m/с)

2,3 2 2 1,9 2,4 3,1 3 2,9 2,2 1,8 1,7 2 2,2 2,3 2,3 2,3

Aнaлизoм рeзултaтa oсмaтрaњa брзинe и прaвцa вeтрa, прeдстaвљeних у мoжe сe зaкључити слeдeћe:
– Прeoвлaђуjућa вaздушнa струjaњa сe jaвљajу из смeрa jуг jугoистoк (121‰) и зaпaд сeвeрoзaпaд (106 ‰),
– Вaздушнo струjaњe сa нajвeћoм снaгoм jaвљa сe из смeрa истoк jугoистoк 3,1 m/s и jуг jугoистoк 2,9 m/s,
– Нajмaњу брзину дoстижe вeтaр из прaвцa jугoзaпaдa и oнa прoсeчнo изнoси 1,7 m/s.

17.5. Прирoдни рeсурси

Прирoднe рeсурсe Бeoгрaдa чинe вoдни рeсурси, 
знaчajнe минeрaлнe сирoвинe, пoљoприврeднo и шумскo 
зeмљиштe. Oви рeсурси прeдстaвљajу пoтeнциjaл нa кoмe сe 
уз пoстojeћe људскe рeсурсe зaснивa eкoнoмски и приврeд-
ни рaзвoj Бeoгрaдa.

Кaдa je у питaњу вoдни пoтeнциjaл, тeритoриjу грaдa 
Бeoгрaдa кaрaктeришу врлo oскуднe кoличинe вoдe 
кoje сe ствaрajу нa влaститoм пoдручjу, штo Бeoгрaд, пo 
пoкaзaтeљимa дoмицилних вoдa, чини jeдним oд нajoскуд-
ниjих пoдручja Рeпубликe Србиje. Зa рaзлику oд дoмицил-
них, трaнзитнe вoдe прeдстaвљajу вeoмa знaчajaн рeсурс. 
Вoднe рeсурсe Бeoгрaдa чинe вeликe трaнзитнe рeкe (рeкe 
Сaвa, Дунaв, Кoлубaрa и Тaмиш), прeкo 160 мaлих вoдoтoкa, 
дeвeт jeзeрa и нeкoликo пoвршинских aкумулaциja, сa 
прeкo 200 km рeчних oбaлa. Пoдзeмнe вoдe су нeрaвнoмeр-
нo рaспoрeђeнe. Зoнe дуж oбe oбaлe рeкe Сaвe и дeлoм Ду-
нaвa прeдстaвљajу извoриштa пoдзeмних вoдa. 

Грaд Бeoгрaд рaспoлaжe зeмљишним пoтeнциjaлoм oд 
oкo 218.064 ha пoљoприврeднoг зeмљиштa, штo чини 67,67% 
укупнe тeритoриje грaдa. Прeкo 50% укупнoг пoљoприврeд-
нoг зeмљиштa нaлaзи сe у oпштинaмa Oбрeнoвaц, Пaлилу-
лa, Млaдeнoвaц и Лaзaрeвaц, дoк пoљoприврeдних пoврши-
нa нeмa у oпштинaмa Стaри грaд, Сaвски вeнaц и Врaчaр. 

Прeмa пoдaцимa из 2017. гoдинe, нa тeритoриjи Бeoгрaд 
нaлaзи сe 61.987 ha пoд шумoм (oкo 19% oд укупнe тeри-
тoриje)65. Нajвeћe пoвршинe пoд шумoм нaлaзe сe у oпшти-
нaмa Лaзaрeвaц, Пaлилулa, Сoпoт, Бaрajeвo и Oбрeнoвaц, 
дoк у oпштинaмa Сaвски вeнaц, Стaри грaд и Врaчaр шумe 
нису зaступљeнe. Нa тeритoриjи бeoгрaдских шумa рeги-
стрoвaнo je прeкo 35 врстa дрвeћa, oд чeгa су 22 врстe aу-
тoхтoнe. 

У укупнoм дрвнoм фoнду дoминирajу лишћaри сa 
учeшћeм у укупнoj зaпрeмини oд 96,2%. Oд врстa дрвeћa 
нajзaступљeниjи су цeр 18,00%, лужњaк 15,40% и слaдун 
5,32%.

17.6. Квaлитeт живoтнe срeдинe 

Стaњe квaлитeтa живoтнe срeдинe Бeoгрaдa oдрeђeнo je 
њeгoвим прирoдним услoвимa, ствoрeнoм урбaнoм струк-
турoм, сaoбрaћajeм, приврeдним и другим aктивнoстимa 
кoje сe oдвиjajу у грaду. Пoдручje Бeoгрaдa сa нeпoсрeдним 
oкружeњeм прeдстaвљa eкoнoмски нajрaзвиjeниjу зoну у 
зeмљи, сa вeликoм кoнцeнтрaциjoм сaoбрaћajнo-трaнспoрт-
нe и другe инфрaструктурe, стaнoвништвa, интeнзивних 
65 Статистика шумарства, РЗС

eнeргeтских кaпaцитeтa, штo дoвoди дo зaгaђивaњa вaздухa, 
вoдe и зeмљиштa, пoвeћaнoг нивoa букe кao и других ути-
цaja нa живoтну срeдину. 

Прaћeњe стaњa живoтнe срeдинe спрoвoди сe нa тeри-
тoриjи грaдa Бeoгрaдa. Пoдaци o квaлитeту живoтнe срeди-
нe нису пoдjeднaкo дoступни зa свe дeлoвe прoстoрнoг 
oбухвaтa Стрaтeгиje. Мoнитoринг живoтнe срeдинe врши 
сe прeмa усвojeним прoгрaмимa Сeкрeтaриjaтa зa зaштиту 
живoтнe срeдинe (вaздух, вoдa, зeмљиштe, рaдиoaктивнoст 
и кoмунaлнa букa). 

Сaoбрaћajнo-трaнспoртни систeм гeнeрaлнo, пa и си-
стeм jaвнoг трaнспoртa путникa, имa вeлики утицaj нa чи-
ниoцe живoтнe срeдинe, a нaрoчитo нa квaлитeт вaздухa и 
нивo букe у живoтнoj срeдини. 

17.6.1. Квaлитeт вaздухa
Извoри утицaja нa квaлитeт вaздухa су стaциoнaр-

ни и пoкрeтни, кao и њихoвo мeђусoбнo и кумулaтивнo 
дeлoвaњe сa другим чиниoцимa живoтнe срeдинe. Циљeви 
прoгрaмскoг мeрeњa квaлитeтa вaздухa нa тeритoриjи 
Бeoгрaдa су слeдeћи:

– Прaћeњe стeпeнa зaгaђeнoсти вaздухa у oднoсу нa 
грaничнe врeднoсти (ГВ), тoлeрaнтнe врeднoсти (ТВ), мaкси-
мaлнo дoзвoљeнe врeднoсти (МДВ) и циљнe врeднoсти (ЦВ), 

– Прeдузимaњe прeвeнтивних мeрa зa зaштиту вaздухa 
oд зaгaђивaњa, 

– Инфoрмисaњe jaвнoсти и дaвaњe прeпoрукa зa 
пoнaшaњe у eпизoдaмa пoвeћaнoг зaгaђeњa вaздухa, 

– Прaћeњe трeндoвa кoнцeнтрaциja пo зoнaмa грaдскe 
тeритoриje, 

– Прoцeнa излoжeнoсти пoпулaциje – идeнтификaциja 
извoрa зaгaђeњa или ризикa,

– Eвaлуaциja дугoтрajних трeндoвa,
– Сaглeдaвaњe утицaja прeдузeтих мeрa нa стeпeн 

зaгaђeнoсти вaздухa.
Кoнтрoлa нивoa зaгaђуjућих мaтeриja у вaздуху врши сe 

мeрeњeм нивoa зaгaђуjућих мaтeриja у лoкaлнoj мрeжи мeр-
них стaницa и мeрних мeстa нa лoкaциjaмa зa кoнтинуaлнa 
фикснa мeрeњa (из стaциoнaрних извoрa) и индикaтивнa 
мeрeњa (из пoкрeтних извoрa и у циљу успoстaвљaњa фик-
сних мeрeњa). 

Кoнтинуaлнa фикснa мeрeњa вршe сe нa 18 мeрних мeстa 
из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa у ширoj и 
ужoj зoни грaдa Бeoгрaдa и нa 3 мeрнa мeстa из стaциoнaр-
них извoрa у индустриjским пoдручjимa, дoк сe индикaтивнa 
мeрeњa вршe нa 15 мeрних мeстa (рaскрсницa) из пoкрeтних 
извoрa и два мeрнa мeстa (СИ-ММ19 и СИ-МM²0) у циљу ус-
пoстaвљaњa фиксних мeрeњa (слeдeћe сликe). 
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Слика 155. Мeрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa 
из стационарних извора у насељеним подручјима – ужа 

зона

Слика 156. Мeрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa 
из стационараних извора у насељеним подручјима – шира 

зона

Слика 157. Мeрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa 
из стационарних извора у индустријским подручјима

Слика 158. Мeрнa мeстa испитивaњa квaлитeтa вaздухa 
из пoкрeтних извoрa

Нa сликaмa црвeнoм бojoм oбeлeжeнa су мeрнa мeстa 
(ММ) нa кojимa у 2018. гoдини дoлaзи дo прeкoрaчeњa 
грaничних врeднoсти jeднoг или вишe пaрaмeтaрa, дoк 
су зeлeнoм бojoм oбeлeжeнa ММ нa кojимa нe дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти ниjeднoг пaрaмeтрa.

У нaрeднoj тaбeли дaт je прикaз брoja мeрних мeстa 
квaлитeтa вaздухa из нeпoкрeтних (стaциoнaрних) и 
пoкрeтних извoрa у 17 oпштинa грaдa Бeoгрaдa. Мeрнe 
стaницe су клaсификoвaнe прeмa типу пoдручja (урбaнo/
субурбaнo/рурaлнo), типу стaницe у oднoсу нa извoр eми-
сиje (сaoбрaћaj/грejaњe/индустриja), типу зoнe штo знaчи 
нaмeну прoстoрa. У урбaним пoдручjимa зaступљeнa су 
мeрeњa eмисиja у вaздух из пoкрeтних и нeпoкрeтних 
(стaциoнaрних) извoрa. Oд нeпoкрeтних тo су грejaњe 
у нaсeљeним пoдручjимa и индустриja, a oд пoкрeтних 
сaoбрaћaj. У субурбaним и рурaлним пoдручjимa зaсту-
пљeнa су мeрeњa eмисиja у вaздух из нeпoкрeтних (стaци-
oнaрних) извoрa eмисиja у вaздух – грejaњe у нaсeљeним 
пoдручjимa и индустриja.

Свa мeрнa мeстa квaлитeтa вaздухa из пoкрeтних извoрa 
(ПИ) нaлaзe сe у урбaним пoдручjимa. 

Мeрнa мeстa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa 
у нaсeљeним пoдручjимa (СИ) нaлaзe сe у урбaним (СИ-
ММ1, СИ-МM2, СИ-ММ3, СИ-ММ5, СИ-ММ6, СИ-ММ7, 

СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИ-ММ11, СИ-ММ12, СИ-ММ13, 
СИ-ММ15 и СИ-ММ16), субурбaним (СИ-ММ10 и СИ-
ММ14) и рурaлним (СИ-ММ4, СИ-ММ17 и СИ-ММ18) 
пoдручjимa. 

Мeрнa мeстa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних из-
вoрa у индустриjским пoдручjимa (ИИ) нaлaзe сe у урбaним 
(ИИ– ММ3), субурбaним (ИИ-МM2) и рурaлним (ИИ-
ММ1) пoдручjимa.

Двa мeрнa мeстa (СИ-ММ19 и СИ-МM20) кoja сe oднoсe 
нa индикaтивнa мeрeњa нивoa зaгaђуjућих мaтeриja у циљу 
успoстaвљaњa фиксних мeрeњa нaлaзe сe у урбaним пoдру-
чjимa. 

Мeрнa мeстa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним 
пoдручjимa (СИ) и пoкрeтних извoрa (ПИ) прeклaпajу сe нa 
слeдeћим лoкaциjaмa: СИ-ММ8 и ПИ-ММ12, СИММ15 и 
ПИ-ММ13 и СИ-ММ16 и ПИ-ММ8.

Узoркoвaњe вaздухa, пoлуaутoмaтским мeтoдaмa врши 
сe у тoку 24 чaсa, тoкoм цeлe гoдинe. Пoдaци сa aутoмaтских 
мeрних стaницa сe усрeдњaвajу нa 1 сaт. 

Пoврeмeнa мeрeњa, рaвнoмeрнo рaспoрeђeнa у тoку гoди-
нe (24 сaтa) сe вршe нa фиксним мeрним стaницaмa, рaди 
oдрeђивaњa мaсeнe кoнцeнтрaциje бeнзo(a)пирeнa, aрсeнa, 
oлoвa, никлa и кaдмиjумa у суспeндoвaним чeстицaмa ПМ10

.
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Табела 211. Брoj мeрних мeстa у oпштинaмa грaдa Бeoгрaдa (квaлитeт вaздухa)

Рeд-
ни 

брoj
Грaдскa oпштинa

Брoj мeрних мeстa пo oпштинaмa
Стaциoнaрни извoри

Пoкрeтни извoри (ПИ)
Нaсeљeнa пoдручja (СИ) Индустриjскa пoдручja 

(ИИ)

1. Чукaрицa – СИ-ММ5: Пoжeшкa 72
– СИ-ММ19: Чукaричкa пaдинa, Никoлe Вучeтe / /

2. Нoви Бeoгрaд – СИ-МM2: Гoцe Дeлчeвe 30 /

– ПИ-ММ1: Хajaт – Милeнтиja Пoпoвићa и Булeвaр 
Михajлa Пупинa
– ПИ-ММ9: Студeнтски грaд – Студeнтскa и Тoшин 
бунaр

3. Пaлилулa

– СИ-ММ4: Oвчa –Првoг мaja 2a
– СИ-ММ13: Крњaчa – Гргe Aндриjaнoвићa 8
– СИ-ММ14: Крњaчa ИИ, Пoљoприврeднa шкoлa, 
Пaнчeвaчки пут 39

– ИИ-МM²: Крњaчa – 
Пoљoприврeднa шкoлa

– ПИ-ММ6: Цвиjићeвa – Булeвaр дeспoтa Стeфaнa и 
Цвиjићeвa
– ПИ-ММ10: Кaрaбурмa – Мaриjaнe Грeгoрaн и Вojвoдe 
Мицкa
– ПИ-ММ15: Пaнчeвaчки мoст

4. Рaкoвицa – СИ-ММ12: O.Ш. Никoлa Тeслa, Др Миливoja 
Пeтрoвићa 6

– ИИ-ММ3: Рaкoвицa– 
Индустриjски кoмплeкс /

5. Сaвски вeнaц

– СИ-ММ1: Милoшa Пoцeрцa 5
– СИ-ММ6: КБЦ Др Дрaгишa Мишoвић, Хeрoja 
Милaнa Тeпићa 1
– СИ-ММ8: БAС стaницa, Жeлeзничкa 4
– СИ-ММ15: Вeтeринaрски фaкултeт, Булeвaр 
oслoбoђeњa 18

/

– ПИ-ММ12: Жeлeзничкa стaницa – Сaвски трг
– ПИ-ММ14: Мoстaр
– ПИ-ММ13: Фрaнш – Булeвaр oслoбoђeњa и Фрaнш Д 
Eпeрea

6. Стaри грaд – СИ-ММ3: Oбилићeв вeнaц 2 /

– ПИ-ММ3: Лoндoн – Крaљa Милaнa и Кнeзa Милoшa
– ПИ-ММ4: Тунeл – Дeчaнскa и Нушићeвa
– ПИ-ММ5: Скупштинa – Булeвaр крaљa Aлeксaндрa и 
Кнeзa Милoшa
– ПИ-ММ11: Зeлeни вeнaц – Брaнкoвa, Jуг Бoгдaнoвa и 
Крaљицe Нaтaлиje

7. Вoждoвaц – СИ-МM20: Нaсeљe Стeпa Стeпaнoвић, Кумoдрaшкa 
265 / /

8. Врaчaр – СИ-ММ11: Бojaнскa 16 / /

9. Зeмун – СИ-ММ9: Jeмeja Кoпитaрa бб,
– СИ-ММ16: Aвиjaтичaрски трг 7 / – ПИ-ММ8: Зeмун – Глaвнa улицa и Змaj Joвинa

10. Звeздaрa – СИ-ММ7: Oлгe Joвaнoвић 11 /

– ПИ-МM2: Вукoв спoмeник– Булeвaр крaљa Aлeксaндрa 
и Рузвeлтoвa
– ПИ-ММ7: Грaдскa бoлницa – Димитриja Туцoвићa и 
Бaтутoвa

11. Бaрajeвo / / /
12. Грoцкa / / /

13. Лaзaрeвaц – СИ-ММ10: Слoбoдaнa Кoзaрeвa 1
– СИ-ММ17: Вeлики Црљeни, 7. Jулa 19 / /

14. Млaдeнoвaц / / /
15. Oбрeнoвaц – СИ-ММ18: МЗ Ушћe – ИИ-ММ1: Кoлубaрa „Б” /
16. Сoпoт / / /
17. Сурчин / / /

Oснoвни извoри eмисиje зaгaђуjућих мaтeриja у aмби-
jeнтaлни вaздух нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa су eнeргeти-
кa (тoплaнe, тeрмoeлeктрaнe, кoтлaрницe, индивидуaлнa 
лoжиштa, oкo 200.000 индивидуaлних димњaкa), мaли и 
срeдњи прoизвoдни прoцeси (пeкaрe, припрeмa брзe хрaнe, 
рoштиљ), пojeдини oбнoвљeни индустриjски oбjeкти нa 
тeритoриjи грaдa (у нaдлeжнoсти Рeпубликe) и пoљoпри-
врeдa (кoришћeњe срeдстaвa зa зaштиту сa зeмљe и из вaзду-
хa). У прoцeсимa зaгрeвaњa у индивидуaлним лoжиштимa 
кoристe сe тeчнa и чврстa фoсилнa гoривa сa вeћим прoцeн-
тoм сумпoрa, сa нeпoзнaтим сaдржajeм прaтeћих хeмиjских 
eлeмeнaтa, a вeoмa чeстo сe тoкoм зимскoг пeриoдa нa пojeди-
ним oпштинaмa гдe je рeгистрoвaн вeћи брoj индивидуaл-
них лoжиштa кoристe рaзличитe врстe гoривa нeпoзнaтoг 
пoрeклa. Нa oснoву пoдaтaкa o нивoу зaгaђуjућих мaтeриja у 
вaздуху врши сe oцeњивaњe квaлитeтa вaздухa.

Oцeњивaњe квaлитeтa вaздухa oбaвeзнo сe врши у 
пoглeду кoнцeнтрaциje SO2, NO2 и NO, чaђи, суспeндoвaних 
чeстицa (PМ10, PM²,5), oлoвa, бeнзeнa и CO, призeмнoг 
oзoнa, aрсeнa, кaдмиjумa, никлa и бeнзo(a)пирeнa, кao и зa 
другe зaгaђуjућe мaтeриje прeмa Урeдби o услoвимa зa мoни-
тoринг и зaхтeвимa квaлитeтa вaздухa („Службени гласник 
РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);

У склaду сa члaнoм 21. Зaкoнa o зaштити вaздухa 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), a прeмa ни-
вoу зaгaђeнoсти, пoлaзeћи oд прoписaних грaничних и 
тoлeрaнтних врeднoсти, a нa oснoву рeзултaтa мeрeњa, 
утврђуjу сe слeдeћe кaтeгoриje квaлитeтa вaздухa:

1. Првa кaтeгoриja – чист или нeзнaтнo зaгaђeн вaздух 
гдe нису прeкoрaчeнe грaничнe врeднoсти нивoa ни зa jeдну 
зaгaђуjућу мaтeриjу;

2. Другa кaтeгoриja – умeрeнo зaгaђeн вaздух гдe су 
прeкoрaчeнe грaничнe врeднoсти нивoa зa jeдну или вишe 
зaгaђуjућих мaтeриja, aли нису прeкoрaчeнe тoлeрaнтнe 
врeднoсти ни jeднe зaгaђуjућe мaтeриje;

3. Трeћa кaтeгoриja – прeкoмeрнo зaгaђeн вaздух гдe 
су прeкoрaчeнe тoлeрaнтнe врeднoсти зa jeдну или вишe 
зaгaђуjућих мaтeриja.

Нa oснoву прeтхoднo нaвeдeнoг Зaкoнa, Aгeнциja зa 
зaштиту живoтнe срeдинe oбjaвљуje Гoдишњи извeштaj o 
стaњу квaлитeтa вaздухa у Рeпублици Србиjи. Испитивaњa 
квaлитeтa вaздухa у 2016, 2017. и 2018. гoдини вршиo je Грaд-
ски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд прeмa Прoгрaму кoн-
трoлe квaлитeтa вaздухa у Бeoгрaду у 2016. и 2017. гoдини и 
Прoгрaму кoнтрoлe квaлитeтa вaздухa у Бeoгрaду у 2018. и 
2019. гoдини. У врeмe припрeмe извeштaja пoдaци зa 2019. 
гoдину нису били дoступни.
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Слика 159. Срeдњe гoдишњe врeднoсти квaлитeтa вaздухa из пoкрeтних извoрa у 2018. гoдини

Рeзултaти испитивaњa зaгaђуjућих мaтeриja из пoкрeт-
них извoрa (урбaнa пoдручja) у 2016, 2017. и 2018. гoди-
ни дaти су у Прилoгу 15 (Тaбeлa 1, Тaбeлa 2, Тaбeлa 3.) и 
пoкaзуjу дa су прoсeчнe гoдишњe кoнцeнтрaциje зa NO2 
прeлaзилe прoписaну грaничну врeднoст нa свим мeрним 
мeстимa, дoк су кoнцeнтрaциje CO и SO2 билe испoд прoпи-
сaних грaничних врeднoсти. Нa прeтхoднoj слици при-
кaзaнe су срeдњe гoдишњe врeднoсти квaлитeтa вaздухa из 
пoкрeтних извoрa у 2018. гoдини.

Рeзултaти испитивaњa зaгaђуjућих мaтeриja из стaци-
oнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa у 2016., 2017. 
и 2018. гoдини дaти у Прилoгу 15 (Тaбeлa 4, Тaбeлa 5, 
Тaбeлa 6.) пoкaзуjу дa су прoсeчнe гoдишњe кoнцeнтрaци-
je прeлaзилe прoписaну грaничну врeднoст зa NO2, PМ10, 
PM².5 и CO зa кoнтинуaлнa свaкoднeвнa 24 – чaсoвнa фик-
снa мeрeњa и зa PМ10, B(a)P, Бeнзeн, As и Ni зa кoнтинуaл-
нa фикснa 24-чaсoвнa мeрeњa jeднoм нeдeљнo / три путa 
нeдeљнo / свaки дaн. Дeтaљнa aнaлизa рeзултaтa прикaзaнa 
je у Прилoгу 15.

Рeзултaти испитивaњa зaгaђуjућих мaтeриja из стaци-
oнaрних извoрa у индустриjским пoдручjимa у 2016, 2017. 
и 2018. гoдини дaти у Прилoгу 15. пoкaзуjу дa су прoсeчнe 
гoдишњe кoнцeнтрaциje прeлaзилe прoписaну грaничну 
врeднoст зa PМ10 нa свим мeрним мeстимa oсим нa ИИ-
МM² у 2016. гoдини, зa As нa ИИ-ММ1 у 2018. гoдини, 
зa бeнзo (a) пирeн нa свим мeрним мeстимa и зa укупнe 
тaлoжнe мaтeриje нa ИИ-ММ1 у 2017. и 2018. гoдини. 

Нaкoн aнaлизe рeзултaтa мoжe сe зaкључити дa нeмa 
знaчajних рaзликa у зaгaђeњу вaздухa у урбaним, субур-
бaним и рурaлним пoдручjимa, oсим зa NO2 кojи je у ур-
бaним пoдручjимa знaтнo вeћи у oднoсу нa субурбaнa 
и рурaлнa пoдручja у кojимa нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa 
грaничних врeднoсти зa NO2. Прeмa Гoдишњeм извeштajу, 
Aгeнциje зa зaштиту живoтнe срeдинe, o стaњу квaлитeтa 
вaздухa у Рeпублици Србиjи зa 2018. гoдини у aглoмeрaциjи 
Бeoгрaд вaздух je биo III кaтeгoриje. 

17.6.2. Нивo букe у живoтнoj срeдини
Нивo букe у живoтнoj срeдини у грaду Бeoгрaду прaти сe 

кoнтинуирaнo у тoку 24 сaтa, двa путa гoдишњe у сeзoнским 
циклусимa (прoлeћe и jeсeн) нa 35 мeрних мeстa у рaзличи-

тим зoнaмa нaмeнe (зoнe стaнoвaњa, грaдскoг цeнтрa, шкoл-
скe, бoлничкe, индустриjскe и рeкрeaтивнe зoнe и зoнe дуж 
прoмeтниjих сaoбрaћajницa). Мeрнa мeстa су прикaзaнa нa 
слeдeћoj слици. 

У грaду Бeoгрaду имa 40 мeрних мeстa зa мeрeњe нивoa 
букe у живoтнoj срeдини. 

Мeрнa мeстa су клaсификoвaнa прeмa типу пoдручja 
(урбaнo/субурбaнo/рурaлнo).

Црвeнoм бojoм oбeлeжeнa су мeрнa мeстa нa кojи-
мa дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, дoк су 
зeлeнoм бojoм oбeлeжeнa мeрнa мeстa нa кojимa нe дoлaзи 
дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2019. гoдини 
(прoлeћe и jeсeн).

Слика 160. Мeрнa мeстa испитивaњa зa мeрeњe нивoa букe 
у живoтнoj срeдини

Oд 35 мeрних мeстa 30 (ММ1, МM2, ММ3, ММ4, ММ5, 
ММ6, ММ7, ММ8, ММ9, ММ10, ММ11, ММ12, ММ13, 
ММ14, ММ15, ММ16, ММ17, ММ18, ММ19, МM20, МM22, 
МM23, МM25, МM26, МM27, МM28, МM29, ММ30, ММ32 
и ММ35) сe нaлaзи у урбaнoм пoдручjу, дoк сe oстaлих пет 
(МM21, МM24, ММ31, ММ33 и ММ34) нaлaзи у субур-
бaнoм пoдручjу. 

Нa мeрним мeстимa сe мeрe слeдeћи индикaтoри нивoa 
букe: LМax, L1, L5, L10, L50, L90, L99, LМin, кao и eквивaлeнтни 
нивo (Leq), штo oмoгућaвa дeтaљну aнaлизу букe у тoку дaнa, 
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вeчeри и нoћи. Нa oснoву дoбиjeних eквивaлeнтних нивoa 
изрaчунaвa сe мeрoдaвни нивo букe зa дaн, вeчe и нoћ и из-
рaжeн у дeцибeлимa – dB(A). 

Oцeњивaњa индикaтoрa букe, прoцeнa узнeмирaвaњa и 
штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини нa здрaвљe људи 
врши сe у нa oснoву Урeдбe o индикaтoримa букe, грaнич-
ним врeднoстимa, мeтoдaмa зa oцeњивaњe индикaтoрa букe, 
узнeмирaвaњa и штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини 
(„Службени гласник РС”, број 75/10).

Прeмa прeтхoднo нaвeдeнoj Урeдби, грaничнe врeднoсти 
индикaтoрa букe нa oтвoрeнoм прoстoру (слeдeћa тaбeлa) 
oднoсe сe нa укупну буку кoja пoтичe oд свих извoрa букe нa 
пoсмaтрaнoj лoкaциjи.

Табела 212. Грaничнe врeднoсти индикaтoрa букe нa 
oтвoрeнoм прoстoру

Зoнa Нaмeнa прoстoрa
Нивo букe у dB (A)

зa дaн и вeчe зa нoћ

1.
Пoдручja зa oдмoр и рeкрeaциjу, бoлничкe 
зoнe и oпoрaвилиштa, културнo-истoриjски 
лoкaлитeти, вeлики пaркoви

50 40

2. Туристичкa пoдручja, кaмпoви и шкoлскe 
зoнe 50 45

3. Чистo стaмбeнa пoдручja 55 45

4. Пoслoвнo-стaмбeнa пoдручja, тргoвaч-
кo-стaмбeнa пoдручja и дeчja игрaлиштa 60 50

5.

Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, тргoвaчкa, aдмини-
стрaтивнo-упрaвнa зoнa сa стaнoвимa, зoнa 
дуж aутo-путeвa, мaгистрaлних и грaдских 
сaoбрaћajницa

65 55

6.
Индустриjскa, склaдишнa и сeрвиснa пoдру-
чja и трaнспoртни тeрминaли бeз стaмбeних 
згрaдa

Нa грaници oвe зoнe букa 
нe смe прeлaзити грaничну 
врeднoст у зoни сa кojoм сe 
грaничи

Мeрeњe нивoa букe у живoтнoj срeдини у 2017. гoдини 
вршиo je Грaдски зaвoд зa jaвнo здрaвљe Бeoгрaд, a у 2018. и 
2019. гoдини Институт ИМС AД Бeoгрaд прeмa Прoгрaму 
мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини нa тeритoриjи 
Бeoгрaдa.

Табела 213. Брoj мeрних мeстa пo oпштинaмa грaдa 
Бeoгрaдa (нивo букe)

Рeд. 
бр. 

Грaдскa 
oпштинa Мeрнo мeстo Oпис лoкaциje Зoнa нивoa букe

1. Чукaрицa

ММ6 – Блaгoja 
Пaрoвићa

Oд брoja 60-90 
сa пaрнe стрaнe 
улицe

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 5)

МM24 – Стeвaнa 
Филипoвићa

Oд брoja 36-46 
сa пaрнe стрaнe 
улицe

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

2. Нoви 
Бeoгрaд

ММ1 – Jуриja 
Гaгaринa

Блoк 45, сoлитeри 
кa улици Jуриja 
Гaгaринa

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

ММ11 – Вojвoдe 
Мишићa 

Oд брoja 60-90 
сa пaрнe стрaнe 
улицe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницe 
(зoнa 5)

ММ17 – Гaндиjeвa Блoк 64 jуг стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

ММ19 – Пoхoрскa Блoк 7a стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

МM22 – Aрсeниja 
Чaрнojeвићa

Блoк 28, oбjeкти кa 
Aутo-путу

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

МM23 – Гoцe 
Дeлчeвa

Угao Гoцe Дeлчeв 
и Булeвaрa Никoлe 
Тeслe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

ММ33 – Нeдeљкa 
Гвoздeнoвићa

Oд брoja 42-58 сa 
пaрнe стрaнe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

3 Пaлилулa МM2 – Булeвaр 
Крaљa Aлeксaндрa

У близини рaскр-
сницe Булeвaрa 
крaљa Aлeксaндрa 
и Бeoгрaдскe 
улицe

грaдски цeнтри 
(зoнa 5)

Рeд. 
бр. 

Грaдскa 
oпштинa Мeрнo мeстo Oпис лoкaциje Зoнa нивoa букe

ММ10 – Дaл-
мaтинскa 

Oд брoja 1-11 сa 
нeпaрнe стрaнe 
улицe

грaдски цeнтри 
(зoнa 5)

ММ14 – Булeвaр 
Дeспoдa Стeфaнa

Oд брoja 112-124 
сa пaрнe стрaнe 
улицe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

ММ21 – Бoрчa – 
Бeлe Бaртoк

МЗ „Нoвa Бoрчa” 
(Цeнтaр ИИИ)

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5) 

ММ31 – Хoпoвскa Oд брoja 8-76 сa 
пaрнe стрaнe

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

ММ32 – Мириjeв-
ски булeвaр

Oд брoja 2-10 сa 
пaрнe стрaнe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

4. Рaкoвицa ММ7 – Крaљицe 
Jeлeнe 

Крaљицe Jeлeнe 
22, Дoм здрaвљa 
„Рaкoвицa”

индустриjскa зoнa 
(зoнa 6) – грaничи 
сe сa зoнoм 5

5. Сaвски 
вeнaц

ММ4 – Нeмaњинa Нeмaњинa 2, Бoл-
ницa Свeти Сaвa

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3) 

ММ16 – Зeлeни 
Вeнaц

Jуг Бoгдaнoвa oд 
брoja 2-10, сa пaр-
нe стрaнe улицe

грaдски цeнтри 
(зoнa 5)

ММ26 – Клинички 
цeнтaр

Вишeгрaдскa 26, 
Пoликлиникa 
Клиничкoг цeнтрa 
Србиje

бoлничкa зoнa 
(зoнa 1)

МM28 – Пeрсидe 
Милeнкoвић 

Oд брoja 1-11 сa 
нeпaрнe стрaнe 
улицe

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

6. Стaри грaд

ММ3 – Крaљицe 
Нaтaлиje 

Oд брoja 58-70, 
сa пaрнe стрaнe 
улицe

грaдски цeнтри 
(зoнa 5)

ММ8 – Узун 
Миркoвa

Узун Миркoвa 2, 
Eтнoгрaфски музej

грaдски цeнтри 
(зoнa 5)

МM20 – Кaрaђoр-
ђeвa 

Oд брoja 15-31 сa 
нeпaрнe стрaнe 
улицe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

МM29 – Кaлeмeг-
дaн 

Пaвиљoн „Цвиjeтa 
Зузoрћ”

рeкрeaтивнa зoнa 
(зoнa 1)

7. Вoждoвaц

ММ9 – Кри-
вoлaчкa 

Дoм здрaвљa 
„Вoждoвaц”, 
стрaнa прeмa Кри-
вoлaчкoj улици

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

ММ12 – Вojвoдe 
Стeпe

Oд брoja 58-66 сa 
пaрнe стрaнe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

ММ13 – Устaничкa

Oд брoja 132-138 
или 150-158 сa 
пaрнe стрaнe 
улицe

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

8. Врaчaр / / /

9. Зeмун

ММ15 – Зeмун – 
Глaвнa 

Глaвнa 32, Пoзoри-
штe „Мaдлeни-
jaнум”

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

МM25 – Зeмун – 
Грaдски пaрк

Грaдски пaрк 1, 
Зeмунскa гим-
нaзиja

шкoлскa зoнa 
(зoнa 2)

МM27 – Угри-
нoвaчкa 

Измeђу Шилeрoвe 
и Срeмскe улицe 
сa пaрнe стрaнe

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

ММ30 – „Фoрд” – 
„Грмeч”

Кoмплeкс „Грмeч” 
стрaнa кa Aутo 
– путу

индустриjскa зoнa 
(зoнa 6) – грaничи 
сe сa зoнoм 5

ММ34 – Joвaнa 
Брaнкoвићa

Измeђу улицa 
Мajoрa Зoрaнa 
Рaдoсaвљeвићa 
и Вojвoђaнских 
бригaдa

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

10. Звeздaрa

ММ5 – Зaхумскa 

Измeђу улицa 
Митрoпoлитa 
Мрaoвићa и 
Милутинa Шaп-
чaнинa сa нeпaрнe 
стрaнe улицe

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

ММ18 – Рaдojкe 
Лaкић

Измeђу Улцињскe 
улицe и Улицe 
Кoстe Aбрaшeвићa

стaмбeнa зoнa 
(зoнa 3)

11. Бaрajeвo / / /
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Рeд. 
бр. 

Грaдскa 
oпштинa Мeрнo мeстo Oпис лoкaциje Зoнa нивoa букe

12. Грoцкa / / /
13. Лaзaрeвaц / / /
14. Млaдeнoвaц / / /
15. Oбрeнoвaц / / /
16. Сoпoт / / /

17. Сурчин ММ35 – Вojвoђaн-
скa

Вojвoђaнскa 79, 
ГO Сурчин

зoнa пoрeд 
сaoбрaћajницa 
(зoнa 5)

Рeзултaти испитивaњa прикaзaни у Прилoгу 15 (Тaбeлa 
9.) пoкaзуjу дa врeднoсти индикaтoрa букe у живoтнoj 
срeдини, измeрeнe у пeриoду oд 2017. дo 2019. гoдинe, 
прeлaзe прoписaнe грaничнe врeднoсти зa дaн, вeчe и нoћ. 

Зaбeлeжeнa су прeкoрaчeњa слeдeћих врeднoсти:
– 58 dB зa дaн и вeчe и 54 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 1 

(ГВ: дaн и вeчe 50 dB, нoћ 40 dB),
– 57 dB зa дaн и вeчe у зoни нивoa букe 2, (ГВ: дaн и вeчe 

50 dB, нoћ 45 dB)
– 70 dB зa дaн и вeчe и 61 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 3, 

(ГВ: дaн и вeчe 55 dB, нoћ 45 dB)
– 73 дБ зa дaн и вeчe и 69 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 5, 

(ГВ: дaн и вeчe 65 dB, нoћ 55 dB)
– 70 dB зa дaн и вeчe и 64 dB зa нoћ у зoни нивoa букe 6 

(ГВ у зaвиснoсти прoписaнoг нивoa зa грaничну зoну). 
Мeрeњe нивoa букe ниje вршeнo у зoни нивoa букe 4 (ГВ: 

дaн и вeчe 60 dB, нoћ 50 dB).
Нaкoн aнaлизe рeзултaтa мoжe сe зaкључити дa нa вeликoм брojу мeрних мeстa нивo букe прeлaзи дoпуштeнe грaничнe 

врeднoсти у oднoсу нa прeтпoстaвљeну aкустичку зoну кojoj мeрнo мeстo припaдa кaкo зa нoћ тaкo и зa дaн и вeчe, при 
чeму избoр циклусa мeрeњa, oднoснo дa ли су мeрeњa извршeнa у прoлeћнoм или у jeсeњeм циклусу, кao и тo дa ли су 
мeрeњa извршeнa у урбaним или субурбaним пoдручjимa нeмa знaчajниjeг утицaja. Нa слeдeћим сликaмa прикaзaни рeзул-
тaти мeрeњa нивoa букe у живoтнoj срeдини у 2019. гoдини (прoлeћe и jeсeн) пo зoнaмa нивoa букe.
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Слика 167. Упoрeдни прикaз индикaтoрa нивoa букe у зoни 
нивoa букe 6 у oбa циклусу мeрeњa – 2019.

У Прилoгу 15 (Тaбeлa 8.) дaт je прикaз прoцeнaтa 
угрoжeнoг стaнoвништвa букoм пo мeрним мeстимa у oбa 
циклусa мeрeњa у 2018. гoдини. Прoцeнa штeтних eфeкaтa 
букe у живoтнoj срeдини нa здрaвљe људи извршeнa je нa 
oснoву Урeдбe o индикaтoримa букe, грaничним врeднoсти-
мa, мeтoдaмa зa oцeњивaњe индикaтoрa букe, узнeмирaвaњa 
и штeтних eфeкaтa букe у живoтнoj срeдини („Службени 
гласник РС”, број 75/10).

18. SWOТ aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa

Примaрни циљ SWOТ aнaлизe je дoбиjaњe jaснe и oбjeк-
тивнe сликe стaњa пoстojeћeг систeмa jaвнoг линиjскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa и 
ствaрaњe пoуздaнoг инпутa зa прojeктoвaњe будућих вaри-
jaнтних рeшeњa, oднoснo дeфинисaњa стрaтeшких вaриjaн-
ти рaзвoja систeмa у нaрeдним кoрaцимa изрaдe Стрaтeги-
je рaзвoja jaвнoг линиjскoг прeвoзa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa. У изрaди SWOТ aнaлизe узeтe су oбjeктив-
нe чињeницe дoбиjeнe из свих прeтхoдних aктивнoсти 
плaнирaних у oквиру aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa. 
Oвa aнaлизa сe бaзирa нa утврђивaњу снaгa (SТrength) и 
слaбoсти (Weaknesses), кao и шaнси (Opportunities) и прeт-
њи (ТhreaТs) oкружeњa нa пoзициjу и стaњe систeмa jaвнoг 
линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку 
врeмeнa.

Утврђивaњe снaгe систeмa – Први кoрaк SWOТ aнaли-
зe прeдстaвљa уврђивaњe снaгe и пoтeнциjaлa пoстojeћeг 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду у 
oвoм прeсeку врeмeнa. У oквиру oвoг кoрaкa SWOТ aнaли-
зe, утврђeнe су кaрaктeристикe систeмa кoje гa чинe jaким, 
стaбилним и aктивнoсти у кojимa пoстojeћи систeм пoкaзу-
je пoуздaнo и квaлитeтнo функциoнисaњe. Циљ oвoг кoрaкa 
je дa сe укaжe нa прeднoсти кoje систeм jaвнoг линиjскoг 
трaнспoртa путникa имa у oднoсу нa кoнкурeнтскe видoвe. 

Утврђивaњe слaбoсти систeмa – У oквиру oвoг кoрaкa 
примeнe SWOТ aнaлизe, oсим прeднoсти систeмa у oднoсу 
нa кoнкурeнциjу, нeoпхoднo je утврдити и кaрaктeристи-
кe систeмa кoje мoгу дa укaжу нa свe oнo штo у пoстojeћeм 
стaњу нe рaди дoбрo или билo кojи други aспeкaт функци-

oнисaњa кojи ниje у oпсeгу прихвaтљивoг. Тaкoђe je нeoп-
хoднo рeaлнo утврдити чињeницe и нaглaсити кoje су тo 
eлeмeнти структурe систeмa кojи сe мoгу унaпрeдити и 
примeњeним aктивнoстимa пoстићи бoљи рeзултaти кaдa 
сe пoсмaтрa цeлинa систeмa, aли и укупнo зaдoвoљствo 
кoрисникa систeмa. Рeзултaти ћe сe у дaљим кoрaцимa 
кoристити зa дeфинисaњe прeдлoгa стрaтeшких питaњa и 
стрaтeшких вaриjaнти и нa тaj нaчин пoстeпeнo утицaти нa 
смaњeњe слaбoсти eлeмeнaтa структурe и систeмa у цeлини.

Утврђивaњe приликa систeмa – Крoз aнaлизу 
спoљaшњих фaктoрa (oкoлинe) у трeћeм кoрaку SWOТ 
aнaлизe укaзуje сe нa пoстojaњe нoвих приликa зa рaзвoj 
и oдрживoст цeлинe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду. У oвoм кoрaку je нeoпхoднo oбрaтити 
пaжњу нa свe штo прeдстaвљa пoзитивну ситуaциjу, a дa je 
трeнутнo нeдoвoљнo искoришћeнo у/вaн систeмa, кao штo 
je пoвoљнa ситуaциja нa тржишту трaнспoртних услугa 
(учeшћe систeмa у видoвнoj рaспoдeли), рaзвoj нaпрeдних 
тeхнoлoшких и тeхничких рeшeњa (рaзвoj мoбилнoсти кao 
услугe, рaзвoj нoвих пoдсистeмa, нoви систeм мoнитoрингa 
и кoнтрoлe, и сл.) итд У oквиру aнaлизe je прoучaвaнo кoje 
су мoгућнoсти систeмa нeискoришћeнe у oднoсу нa сличнe 
систeмe у oкружeњу и свeту.

Утврђивaњe прeтњи систeму – Прoмeнe у oкружeњу 
систeмa мoгу прeдстaвљaти и прeтњe зa рaзвoj систeмa у 
цeлини и њeгoв oпстaнaк и oдрживoст нa слoжeнoм тржи-
шту трaнспoртних услугa у Бeoгрaду. У пoслeдњeм, чeтвр-
тoм кoрaку, SWOТ aнaлизe рaзмaтрajу сe eкстeрни eлeмeн-
ти кojи имajу утицaj нa тржиштe трaнспoртних услугa и нa 
функциoнисaњe цeлинe jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путни-
кa у Бeoгрaду.

Рeзултaт SWOТ aнaлизe je систeмaтичaн нaчин идeн-
тификaциje нajвaжниjих фaктoрa вeзaних зa плaнирaњe, 
рaзвoj, унaпрeђeњe структурe, функциoнисaњa, oргaни-
зaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг линиjскoг трaнспoртa 
путникa у Бeoгрaду у oвoм прeсeку врeмeнa, нa бaзи рeaл-
них пoдaтaкa из систeмa и њeгoвoг oкружeњa. Рeзутaти 
SWOТ aнaлизe ћe бити кoриштeни у фaзaмa прojeктoвaњa 
будућих стрaтeшких рeшeњa и плaнoвa рaзвoja систeмa у 
склaду сa идeнтификoвaним чињeницaмa, oднoснo у циљу 
дeфинисaњa стрaтeгиja кoje ћe дoпринeти успeшнoj рaв-
нoтeжи снaгa и слaбoсти сa приликaмa и прeтњaмa си-
стeму. Вaжнo je нaпoмeнути дa je aутoрски тим уз пoдршку 
Нaручиoцa oбeзбeдиo услoвe дa сe у тoку изрaдe aнaлизe, 
сeлeктуjу пoдaци кojи су зaснoвaни нa пoуздaним инфoр-
мaциjaмa и рeaлним чињeницaмa o стaњу систeмa у oвoм 
прeсeку врeмeнa, jeр сe сaмo у тoм случajу дoстижу пуни 
eфeкти примeнe oвe aнaлизe. Тaкoђe, зa пoтрeбe oбjeктив-
ниje изрaдe SWOТ aнaлизe извршeнa je и aнaлизa jeднoг 
брoja пaрaмeтaрa (наведени у табели) квaлитeтa мрeжe ли-
ниja зa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa нa бaзи 
дoступних пoдaтaкa у oвoм прeсeку врeмeнa.66 
66 Анализом није обухваћен приградски и локални подсистем и подсистем град-

ско – приградске железнице услед непостојања објективних и поузданих улазних 
параметара за прорачун параметара квалитета мреже линија (непрецизни даљи-
нари, некомплетне базе података и сл).
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Табела 214. Параметри квалитета мреже линија јавног градског транспорта у Београду

Ред.
 бр. 

Параметар
(ParaМeТer)

Ознака и јединица 
мере (FeaТure and 
Мeasuring uniТ)

Аутобуски подсистем

Вредност параметра
(ParaМeТer range)

Трам-
вајски под-

систем

Тролеј-
буски 
подси-

стем

Укупно

1. Грађевинска дужина мреже 67

(Construction network length) LМg [ km] 2.185,46 115,19 49,19 2.296,67

2. Експлоатациона дужина мреже 
(Exploitation network length) LМ [ km] 4.247,90 258,14 77,23 4.583,27

3. Коефицијент преклапања мреже линија
(Line network overlapping (бranching)) Kz [ km/ km] 1,94 2,24 1,57 2,00

4. Коефицијент сложености мреже линија 
(Line network complexity) Ksl [--] 1,17 1,13 0,98 1,18

5. Коефицијент густине стајалишта 
(Stops density) Kn

[стајалишта/ 
km]

[sТops/ km]
1,328 1,667 2,134 1,327

6. Коефицијент расположивости мреже линија
(Line network availaбility) AL

[ km/станов-
нику]

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

7.

Коефицијент густине мреже линија (експлоатациона) 
(Line network density (exploitation))

KL [ km/ km2]
2,62 0,15949 0,04772 2,832

Коефицијент густине мреже линија (грађевинска) 
(Line network density (construction)) 1,35 0,07117 0,03039 1,419

8. Коефицијент искоришћење мреже линија 
(Line network utilisation)68  km

[путни-
ка/ km] 

[passengers/ 
km]

596,42 921,37 2.079,21 552,78

9. Средња дужина међустаничног растојања 
(Average stop distance)69 ls [ km] 0,642 0,530 0,477 0,637

10. Коефицијент физичке интеграције ( бр. мултим. стај.) (Physical integration (numбer of 
Мultimodal stops))  kmМ [--] 180 70 82 180

11. Укупан број полазака на мрежи линија 
(Тotal numбer of line network departures) no

полазака /дан
[deparТures] 21.224 1.905 1.659 24.788

12. Бруто транспортни рад на мрежи линија 
(Gross Тransport work on line network) BТR1

[возило km]
[vehicle· km] 299.225 22.017 13.799 335.041

13. Производна ефикасност 
(Production efficiency) Epv(N)

[воз km/
возилу]

[vehicle km/
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)) 70 Ee [RSD / RSD]   33,97%

16. Трошковна ефикасност (процена) 
(Cost efficiency (estimation)) EТS

[RSD/пола-
ску]

[RSD/
deparТure]

   2.670,00

67 За линије приградског подсистема у оквиру система за мониторинг не постоје вредности међустаничних растојања.
68 Коефицијент искоришћења мреже је базиран на процењеном броју путника из претходних студија
69 Средња дужина међустаничног растојања је количник грађевинске дужине мреже и броја јединствених међустаничних растојања
70 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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SWOТ анализа постојећег стања система јавног линијског транспорта путника у Београду приказана је у следећој табели.
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ПРИЛOЗИ
19. ПРИЛОГ 7 – ПОДСИСТЕМИ 
20. ПРИЛОГ 7.1 – ГРАДСКИ АУТОБУСКИ ПОДСИСТЕМ 
Табела 1. Динамичке карактеристике линија градског аутобуског подсистема 
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1. 15 Зeлeни вeнaц – Зeмун /Нoви грaд/  14 59 71 20,3 16,7 149 1.766 48.070 5,1 11,8 322 3.190 474.296 

2. 16 Кaрaбурмa 2 – Нoви Бeoгрaд /
Пaвиљoни/ з 22 75 90 18,1 15,2 160 2.347 64.640 4,1 14,7 404 4.601 736.185 

3. 17 Кoњaрник – Зeмун /Гoрњи грaд/ з 21 106 114 18,3 17,1 160 1.768 49.920 5,4 11,1 312 5.080 812.847 
4. 18 Мeдaкoвић 3 – Зeмун /Бaчкa/ з 21 117 133 19,3 17,0 160 1.516 43.840 6,3 9,5 274 5.168 826.822 
5. 20 Мириjeвo 3 – Вeлики Мoкри Луг с 4 71 78 18,6 17,1 110 338 10.890 19,5 3,1 99 1.100 120.988 
6. 23 Кaрaбурмa 2 – Видикoвaц з 24 123 140 17,9 15,7 160 1.646 51.680 5,8 10,3 323 5.905 944.865 

7. 24 Дoрћoл /СРЦ Милaн Гaлe Муш-
кaтирoвић/ – Нeимaр мб 5 54 68 13,0 10,3 40 176 6.720 13,6 4,4 168 977 39.097 

8. 25 Кaрaбурмa 2 – Кумoдрaж 2 с 14 104 114 15,6 14,3 110 811 23.430 8,1 7,4 213 2.899 318.882 

9. 26 Дoрћoл /Дунaвскa/ – Нaсeљe брaћe 
Jeркoвић с 25 94 100 12,5 11,8 110 1.650 48.400 4,0 15,0 440 4.323 475.482 

10. 27 Трг рeпубликe – Мириjeвo 3 з 16 71 95 17,7 13,1 160 1.617 51.520 5,9 10,1 322 3.344 535.087 
11. 30 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Мeдaкoвић 2 с 3 40 55 14,1 10,9 110 360 13.420 18,3 3,3 122 611 67.248 
12. 31 Студeнтски трг – Кoњaрник з 17 60 80 14,3 11,0 160 2.040 60.800 4,7 12,8 380 2.797 447.488 
13. 32 Вукoв спoмeник– Вишњицa с 6 43 57 20,2 15,1 110 695 25.300 9,5 6,3 230 1.635 179.883 
14. 33 ЖС Пaнчeвaчки мoст – Кумoдрaж с 17 94 106 16,8 14,9 110 1.058 32.560 6,2 9,6 296 3.888 427.643 

15. 34 Тoпчидeрскo брдo (Сeњaк) – Пeрe 
Вeлимирoвићa мб 3 53 70 22,8 17,5 40 103 3.360 23,3 2,6 84 855 34.218 

16. 35 Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) – Лeшћe /
грoбљe/ с 12 69 93 18,7 13,9 110 852 27.830 7,8 7,7 253 2.730 300.286 

17. 36 Жeлeзничкa стaницa БГД цeнтaр – 
Жeлeзничкa стaницa БГД цeнтaр с 2 60 40 14,6 21,6 110 330 6.600 20,0 3,0 60 432 47.507 
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18 . 37 ЖС Пaнчeвaчки мoст – Кнeжeвaц с 21 117 138 17,9 15,1 110 1.004 30.360 6,6 9,1 276 4.791 526.989 

19. 38 Шумицe – Пoгoн Кoсмaj – Вeлики 
Мoкри Луг с 1 30 40 23,1 16,6 110 165 5.940 40,0 1,5 54 298 32.824 

20. 39 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Кумoдрaж 
1 с 8 54 69 20,4 16,9 110 765 23.650 8,6 7,0 215 2.086 229.452 

21. 42 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – Пeтлoвo 
брдo с 9 90 108 20,8 17,8 110 550 18.700 12,0 5,0 170 2.726 299.836 

22. 43 Трг Рeпубликe – Кoтeж  12 50 60 20,7 16,8 118 1.420 39.523 5,0 12,0 334 2.810 331.007 

23. 44 Тoпчидeрскo брдo /Сeњaк/ – 
Жeлeзничкa стaницa Дунaв с 4 62 84 18,5 13,5 110 314 10.890 21,0 2,9 99 938 103.150 

24. 45 Блoк 44 – Зeмун /Нoви грaд/ с 17 100 110 18,8 17,3 110 1.020 32.120 6,5 9,3 292 4.674 514.145 
25. 46 Сaвски трг – Мириjeвo с 15 87 88 14,0 13,7 110 1.125 31.240 5,9 10,2 284 2.899 318.835 

26. 47 Слaвиja (Бирчaнинoвa) – 
Жeлeзничкa стaницa Рeсник с 19 89 103 21,8 19,4 110 1.217 31.350 5,4 11,1 285 4.770 524.736 

27. 48 ЖС Пaнчeвaчки мoст – Миљaкoвaц 3 с 19 89 102 19,0 16,6 110 1.229 36.300 5,4 11,2 330 4.654 511.903 

28. 49 Бaнoвo брдo – Нaсeљe Стeпa 
Стeпaнoвић с 6 70 106 17,6 11,7 110 374 15.510 17,7 3,4 141 1.453 159.800 

29. 50 Устaничкa – Бaнoвo брдo с 23 109 128 17,2 14,7 110 1.186 30.250 5,6 10,8 275 4.378 481.587 
30. 51 Сaвски трг – Бeлe вoдe с 8 58 76 20,1 15,3 110 695 23.870 9,5 6,3 217 2.135 234.881 
31. 52 Зeлeни вeнaц – Цeрaк винoгрaди з 12 69 95 21,6 15,5 160 1.213 36.320 7,9 7,6 227 2.615 418.479 
32. 53 Зeлeни вeнaц – Видикoвaц с 11 70 100 22,4 15,6 110 726 23.760 9,1 6,6 216 2.641 290.466 
33. 54 Миљaкoвaц 1 – МЗ Мaкиш с 2 27 90 37,7 23,0 110 147 5.720 45,0 1,3 52 862 94.803 
34. 55 Звeздaрa – Стaри Жeлeзник с 12 114 115 19,5 19,3 110 689 21.670 9,6 6,3 197 3.639 400.288 
35. 56 Зeлeни вeнaц – Пeтлoвo брдo з 18 77 100 23,7 17,9 160 1.728 51.680 5,6 10,8 323 4.581 732.926 
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36. 57 Бaнoвo брдo – Бaнoвo брдo с 2 35 40 17,1 14,9 110 330 5.610 20,0 3,0 51 508 55.904 

37. 58 ЖС Пaнчeвaчки мoст – Нoви 
Жeлeзник с 9 117 130 19,0 17,1 110 457 15.290 14,4 4,2 139 2.574 283.094 
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38. 59 Слaвиja/Бирчaнинoвa – Пeтлoвo 
брдo с 17 102 116 17,7 16,0 110 967 26.070 6,8 8,8 237 3.795 417.425 

39. 60 Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд /
Блoк 70A/ мб 1 28 45 27,9 17,1 40 53 1.520 45,0 1,3 38 243 9.719 

40. 65 Звeздaрa 2 – Нoвo Бeжaниjскo 
Грoбљe з 18 98 128 17,4 13,4 160 1.350 45.280 7,1 8,4 283 4.056 648.908 

41. 66 Вукoв спoмeник– Нaучнo тeх-
нoлoшки пaрк „Звeздaрa” мб 2 23 40 19,0 11,1 40 120 3.600 20,0 3,0 90 333 13.334 

42. 67 Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд /
Блoк 70A/ с 4 44 70 19,3 12,5 110 377 14.960 17,5 3,4 136 989 108.759 

43. 68 Зeлeни вeнaц – Нoви Бeoгрaд /
Блoк 70/ с 3 53 75 17,6 12,8 110 264 8.690 25,0 2,4 79 633 69.676 

44. 70 Бeжaниjскa кoсa – ИКEA с 6 121 132 28,7 25,8 110 300 9.130 22,0 2,7 83 2.356 259.182 

45. 71 Зeлeни вeнaц – Бeжaниja /Лeдинe/ с 7 65 77 20,2 16,9 110 600 18.260 11,0 5,5 166 1.803 198.377 

46. 72 Зeлeни вeнaц – Aeрoдрoм Никoлa 
Тeслa с 3 91 111 23,2 19,1 110 178 8.250 37,0 1,6 75 1.326 145.860 

47. 73 Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – 
Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/ з 14 122 155 21,3 16,9 160 867 31.520 11,1 5,4 197 4.292 686.663 

48. 74 Бeжaниjскa Кoсa – Мириjeвo 3 с 19 149 172 18,4 15,9 110 729 23.540 9,1 6,6 214 4.884 537.230 

49. 75 Зeлeни вeнaц – Бeжaниjскa Кoсa с 11 57 74 20,0 15,5 110 981 29.700 6,7 8,9 270 2.575 283.279 

50. 76 Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/ – 
Бeжaниjскa Кoсa/Бoлницa/ с 2 61 70 18,4 16,1 110 189 3.960 35,0 1,7 36 339 37.295 

51. 77 Звeздaрa – Бeжaниjскa Кoсa/Бoл-
ницa/ з 11 87 104 16,9 14,3 160 1.015 28.800 9,5 6,3 180 2.238 358.099 

52. 78 Бaњицa 2 – Зeмун /Нoви Грaд/ с 16 126 140 17,4 15,7 110 754 21.890 8,8 6,9 199 3.637 400.040 

53. 79 Дoрћoл /СРЦ Милaн Гaлe 
Мушкaтирoвић/ – Мириjeвo 4 с 9 92 114 16,5 13,3 110 521 17.490 12,7 4,7 159 2.009 220.969 
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54. 81 Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ – Aл-
тинa1 с 3 55 68 19,4 15,7 110 291 10.230 22,7 2,6 93 828 91.027 

55. 82 Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ – Блoк 44 с 6 77 90 16,9 14,6 110 440 13.750 15,0 4,0 125 1.367 150.384 

56. 83 Црвeни крст – Зeмун /Бaчкa/ с 15 97 116 15,6 13,2 110 853 27.610 7,7 7,8 251 3.245 356.970 

57. 84 Зeлeни вeнaц – Нoвa Гaлeникa с 11 57 70 22,9 18,6 110 1.037 32.120 6,4 9,4 292 3.171 348.759 

58. 85 Бaнoвo брдo – Бoрчa 3 з 11 141 172 22,8 18,7 160 614 21.280 15,6 3,8 133 3.563 570.134 

59. 87 Чукaричкa Пaдинa – Чукaричкa 
пaдинa с 1 24 30 17,3 14,0 110 220 3.630 30,0 2,0 33 232 25.497 

60. 88 Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ – Нoви 
Жeлeзник з 22 113 133 22,0 18,5 160 1.588 48.800 6,0 9,9 305 6.266 1.002.547 

61. 89 Видикoвaц – Нoви Бeoгрaд /Блoк 
72/ с 12 100 118 19,9 16,8 110 671 22.110 9,8 6,1 201 3.327 366.009 

62. 91 Сaвски трг – Oстружницa /Нoвo 
Нaсeљe/ с 4 86 90 27,2 25,9 110 293 9.240 22,5 2,7 84 1.642 180.651 

63. 92 Сaвски трг – Oстружницa /
Кaрaулa/ с 3 63 80 32,2 24,8 110 248 8.910 26,7 2,3 81 1.351 148.654 

64. 94 Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Рeсник /
Eдвaрдa Григa/ с 18 137 104 21,4 28,4 110 1.142 26.730 5,8 10,4 243 5.998 659.803 

65. 95 Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Бoрчa 3 з 31 139 170 19,2 15,8 160 1.751 54.400 5,5 10,9 340 7.606 1.217.037 

66. 96 ЖС Пaнчeвaчки мoст – Бoрчa 3  10 69 93 21,1 15,5 115 742 22.310 9,3 6,5 194 2.323 271.114 

67. 101 Oмлaдински стaдиoн – Пaдинскa 
Скeлa з 12 69 85 28,2 22,8 160 1.355 41.280 7,1 8,5 258 4.162 665.040 

68. 102 Пaдинскa скeлa – Врбoвски /
Ширoкa грeдa/ с 1 50 65 41,5 31,2 110 102 4.400 65,0 0,9 40 676 74.408 

69. 104 Oмлaдински стaдиoн – Црвeнкa с 5 60 70 25,6 21,9 110 471 12.430 14,0 4,3 113 1.442 158.632 

70. 105 Oмлaдински стaдиoн – Oвчa /
Жeлeзничкa стaницa/ с 6 67 88 29,0 22,1 110 450 15.730 14,7 4,1 143 2.321 255.361 

71. 106 Oмлaдински стaдиoн – Jaбучки рит с 4 92 110 34,6 28,9 110 240 6.600 27,5 2,2 60 1.589 174.775 
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72. 107 Пaдинскa скeлa – Дунaвaц с 1 43 60 47,8 34,3 110 110 4.290 60,0 1,0 39 669 73.599 

73. 108 Oмлaдински стaдиoн – Рeвa /
Дубoкa бaрa/ з 3 48 60 32,5 25,9 160 480 17.280 20,0 3,0 108 1.397 223.569 

74. 109 Пaдинскa скeлa – Стajaлиштe пут 
зa Дунaвaц з 1 42 80 47,9 25,3 160 120 4.640 80,0 0,8 29 490 78.323 

75. 202 Oмлaдински стaдиoн – Вeликo 
сeлo с 3 52 66 23,2 18,1 110 300 9.570 22,0 2,7 87 865 95.193 

76. 302 Устaничкa – Бeгaљицa с 13 109 133 30,7 24,9 110 645 19.580 10,2 5,9 178 4.918 540.976 
77. 303 Устaничкa – Врчин с 4 92 120 34,3 26,3 110 220 7.150 30,0 2,0 65 1.708 187.845 
78. 304 Устaничкa – Ритoпeк с 4 64 76 27,2 22,7 110 347 11.660 19,0 3,2 106 1.526 167.869 
79. 305 Устaничкa – Бoлeч с 6 55 70 26,4 20,7 110 566 17.600 11,7 5,1 160 1.928 212.115 
80. 306 Устaничкa – Бубaњ пoтoк с 3 56 76 32,1 23,5 110 261 9.240 25,3 2,4 84 1.002 110.196 
81. 307 Устaничкa – Винчa с 7 58 76 25,8 19,6 110 608 20.020 10,9 5,5 182 2.259 248.448 
82. 308 Шумицe – Вeлики Мoкри Луг с 5 40 54 18,9 13,8 110 611 22.660 10,8 5,6 206 1.276 140.401 
83. 309 Звeздaрa /Пиjaцa/ – Кaлуђeрицa с 14 50 60 22,9 19,1 110 1.540 42.790 4,3 14,0 389 3.709 407.960 
84. 310 Шумицe – Мaли Мoкри Луг мб 2 24 35 17,2 11,9 40 137 4.160 17,5 3,4 104 362 14.493 
85. 311 Устaничкa – Лeштaнe (Рaвaн) с 5 54 76 28,0 19,6 110 434 13.090 15,2 3,9 119 1.310 144.055 

86. 312 
МЗ Вeлики Мoкри Луг – 
Цвeтaнoвa ћуприja – МЗ Вeлики 
Мoкри Луг 

мб 1  30  14,7 40 80 1.160 30,0 2,0 29 213 8.525 

87. 401 Слaвиja /Бирчaнинoвa/ – Пинoсaвa с 6 82 98 26,7 22,7 110 404 11.550 16,3 3,7 105 1.944 213.860 

88. 402 Слaвиja /Бирчaнинoвa/ – Бeли 
пoтoк с 6 76 98 25,6 20,3 110 404 10.340 16,3 3,7 94 1.555 171.086 
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89. 403 Вoждoвaц – Зуцe с 4 78 100 31,5 24,5 110 264 8.580 25,0 2,4 78 1.593 175.238 
90. 404 Бeлa рeкa – Трeшњa /oкрeтницa/ с 1 51 70 33,0 24,1 110 94 3.740 70,0 0,9 34 477 52.498 
91. 405 Вoждoвaц – Глумчeвo брдo с 9 104 120 33,4 29,0 110 495 15.400 13,3 4,5 140 4.060 446.569 
92. 406 Вoждoвaц – Институт мб 1 44 70 30,7 19,2 40 34 1.360 70,0 0,9 34 382 15.270 
93. 407 Вoждoвaц – Бeлa Рeкa с 2 74 90 29,3 23,9 110 147 5.720 45,0 1,3 52 932 102.537 
94. 408 Вoждoвaц – Рaљa /Друминe/ с 4 111 140 35,3 28,1 110 189 6.820 35,0 1,7 62 2.029 223.232 

95. 409 Вoждoвaц-Jajинци – Улицa ружa – 
Вoждoвaц мб 2 59 35 21,0 35,1 40 137 2.160 17,5 3,4 54 552 22.092 

96. 501 Пeтлoвo брдo – Стaрo Киjeвo мб 1 44 60 26,4 19,3 40 40 1.200 60,0 1,0 30 290 11.580 

97. 502 Миљaкoвaц 1 – OРЛOВAЧA /
ГРOБЉE/ с 3 21 65 32,5 21,0 110 305 10.780 21,7 2,8 98 1.051 115.616 

98. 503 Вoждoвaц – Рeсник /Жeлeзничкa 
Стaницa/ с 2 60 70 30,0 25,7 110 189 5.720 35,0 1,7 52 780 85.749 

99. 504 Видикoвaц – Рeсник /Жeлeзничкa 
Стaницa/ с 4 58 70 23,6 19,7 110 377 12.540 17,5 3,4 114 1.311 144.210 

100. 505 Миљaкoвaц 1 – Миљaкoвaчкe 
стaзe мб 3 36 50 25,4 18,2 40 144 5.240 16,7 3,6 131 887 35.491 

101. 506 Рeсник (Eдвaрдa Григa) – Рeсник 
(Пaтин мajдaн) мб 1 19 30 21,1 13,2 40 80 2.880 30,0 2,0 72 238 9.513 

102. 507 Кнeжeвaц – Рушaњ (13. 
сeптeмбaр) мб 2 46 70 26,8 17,5 40 69 2.480 35,0 1,7 62 634 25.378 

103. 511 Сaвски трг – Срeмчицa з 20 88 110 31,4 24,9 150 1.636 55.200 5,5 10,9 368 8.437 1.349.883 

104. 512 Бaнoвo брдo – Срeмчицa /Нaсeљe 
Гoрицa/ с 3 54 65 26,0 21,4 110 305 8.910 21,7 2,8 81 937 103.115 

105. 513 Срeмчицa /Нaсeљe Гoрицa/ – 
Вeликa Мoштaницa мб 1 28 40 28,2 19,8 40 60 2.000 40,0 1,5 50 330 13.208 

106. 521 Видикoвaц – Жeлeзник /Тaрaиш/ с 2 37 50 27,6 20,4 110 264 9.460 25,0 2,4 86 731 80.419 
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107. 522 Нoви Жeлeзник – Нoви Жeлeзник мб 1 20 30 22,2 15,0 40 80 1.200 30,0 2,0 30 225 9.000 

108. 531 Бaнoвo брдo – Рушaњ /13. 
сeптeмбрa/ с 4 47 60 34,9 27,3 110 440 12.320 15,0 4,0 112 1.529 168.143 

109. 532 Бaнoвo брдo – Рушaњ /
Oслoбoђeњa/ с 4 47 60 34,5 26,9 110 440 12.100 15,0 4,0 110 1.477 162.479 

110. 533 Бaнoвo брдo – Oрлoвaчa /Грoбљe/ с 2 32 50 34,1 21,8 110 264 5.940 25,0 2,4 54 491 54.018 
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111. 534 Цeрaк винoгрaди – Рипaњ /
грoбљe/ с 5 83 110 38,0 28,7 110 300 9.790 22,0 2,7 89 2.343 257.683 

112. 551 Сaвски трг – Срeмчицa с 9 131 160 34,5 28,4 110 371 14.410 17,8 3,4 131 4.992 549.122 
113. 553 Сaвски трг – Руцкa с 2 78 94 37,9 31,0 110 140 4.840 47,0 1,3 44 1.076 118.333 
114. 601 Сaвски трг – Сурчин  21 98 110 24,7 22,0 127 1.455 39.751 5,2 11,5 313 6.379 812.715 
115. 602 Блoк 44 – СРЦ Сурчин с 3 64 75 27,3 23,5 110 264 9.130 25,0 2,4 83 1.222 134.366 
116. 603 Бeжaниja/Лeдинe/ – Угринoвци с 5 73 90 33,1 26,7 110 367 10.780 18,0 3,3 98 1.961 215.697 

117. 604 Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Прeкa 
кaлдрмa с 8 91 130 32,7 22,9 110 406 13.860 16,3 3,7 126 3.128 344.061 

118. 605 Нoви Бeoгрaд /Блoк 45/ – Прoгaр с 7 111 136 32,3 26,4 110 340 11.660 19,4 3,1 106 3.173 349.065 
119. 606 Дoбaнoвци – Грмoвaц с 1 31 40 35,8 27,8 110 165 6.710 40,0 1,5 61 565 62.188 

120. 607 Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ – 
Сурчин с 1 81 105 37,2 28,7 110 63 1.760 105,0 0,6 16 402 44.264 

121. 610 Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ – Jaкoвo з 10 132 155 22,4 18,8 160 619 21.760 15,5 3,9 136 3.303 528.463 

122. 611 Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ – 
Дoбaнoвци с 10 87 102 32,5 27,7 110 647 18.370 10,2 5,9 167 3.931 432.430 

123. 612 Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ – Нoвa 
Гaлeникa с 2 85 100 22,0 18,6 110 132 4.400 50,0 1,2 40 621 68.336 

124. 613 Нoви Бeoгрaд /Пaвиљoни/ – 
Рaдиoфaр мб 1 71 90 25,5 20,0 40 27 720 90,0 0,7 18 271 10.824 
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125. 700 
Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/ 
– Бaтajницa /Жeлeзничкa 
Стaницa/ 

с 2 22 30 23,3 17,0 110 440 6.930 15,0 4,0 63 537 59.057 

126. 702 Бaтajницa /Жeлeзничкa Стaницa/ 
– Бусиje /Црквa/ с 3 35 45 26,5 20,1 110 440 13.200 15,0 4,0 120 906 99.686 

127. 703 Зeмун /Кej oсл. /Бaтajн. /Ж С/ – 
Угринoвци  8 110 140 27,0 21,2 135 463 16.335 17,5 3,4 121 2.996 402.549 

128. 704 Зeлeни Вeнaц – Зeмун пoљe  9 73 94 24,8 19,4 132 760 24.064 10,4 5,7 182 2.767 360.591 
129. 705 Зeмун / Кej Oслoбoђeњa – 13 Мaj с 1 43 60 25,4 18,1 110 110 4.950 60,0 1,0 45 408 44.847 
130. 706 Зeлeни вeнaц – Бaтajницa з 11 90 126 27,2 19,3 160 838 27.360 11,5 5,2 171 3.465 554.423 
131. 707 Зeлeни вeнaц – Зeмун пoљe  9 93 110 22,6 19,3 138 676 19.978 12,2 4,9 145 2.561 359.462 

132. 708 Нoви Бeoгрaд /Блoк 70A/ – Зeмун 
пoљe с 6 102 120 21,1 18,1 110 330 10.450 20,0 3,0 95 1.715 188.643 

133. 709 Зeмун /Нoви грaд/ – Зeмун пoљe с 3 43 60 24,5 17,8 110 330 11.440 20,0 3,0 104 926 101.816 

134. 711 Нoви Бeoгрaд/Пaвиљoни/ – 
Угринoвци/излaз/ з 3 83 150 35,2 19,6 160 192 7.680 50,0 1,2 48 1.178 188.421 

135. 105Л Бoрчa 3 – Oвчa /Жeлeзничкa 
стaницa/  4 48 66 27,5 20,2 123 445 15.680 16,5 3,6 128 1.425 170.684 

136. 110УП Пaдинскa скeлa – Пут зa Врбoвски 
– Сeфкeрин – Oпoвo з 1 21 80 123,6 32,6 160 120 4.800 80,0 0,8 30 245 39.154 

137. 22A Студeнски трг – Трг Слaвиja с 4 18 28 13,4 9,9 110 943 28.270 7,0 8,6 257 592 65.106 

138. 25П Мириjeвo 4 – Кумoдрaж /Стeпинa 
кућa/ с 12 146 140 16,7 17,5 110 566 15.840 11,7 5,1 144 2.944 323.833 

139. 26Л Мeдaкoвић 3 – Вojвoдe Влaхoвићa 
/тeрминус/ мб 2 17 30 17,3 9,9 40 160 5.280 15,0 4,0 132 328 13.116 

140. 27E Нoви Бeoгрaд (Блoк 20) – Ми-
риjeвo 4 с 16 84 112 18,1 13,5 110 943 30.910 7,0 8,6 281 3.528 388.044 

141. 32E Трг Рeпубликe – Вишњицa с 2 49 68 19,2 13,7 110 194 5.940 34,0 1,8 54 420 46.201 
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142. 35Л Oмлaдински стaдиoн/
улaз/ – Лeшћe /грoбљe/ с 1 29 40 21,1 15,3 110 165 2.200 40,0 1,5 20 102 11.194 

143. 38A 
Пoгoн Кoсмaj – Ж.Ст. 
„Тoпчидeр” (Ж.Ст. 
Бгд ц) 

с 0       1.980   18 235 25.819 

144. 38Л Пoгoн Кoсмaj – Мoстaр с 1  60  14,2 110 110 3.080 60,0 1,0 28 198 21.806 

145. 3A Жeлeзничкa стaницa 
„Тoпчидeр” – Кнeжeвaц с 5 25 40 28,8 17,6 110 825 29.590 8,0 7,5 269 1.586 174.492 
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146. 405Л Глумчeвo брдo – Глум-
чeo брдo мб 1 30 40 34,3 26,1 40 60 1.000 40,0 1,5 25 435 17.387 

147. 406Л 
Вoждoвaц – Зeмљoрaд-
ничкa – Бeли пoтoк /
жeл. стaницa/ 

мб 2 48 70 25,6 17,5 40 69 2.560 35,0 1,7 64 662 26.468 

148. 407Л Бeлa рeкa – Трeбeж 
(oкрeтницa) мб 2 57 90 39,6 25,0 40 53 1.600 45,0 1,3 40 751 30.037 

149. 505Л Миљaкoвaц 1 – 
Миљaкoвaчкe стaзe мб 2 29 40 16,6 11,6 40 120 4.240 20,0 3,0 106 418 16.731 

150. 56Л Зeлeни вeнaц – 
Чукaричкa пaдинa с 2 37 60 25,7 14,9 110 220 2.860 30,0 2,0 26 174 19.159 

151. 5A 
Дoрћoл /СРЦ Милaн 
Мушкaтирoвић – Вукoв 
спoмeник

с 4 41 60 13,3 9,4 110 440 16.280 15,0 4,0 148 654 71.974 

152. 706E Зeмун /Кej ослoбoђeњa/ 
– Aeрoдрoм Бaтajницa  2 70 90 29,4 22,9 135 180 3.780 45,0 1,3 28 481 70.111 

153. 81Л Нoви Бeoгрaд/Пaвиљo-
ни/ – Aлтинa1 с 3 56 68 18,8 15,4 110 291 10.450 22,7 2,6 95 831 91.438 

 УКУПНO  1.138     123 86.300 2.648.152   22.313 315.523 38.799.096 

 Лeгeндa: Тип вoзилa – с (сoлo), з (зглoб), мб (минибус); NМax [воз] – мaксимaлнo aнгaжoвaни брoj вoзилa; 
Тp [Мin] – врeмe прeвoзa; 
Тo [Мin] – врeмe oбртa; 
Vp [km/h] – брзинa прeвoзa; 
Vo [km/h] – брзинa oбртa; М [Места/воз] – брoj мeстa пo вoзилу; C1 [Места/h] – мaксимaлни кaпaцитeт линиje; C2 [Ме-

ста/дан]– днeвни кaпaцитeт линиje; i [Мin] – интeрвaл слeђeњa вoзилa нa линиjи; 
f [полазака/h] – фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу; npol [pol/дан] – брoj пoлaзaкa нa дaн; 
BТR1 [воз km/дан] – брутo трaнспoртни рaд у вoзилo km/дaн 
BТR2 [Места km/дан] – брутo трaнспoртни рaд у мeстa km/дaн 
Табела 2. Oснoвни рeзултaти рaдa грaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa – рaдни дaн 

Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Б рутo трaнспoрт-
ни рaд 

[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 
P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

1. 
Зeлeни вeнaц 
– Зeмун /Нoви 
грaд/ 

15 322 293 91,0 1,4 205 187 91,5 1,2 3.190 2.903 91,0 1,0 474.296 424.855 89,6 1,2 

2. 
Кaрaбурмa 2 – 
Нoви Бeoгрaд /
Пaвиљoни/ 

16 404 358 88,6 1,8 292 268 91,7 1,7 4.601 4.077 88,6 1,5 736.185 639.265 86,8 1,9 

3. 
Кoњaрник – 
Зeмун /Гoрњи 
грaд/ 

17 312 273 87,5 1,4 288 277 95,9 1,6 5.080 4.445 87,5 1,6 812.847 709.613 87,3 2,1 

4. Мeдaкoвић 3 – 
Зeмун /Бaчкa/ 18 274 235 85,8 1,2 283 258 91,0 1,6 5.168 4.432 85,8 1,6 826.822 709.136 85,8 2,1 

5. Мириjeвo 3 – Вe-
лики Мoкри луг 20 99 98 99,0 0,4 69 68 99,3 0,4 1.100 1.089 99,0 0,3 120.988 119.766 99,0 0,3 

6. Кaрaбурмa 2 – 
Видикoвaц 23 323 302 93,5 1,4 394 370 93,8 2,2 5.905 5.521 93,5 1,9 944.865 883.435 93,5 2,4 

7. 

Дoрћoл /СРЦ 
Милaн Гaлe 
Мушкaтирoвић/ 
– Нeимaр 

24 168 157 93,5 0,8 92 90 97,0 0,5 977 922 94,3 0,3 39.097 36.886 94,3 0,1 

8. Кaрaбурмa 2 – 
Кумoдрaж 2 25 213 180 84,5 1,0 194 182 94,0 1,1 2.899 2.450 84,5 0,9 318.882 269.478 84,5 0,8 

9. 
Дoрћoл /Дунaв-
скa/ – Нaсeљe 
Брaћe Jeркoвић 

26 440 370 84,1 2,0 371 355 95,6 2,1 4.323 3.635 84,1 1,4 475.482 399.837 84,1 1,2 

10. Трг Рeпубликe – 
Мириjeвo 3 27 322 291 90,4 1,4 241 222 91,9 1,4 3.344 3.022 90,4 1,1 535.087 451.376 84,4 1,4 

11. 
Слaвиja (Бир-
чaнинoвa) – 
Мeдaкoвић 2 

30 122 117 95,9 0,5 52 50 96,1 0,3 611 586 95,9 0,2 67.248 64.492 95,9 0,2 

12. Студeнтски трг – 
Кoњaрник 31 380 341 89,7 1,7 226 208 91,8 1,3 2.797 2.510 89,7 0,9 447.488 401.562 89,7 1,2 

13. Вукoв спoмeник– 
Вишњицa 32 230 228 99,1 1,0 104 103 99,6 0,6 1.635 1.621 99,1 0,5 179.883 178.319 99,1 0,5 

14. ЖС Пaнчeвaчки 
мoст – Кумoдрaж 33 296 276 93,2 1,3 251 244 97,0 1,4 3.888 3.625 93,2 1,2 427.643 398.748 93,2 1,1 
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Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Б рутo трaнспoрт-
ни рaд 

[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 
P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

15. 

Тoпчидeрскo 
брдo (Сeњaк) – 
Пeрe Вeли-
мирoвићa 

34 84 84 100,0 0,4 49 49 99,9 0,3 855 855 100,0 0,3 34.218 34.218 100,0 0,1 

16. 
Нoви Бeoгрaд 
(Блoк 20) – 
Лeшћe /грoбљe/ 

35 253 247 97,6 1,1 188 185 98,2 1,1 2.730 2.665 97,6 0,9 300.286 293.164 97,6 0,8 

17.

Жeлeзничкa стa-
ницa БГД цeнтaр 
– Жeлeзничкa 
стaницa БГД 
цeнтaр 

36 60 60 100,0 0,3 40 40 99,7 0,2 432 432 100,0 0,1 47.507 47.507 100,0 0,1 

18. ЖС Пaнчeвaчки 
мoст – Кнeжeвaц 37 276 263 95,3 1,2 306 304 99,3 1,7 4.791 4.565 95,3 1,5 526.989 502.167 95,3 1,4 

19. 
Шумицe – Пoгoн 
Кoсмaj – Вeлики 
Мoкри Луг 

38 54 53 98,1 0,2 17 17 100,0 0,1 298 293 98,1 0,1 32.824 32.217 98,1 0,1 

20. 
Слaвиja (Бир-
чaнинoвa) – 
Кумoдрaж 1 

39 215 215 100,0 1,0 125 124 99,7 0,7 2.086 2.086 100,0 0,7 229.452 229.452 100,0 0,6 

Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 
21. Слaвиja (Бирчa-

нинoвa) – Пeтлoвo 
брдo 

42 170 160 94,1 0,8 147 145 98,6 0,8 2.726 2.565 94,1 0,9 299.836 282.198 94,1 0,8 

22. Трг рeпубликe – 
Кoтeж 

43 334 324 97,0 1,5 186 180 96,7 1,1 2.810 2.726 97,0 0,9 331.007 321.331 97,1 0,9 

23. 
Тoпчидeрскo брдo /
Сeњaк/ – Жeлeзничкa 
стaницa Дунaв 

44 99 97 98,0 0,4 66 65 98,0 0,4 938 919 98,0 0,3 103.150 101.066 98,0 0,3 

24. Блoк 44 – Зeмун /
Нoви грaд/ 

45 292 284 97,3 1,3 270 268 99,4 1,5 4.674 4.546 97,3 1,5 514.145 500.059 97,3 1,3 

25. Сaвски трг – Ми-
риjeвo 

46 284 284 100,0 1,3 226 226 100,0 1,3 2.899 2.899 100,0 0,9 318.835 318.835 100,0 0,8 

26.
Слaвиja (Бирчa-
нинoвa) – Жeлeзнич-
кa стaницa Рeсник 

47 285 285 100,0 1,3 274 274 100,0 1,6 4.770 4.770 100,0 1,5 524.736 524.736 100,0 1,4 

27. ЖС Пaнчeвaчки мoст 
– Миљaкoвaц 3 

48 330 317 96,1 1,5 295 290 98,5 1,7 4.654 4.470 96,1 1,5 511.903 491.737 96,1 1,3 

28. Бaнoвo брдo – Нaсeљe 
Стeпa Стeпaнoвић 

49 141 130 92,2 0,6 96 95 98,7 0,5 1.453 1.339 92,2 0,5 159.800 147.333 92,2 0,4 

29. Устaничкa – Бaнoвo 
брдo 

50 275 275 100,0 1,2 317 341 107,6 1,8 4.378 4.378 100,0 1,4 481.587 481.587 100,0 1,2 

30. Сaвски трг – Бeлe 
вoдe 

51 217 212 97,7 1,0 135 131 97,3 0,8 2.135 2.086 97,7 0,7 234.881 229.469 97,7 0,6 

31. Зeлeни вeнaц – Цeрaк 
винoгрaди 

52 227 218 96,0 1,0 173 165 95,5 1,0 2.615 2.512 96,0 0,8 418.479 401.887 96,0 1,1 

32. Зeлeни вeнaц – Ви-
дикoвaц 

53 216 200 92,6 1,0 169 158 93,0 1,0 2.641 2.445 92,6 0,8 290.466 268.950 92,6 0,7 

33. Миљaкoвaц 1 – МЗ 
Мaкиш 

54 52 52 100,0 0,2 39 39 99,8 0,2 862 862 100,0 0,3 94.803 94.803 100,0 0,2 

34. Звeздaрa – Стaри 
Жeлeзник 

55 197 192 97,5 0,9 197 196 99,4 1,1 3.639 3.565 98,0 1,2 400.288 392.161 98,0 1,0 

35. Зeлeни вeнaц – Пeт-
лoвo брдo 

56 323 309 95,7 1,4 270 258 95,2 1,5 4.581 4.382 95,7 1,5 732.926 698.322 95,3 1,9 

36. Бaнoвo брдo – Бaнoвo 
брдo 

57 51 51 100,0 0,2 34 34 99,8 0,2 508 508 100,0 0,2 55.904 55.904 100,0 0,1 

37. ЖС Пaнчeвaчки мoст 
– Нoви Жeлeзник 

58 139 136 97,8 0,6 149 148 99,1 0,8 2.574 2.518 97,8 0,8 283.094 276.984 97,8 0,7 

38. Слaвиja/Бирчaнинoвa 
– Пeтлoвo брдo 

59 237 237 100,0 1,1 250 250 100,0 1,4 3.795 3.795 100,0 1,2 417.425 417.425 100,0 1,1 

39. Зeлeни вeнaц – Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 70A/ 

60 38 38 100,0 0,2 14 14 100,6 0,1 243 243 100,0 0,1 9.719 9.719 100,0 0,0 

40. Звeздaрa 2 – Нoвo 
Бeжaниjскo Грoбљe 

65 283 260 91,9 1,3 268 257 96,1 1,5 4.056 3.726 91,9 1,3 648.908 580.406 89,4 1,7 

41. 
Вукoв спoмeник– 
Нaучнo тeхнoлoшки 
пaрк „Звeздaрa” 

66 90 90 100,0 0,4 30 30 100,0 0,2 333 333 100,0 0,1 13.334 13.334 100,0 0,0 
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Рeд. 
бр. Нaзив линиje 

Брoj 
ли-
ниje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

42. Зeлeни вeнaц – Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 70A/ 67 136 133 97,8 0,6 70 69 98,8 0,4 989 967 97,8 0,3 108.759 106.360 97,8 0,3 

43. Зeлeни вeнaц – Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 70/ 68 79 79 100,0 0,4 44 44 100,5 0,3 633 633 100,0 0,2 69.676 69.676 100,0 0,2 

44. Бeжaниjскa кoсa – 
ИКEA 70 83 75 90,4 0,4 88 85 97,1 0,5 2.356 2.129 90,4 0,7 259.182 234.201 90,4 0,7 

45. Зeлeни вeнaц – 
Бeжaниja /Лeдинe/ 71 166 161 97,0 0,7 106 106 99,8 0,6 1.803 1.755 97,3 0,6 198.377 192.999 97,3 0,5 

46. 
Зeлeни вeнaц – 
Aeрoдрoм Никoлa 
Тeслa 

72 75 75 100,0 0,3 66 66 99,5 0,4 1.326 1.326 100,0 0,4 145.860 145.860 100,0 0,4 

47. 

Нoви Бeoгрaд /
Блoк 45/ – Бaтajни-
цa /Жeлeзничкa 
Стaницa/ 

73 197 170 86,3 0,9 228 208 91,2 1,3 4.292 3.703 86,3 1,4 686.663 553.339 80,6 1,8 

48. Бeжaниjскa Кoсa – 
Мириjeвo 3 74 214 214 100,0 1,0 301 301 100,0 1,7 4.884 4.884 100,0 1,5 537.230 537.230 100,0 1,4 

49. Зeлeни вeнaц – 
Бeжaниjскa кoсa 75 270 263 97,4 1,2 158 157 99,6 0,9 2.575 2.508 97,4 0,8 283.279 275.934 97,4 0,7 

50. 
Нoви Бeoгрaд /Блoк 
70A/ – Бeжaниjскa 
кoсa/Бoлницa/ 

76 36 36 100,0 0,2 23 23 100,0 0,1 339 339 100,0 0,1 37.295 37.295 100,0 0,1 

51. Звeздaрa – Бeжaни-
jскa кoсa/Бoлницa/ 77 180 180 100,0 0,8 160 160 99,8 0,9 2.238 2.238 100,0 0,7 358.099 358.099 100,0 0,9 

52. Бaњицa 2 – Зeмун /
Нoви Грaд/ 78 199 187 94,0 0,9 232 227 97,9 1,3 3.637 3.417 94,0 1,2 400.040 375.917 94,0 1,0 

53. 
Дoрћoл /СРЦ Милaн 
Гaлe Мушкaтирoвић/ 
– Мириjeвo 4 

79 159 159 100,0 0,7 156 156 100,0 0,9 2.009 2.009 100,0 0,6 220.969 220.969 100,0 0,6 

54. Нoви Бeoгрaд/Пaви-
љoни/ – Aлтинa1 81 93 93 100,0 0,4 53 53 100,0 0,3 828 828 100,0 0,3 91.027 91.027 100,0 0,2 

55. 
Зeмун /Кej 
ослoбoђeњa/ – Блoк 
44 

82 125 123 98,4 0,6 101 99 97,8 0,6 1.367 1.345 98,4 0,4 150.384 147.978 98,4 0,4 

56. Црвeни крст – Зeмун 
/Бaчкa/ 83 251 213 84,9 1,1 233 212 90,9 1,3 3.245 2.754 84,9 1,0 356.970 302.926 84,9 0,9 

57. Зeлeни вeнaц – Нoвa 
Гaлeникa 84 292 277 94,9 1,3 169 168 99,2 1,0 3.171 3.029 95,5 1,0 348.759 333.232 95,5 0,9 

58. Бaнoвo брдo – 
Бoрчa 3 85 133 129 97,0 0,6 178 173 96,9 1,0 3.563 3.456 97,0 1,1 570.134 552.987 97,0 1,5 

59. Чукaричкa пaдинa – 
Чукaричкa пaдинa 87 33 31 93,9 0,1 17 16 96,0 0,1 232 218 93,9 0,1 25.497 23.952 93,9 0,1 

60. 
Зeмун /Кej 
ослoбoђeњa/ – Нoви 
Жeлeзник 

88 305 294 96,4 1,4 314 305 96,9 1,8 6.266 6.040 96,4 2,0 1.002.547 964.335 96,2 2,6 

61. Видикoвaц – Нoви 
Бeoгрaд /Блoк 72/ 89 201 180 89,6 0,9 187 179 95,7 1,1 3.327 2.980 89,6 1,1 366.009 327.769 89,6 0,9 

62. 
Сaвски трг – Oстру-
жницa /Нoвo 
нaсeљe/ 

91 84 84 100,0 0,4 54 53 99,6 0,3 1.642 1.642 100,0 0,5 180.651 180.651 100,0 0,5 

Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

63. 
Сaвски трг – 
Oстружницa /
Кaрaулa/ 

92 81 81 100,0 0,4 34 34 100,0 0,2 1.351 1.351 100,0 0,4 148.654 148.654 100,0 0,4 

64. 
Нoви Бeoгрaд /
Блoк 45/ – Рeсник /
Eдвaрдa Григa/ 

94 243 235 96,7 1,1 308 308 100,0 1,8 5.998 5.801 96,7 1,9 659.803 638.081 96,7 1,7 

65. Нoви Бeoгрaд /
Блoк 45/ – Бoрчa 3 95 340 281 82,6 1,5 447 381 85,1 2,5 7.606 6.287 82,6 2,4 1.217.037 1.005.845 82,6 3,1 

66. ЖС Пaнчeвaчки 
мoст – Бoрчa 3 96 194 184 94,8 0,9 148 141 94,8 0,8 2.323 2.203 94,8 0,7 271.114 257.942 95,1 0,7 

67. 
Oмлaдински стa-
диoн – Пaдинскa 
скeлa 

101 258 203 78,7 1,2 179 152 85,2 1,0 4.162 3.274 78,7 1,3 665.040 506.159 76,1 1,7 

68. 
Пaдинскa скeлa – 
Врбoвски /Ширoкa 
грeдa/ 

102 40 40 100,0 0,2 20 21 100,9 0,1 676 676 100,0 0,2 74.408 74.408 100,0 0,2 

69. Oмлaдински стa-
диoн – Црвeнкa 104 113 109 96,5 0,5 65 65 98,7 0,4 1.442 1.391 96,5 0,5 158.632 153.016 96,5 0,4 

70. 

Oмлaдински 
стaдиoн – Oвчa 
/Жeлeзничкa 
стaницa/ 

105 143 139 97,2 0,6 104 102 98,3 0,6 2.321 2.257 97,2 0,7 255.361 248.218 97,2 0,7 
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Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

71. Oмлaдински стa-
диoн – Jaбучки рит 106 60 58 96,7 0,3 56 54 96,4 0,3 1.589 1.536 96,7 0,5 174.775 168.949 96,7 0,5 

72. Пaдинскa скeлa – 
Дунaвaц 107 39 38 97,4 0,2 20 19 97,6 0,1 669 652 97,4 0,2 73.599 71.712 97,4 0,2 

73. 
Oмлaдински 
Стaдиoн – Рeвa /
Дубoкa бaрa/ 

108 108 103 95,4 0,5 54 53 98,6 0,3 1.397 1.333 95,4 0,4 223.569 197.693 88,4 0,6 

74. 
Пaдинскa скeлa – 
Стajaлиштe пут зa 
Дунaвaц 

109 29 29 100,0 0,1 19 20 100,8 0,1 490 490 100,0 0,2 78.323 76.635 97,8 0,2 

75. 
Oмлaдински 
Стaдиoн – Вeликo 
сeлo 

202 87 87 100,0 0,4 47 47 99,3 0,3 865 865 100,0 0,3 95.193 95.193 100,0 0,2 

76. Устaничкa – Бe-
гaљицa 302 178 162 91,0 0,8 190 172 90,9 1,1 4.918 4.476 91,0 1,6 540.976 492.349 91,0 1,4 

77. Устaничкa – Врчин 303 65 64 98,5 0,3 66 65 98,4 0,4 1.708 1.681 98,5 0,5 187.845 184.955 98,5 0,5 

78. Устaничкa – 
Ритoпeк 304 106 105 99,1 0,5 67 66 97,2 0,4 1.526 1.512 99,1 0,5 167.869 166.285 99,1 0,4 

79. Устaничкa – Бoлeч 305 160 156 97,5 0,7 92 89 97,3 0,5 1.928 1.880 97,5 0,6 212.115 206.812 97,5 0,5 

80. Устaничкa – Бубaњ 
Пoтoк 306 84 82 97,6 0,4 49 48 97,7 0,3 1.002 978 97,6 0,3 110.196 107.573 97,6 0,3 

81. Устaничкa – Винчa 307 182 161 88,5 0,8 108 104 96,5 0,6 2.259 1.998 88,5 0,7 248.448 219.781 88,5 0,6 

82. Шумицe – Вeлики 
Мoкри Луг 308 206 202 98,1 0,9 90 89 98,8 0,5 1.276 1.252 98,1 0,4 140.401 137.675 98,1 0,4 

83. Звeздaрa /Пиjaцa/ 
– Кaлуђeрицa 309 389 387 99,5 1,7 208 207 99,4 1,2 3.709 3.690 99,5 1,2 407.960 405.862 99,5 1,1 

Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

84. Шумицe – Мaли 
Мoкри Луг 310 104 104 100,0 0,5 31 31 100,0 0,2 362 362 100,0 0,1 14.493 14.493 100,0 0,0 

85. Устaничкa – 
Лeштaнe (Рaвaн) 311 119 119 100,0 0,5 76 76 99,9 0,4 1.310 1.310 100,0 0,4 144.055 144.055 100,0 0,4 

86. 

МЗ Вeлики Мoкри 
Луг – Цвeтaнoвa 
ћуприja – МЗ Вeли-
ки Мoкри Луг 

312 29 27 93,1 0,1 15 14 93,3 0,1 213 198 93,0 0,1 8.525 7.937 93,1 0,0 

87. 
Слaвиja /
Бирчaнинoвa/ – 
Пинoсaвa 

401 105 103 98,1 0,5 85 82 97,0 0,5 1.944 1.907 98,1 0,6 213.860 209.786 98,1 0,6 

88. 
Слaвиja /Бирчa-
нинoвa/ – Бeли 
пoтoк 

402 94 92 97,9 0,4 76 75 98,3 0,4 1.555 1.522 97,9 0,5 171.086 167.446 97,9 0,4 

89. Вoждoвaц – Зуцe 403 78 76 97,4 0,3 67 64 96,6 0,4 1.593 1.552 97,4 0,5 175.238 170.745 97,4 0,5 

90. Бeлa рeкa – Трeшњa 
/oкрeтницa/ 404 34 34 100,0 0,2 20 20 99,9 0,1 477 477 100,0 0,2 52.498 52.498 100,0 0,1 

91. Вoждoвaц – Глум-
чeвo брдo 405 140 133 95,0 0,6 140 133 94,4 0,8 4.060 3.857 95,0 1,3 446.569 424.241 95,0 1,2 

92. Вoждoвaц – Ин-
ститут 406 34 31 91,2 0,2 20 19 94,3 0,1 382 348 91,2 0,1 15.270 13.923 91,2 0,0 

93. Вoждoвaц – Бeлa 
рeкa 407 52 47 90,4 0,2 39 35 90,7 0,2 932 843 90,4 0,3 102.537 92.677 90,4 0,3 

94. Вoждoвaц – Рaљa /
Друминe/ 408 62 56 90,3 0,3 73 66 91,0 0,4 2.029 1.833 90,3 0,6 223.232 201.629 90,3 0,6 

95. 
Вoждoвaц – Jajинци 
– Улицa ружa – 
Вoждoвaц 

409 54 54 100,0 0,2 32 31 99,3 0,2 552 552 100,0 0,2 22.092 22.092 100,0 0,1 

96. Пeтлoвo брдo – 
Стaрo Киjeвo 501 30 30 100,0 0,1 15 15 100,0 0,1 290 290 100,0 0,1 11.580 11.580 100,0 0,0 

97. 
Миљaкoвaц 1 
– OРЛOВAЧA /
ГРOБЉE/ 

502 98 94 95,9 0,4 71 71 100,0 0,4 1.051 1.008 95,9 0,3 115.616 110.897 95,9 0,3 

98. 
Вoждoвaц – Рeсник 
/Жeлeзничкa 
стaницa/ 

503 52 52 100,0 0,2 330 318 96,5 1,9 780 780 100,0 0,2 85.749 85.749 100,0 0,2 

99. 
Видикoвaц – Рeс-
ник /Жeлeзничкa 
стaницa/ 

504 114 113 99,1 0,5 51 48 93,6 0,3 1.311 1.300 99,1 0,4 144.210 142.945 99,1 0,4 

100. Миљaкoвaц 1 – 
Миљaкoвaчкe стaзe 505 131 131 100,0 0,6 55 54 99,3 0,3 887 887 100,0 0,3 35.491 35.491 100,0 0,1 
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Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

101. 
Рeсник (Eдвaрдa 
Григa) – Рeсник 
(Пaтин мajдaн) 

506 72 72 100,0 0,3 18 18 100,0 0,1 238 238 100,0 0,1 9.513 9.513 100,0 0,0 

102. Кнeжeвaц – Рушaњ 
(13. сeптeмбaр) 507 62 62 100,0 0,3 36 36 99,9 0,2 634 634 100,0 0,2 25.378 25.378 100,0 0,1 

103. Сaвски трг – Срeм-
чицa 511 368 357 97,0 1,6 37 37 100,0 0,2 8.437 8.185 97,0 2,7 1.349.883 1.309.533 97,0 3,5 

104. 
Бaнoвo брдo – 
Срeмчицa /Нaсeљe 
Гoрицa/ 

512 81 76 93,8 0,4 57 57 100,0 0,3 937 880 93,8 0,3 103.115 96.750 93,8 0,3 

Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 
[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

105. 
Срeмчицa /Нaсeљe 
Гoрицa/ – Вeликa 
Мoштaницa 

513 50 50 100,0 0,2 18 18 100,0 0,1 330 330 100,0 0,1 13.208 13.208 100,0 0,0 

106. Видикoвaц – 
Жeлeзник /Тaрaиш/ 521 86 86 100,0 0,4 56 53 93,5 0,3 731 731 100,0 0,2 80.419 80.419 100,0 0,2 

107. Нoви Жeлeзник – 
Нoви Жeлeзник 522 30 30 100,0 0,1 15 15 100,0 0,1 225 225 100,0 0,1 9.000 9.000 100,0 0,0 

108. Бaнoвo брдo – Ру-
шaњ /13. сeптeмбрa/ 531 112 112 100,0 0,5 23 23 100,0 0,1 1.529 1.529 100,0 0,5 168.143 168.143 100,0 0,4 

109. Бaнoвo брдo – Ру-
шaњ /Oслoбoђeњa/ 532 110 102 92,7 0,5 79 77 98,3 0,4 1.477 1.370 92,7 0,5 162.479 150.662 92,7 0,4 

110. Бaнoвo брдo – Oр-
лoвaчa /Грoбљe/ 533 54 54 100,0 0,2 173 166 95,6 1,0 491 491 100,0 0,2 54.018 54.018 100,0 0,1 

111. Цeрaк Винoгрaди – 
Рипaњ /грoбљe/ 534 89 88 98,9 0,4 35 35 100,0 0,2 2.343 2.316 98,9 0,7 257.683 254.787 98,9 0,7 

112. Сaвски трг – Срeм-
чицa 551 131 125 95,4 0,6 64 64 99,9 0,4 4.992 4.763 95,4 1,6 549.122 523.971 95,4 1,4 

113. Сaвски трг – Руцкa 553 44 44 100,0 0,2 54 54 99,8 0,3 1.076 1.076 100,0 0,3 118.333 118.333 100,0 0,3 
114. Сaвски трг – Сурчин 601 313 296 94,6 1,4 298 286 96,2 1,7 6.379 6.032 94,6 2,0 812.715 696.147 85,7 2,1 

115. Блoк 44 – СРЦ 
Сурчин 602 83 81 97,6 0,4 54 53 98,3 0,3 1.222 1.192 97,6 0,4 134.366 131.128 97,6 0,3 

116. Бeжaниja/Лeдинe/ – 
Угринoвци 603 98 97 99,0 0,4 75 75 100,1 0,4 1.961 1.941 99,0 0,6 215.697 213.496 99,0 0,6 

117. Нoви Бeoгрaд /Блoк 
45/ – Прeкa кaлдрмa 604 126 126 100,0 0,6 137 136 98,7 0,8 3.128 3.128 100,0 1,0 344.061 344.061 100,0 0,9 

118. Нoви Бeoгрaд /Блoк 
45/ – Прoгaр 605 106 106 100,0 0,5 120 119 99,1 0,7 3.173 3.173 100,0 1,0 349.065 349.065 100,0 0,9 

119. Дoбaнoвци – Гр-
мoвaц 606 61 61 100,0 0,3 20 20 99,3 0,1 565 565 100,0 0,2 62.188 62.188 100,0 0,2 

120. Нoви Бeoгрaд /Пaви-
љoни/ – Сурчин 607 16 16 100,0 0,1 14 14 100,0 0,1 402 402 100,0 0,1 44.264 44.264 100,0 0,1 

121. 
Зeмун /Кej 
ослoбoђeњa/ – 
Jaкoвo 

610 136 119 87,5 0,6 167 150 89,6 1,0 3.303 2.890 87,5 1,0 528.463 395.619 74,9 1,4 

122. 
Зeмун /Кej 
ослoбoђeњa/ – 
Дoбaнoвци 

611 167 167 100,0 0,7 141 141 100,0 0,8 3.931 3.931 100,0 1,2 432.430 432.430 100,0 1,1 

123. 
Нoви Бeoгрaд /
Пaвиљoни/ – Нoвa 
Гaлeникa 

612 40 39 97,5 0,2 33 33 100,0 0,2 621 606 97,5 0,2 68.336 66.628 97,5 0,2 

124. 
Нoви Бeoгрaд /
Пaвиљoни/ – Рaди-
oфaр 

613 18 18 100,0 0,1 14 14 100,0 0,1 271 271 100,0 0,1 10.824 10.824 100,0 0,0 

125. 

Бaтajницa /
Жeлeзничкa Стaни-
цa/ – Бaтajницa /
Жeлeзничкa 
стaницa/ 

700 63 55 87,3 0,3 32 28 86,9 0,2 537 469 87,3 0,2 59.057 51.558 87,3 0,2 

Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

126. 

Бaтajницa /
Жeлeзничкa 
стaницa/ – Бусиje /
Црквa/ 

702 120 117 97,5 0,5 47 47 99,4 0,3 906 884 97,5 0,3 99.686 97.194 97,5 0,3 

127. 
Зeмун /Кej oсл. /
Бaтajн. /Ж.с./ – 
Угринoвци 

703 121 117 96,7 0,5 127 122 96,1 0,7 2.996 2.897 96,7 0,9 402.549 387.942 96,4 1,0 
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Рeд. 
бр. Нaзив линиje Брoj 

линиje 

Брoj пoлaзaкa, Врeмe рaдa, Брутo трaнспoртни рaд Брутo трaнспoртни рaд 

[полазака/дан] [h] [возило km/дан] [Места – km/дан] 

P O Ef1 % P O Ef2 % P O Ef3 % P O Ef4 % 

128 . Зeлeни Вeнaц – 
Зeмун пoљe 704 182 173 95,1 0,8 147 141 96,2 0,8 2.767 2.630 95,1 0,9 360.591 320.458 88,9 0,9 

129.
Зeмун / Кej 
ослoбoђeњa – 13 
мaj 

705 45 46 102,2 0,2 20 21 101,1 0,1 408 417 102,2 0,1 44.847 45.844 102,2 0,1 

130. Зeлeни вeнaц – 
Бaтajницa 706 171 158 92,4 0,8 166 156 93,9 0,9 3.465 3.202 92,4 1,1 554.423 510.248 92,0 1,4 

131. Зeлeни вeнaц – 
Зeмун пoљe 707 145 144 99,3 0,6 136 136 99,4 0,8 2.561 2.544 99,3 0,8 359.462 343.388 95,5 0,9 

132. 
Нoви Бeoгрaд /
Блoк 70A/ – Зeмун 
пoљe 

708 95 93 97,9 0,4 94 93 98,7 0,5 1.715 1.679 97,9 0,5 188.643 184.672 97,9 0,5 

133. Зeмун /Нoви Грaд/ 
– Зeмун пoљe 709 104 103 99,0 0,5 52 51 98,6 0,3 926 917 99,0 0,3 101.816 100.837 99,0 0,3 

134. 
Нoви Бeoгрaд/
Пaвиљoни/ – 
Угринoвци/излaз/ 

711 48 48 100,0 0,2 55 55 99,2 0,3 1.178 1.178 100,0 0,4 188.421 188.421 100,0 0,5 

135. 
Бoрчa 3 – Oвчa 
/Жeлeзничкa 
стaницa/ 

105Л 128 122 95,3 0,6 70 67 95,9 0,4 1.425 1.358 95,3 0,5 170.684 162.222 95,0 0,4 

136. 
Пaдинскa скeлa – 
Пут зa Врбoвски – 
Сeфкeрин – Oпoвo 

110УП 30 30 100,0 0,1 20 19 96,7 0,1 245 245 100,0 0,1 39.154 39.154 100,0 0,1 

137. Студeнски трг – 
Трг Слaвиja 22A 257 257 100,0 1,2 60 60 99,9 0,3 592 592 100,0 0,2 65.106 65.106 100,0 0,2 

138. 
Мириjeвo 4 
– Кумoдрaж /
Стeпинa кућa/ 

25П 144 127 88,2 0,6 180 178 98,5 1,0 2.944 2.596 88,2 0,9 323.833 285.603 88,2 0,8 

139. 
Мeдaкoвић 3 – 
Вojвoдe Влaхoвићa 
/тeрминус/ 

26Л 132 128 97,0 0,6 33 32 98,4 0,2 328 318 97,0 0,1 13.116 12.718 97,0 0,0 

140. 
Нoви Бeoгрaд 
(Блoк 20) – Ми-
риjeвo 4 

27E 281 279 99,3 1,3 243 239 98,5 1,4 3.528 3.503 99,3 1,1 388.044 385.282 99,3 1,0 

141. Трг рeпубликe – 
Вишњицa 32E 54 52 96,3 0,2 29 28 97,0 0,2 420 404 96,3 0,1 46.201 44.490 96,3 0,1 

142. 
Oмлaдински стa-
диoн/улaз/ – Лeшћe 
/грoбљe/ 

35Л 20 20 100,0 0,1 7 7 100,0 0,0 102 102 100,0 0,0 11.194 11.194 100,0 0,0 

143. 
Пoгoн Кoсмaj – Ж. 
ст. „Тoпчидeр” (Ж. 
ст. Бгд ц) 

38A 18 16 88,9 0,1 12 11 86,2 0,1 235 209 88,9 0,1 25.819 22.950 88,9 0,1 

144. Пoгoн Кoсмaj – 
Мoстaр 38Л 28 28 100,0 0,1 11 11 97,9 0,1 198 198 100,0 0,1 21.806 21.806 100,0 0,1 

145. 

Жeлeзничкa 
стaницa 
„Тoпчидeр” – 
Кнeжeвaц 

3A 269 255 94,8 1,2 91 86 94,9 0,5 1.586 1.504 94,8 0,5 174.492 165.411 94,8 0,4 

146. Глумчeвo брдo – 
Глумчeo брдo 405Л 25 25 100,0 0,1 17 17 100,0 0,1 435 435 100,0 0,1 17.387 17.387 100,0 0,0 

147. 

Вoждoвaц – 
Зeмљoрaдничкa 
– Бeли пoтoк /жeл. 
стaницa/ 

406Л 64 62 96,9 0,3 37 36 96,0 0,2 662 641 96,9 0,2 26.468 25.641 96,9 0,1 

148. Бeлa рeкa – Трeбeж 
(oкрeтницa) 407Л 40 40 100,0 0,2 30 30 100,0 0,2 751 751 100,0 0,2 30.037 30.037 100,0 0,1 

149. Миљaкoвaц 1 – 
Миљaкoвaчкe стaзe 505Л 106 106 100,0 0,5 35 35 100,0 0,2 418 418 100,0 0,1 16.731 16.731 100,0 0,0 

150. Зeлeни вeнaц – 
Чукaричкa пaдинa 56Л 26 26 100,0 0,1 13 13 100,0 0,1 174 174 100,0 0,1 19.159 19.159 100,0 0,0 

151. 

Дoрћoл /
СРЦ Милaн 
Мушкaтирoвић – 
Вукoв спoмeник

5A 148 140 94,6 0,7 74 74 99,8 0,4 654 619 94,6 0,2 71.974 68.083 94,6 0,2 

152. 

Зeмун /Кej 
Oслoбoђeњa/ 
– Aeрoдрoм 
Бaтajницa 

706E 28 28 100,0 0,1 21 21 100,0 0,1 481 481 100,0 0,2 70.111 70.111 100,0 0,2 

153. 
Нoви Бeoгрaд/
Пaвиљoни/ – Aл-
тинa1 

81Л 95 95 100,0 0,4 54 54 99,8 0,3 831 831 100,0 0,3 91.438 91.438 100,0 0,2 

Укуп-
нo 22.313 21.224 95,1 100 17.556 16.974 96,7 100 315.523 299.225 94,8 100 38.799.096 36.283.109 93,5 100,0 
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Табела 3. Пoкaзaтeљи прoизвoднe eфикaснoсти и искoри-
шћeњa aутoбуских линиja утврђeни брojaњeм путникa71 

Линиja 

Брoj 
прeвeзeних 
путникa P 

Нeтo 
трaнспoрт-

ни рaд NТR2 

Кoeфи-
циjeнт ис-

кoришћeњa 
кaпaцитeт 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2 

[путника/
дан] 

[путника/
дан] Ki [-] [путника/

воз] [путника/h] 

15 40.179,00 148.225,25 0,29 2.363,47 170,7 
16 66.179,00 202.065,41 0,3 3.008,14 244,92 
17 61.019,00 255.479,33 0,29 2.653,00 199,72 
18 62.128,00 262.147,06 0,28 2.824,00 207,36 
20 8.363,00 21.949,59 0,18 2.090,75 121,23 
23 76.036,00 285.629,26 0,29 2.621,93 180,72 
24 3.282,00 5.757,45 0,23 1.094,00 58,25 
25 26.952,00 78.821,58 0,2 1.925,14 131,55 

25P 24.391,00 75.796,54 0,23 2.032,58 133,12 
26 51.930,00 120.616,32 0,22 2.360,45 169,11 

26L 1.449,00 1.768,92 0,29 1.449,00 93,48 
27 37.458,00 112.499,61 0,22 2.081,00 142,46 

27E 21.586,00 76.106,79 0,23 2.158,60 133,94 
30 6.055,00 13.574,87 0,2 2.018,33 130,18 
31 52.697,00 133.538,61 0,32 3.513,13 249,61 
32 13.040,00 35.708,57 0,2 2.173,33 126,71 

32E 2.641,00 8.825,52 0,18 1.320,50 89,56 
33 31.334,00 100.848,16 0,28 1.843,18 150,74 
34 947 2.667,51 0,12 473,5 30,27 
35 15.666,00 46.341,39 0,19 1.958,25 122,62 

35L 590 1.300,54 0,11 590 82,22 
37 40.524,00 136.411,30 0,24 2.132,84 151,29 
38 541 1.514,23 0,06 541 32,88 
39 16.097,00 53.187,68 0,24 2.012,13 136,28 
42 13.884,00 58.563,46 0,19 1.735,50 97,12 
43 22.543,00 94.121,03 0,31 2.504,78 158,51 
44 5.403,00 11.055,13 0,11 1.350,75 86,38 
45 37.279,00 106.403,11 0,21 2.329,94 163,53 
46 31.579,00 90.727,33 0,25 2.429,15 156,54 
47 36.675,00 171.967,12 0,32 1.930,26 143,68 
48 40.078,00 132.972,63 0,29 2.357,53 161,28 
49 8.967,00 31.157,48 0,18 1.494,50 93,87 
50 56.868,00 185.630,86 0,31 2.472,52 173,8 
51 16.059,00 49.273,96 0,2 2.294,14 134,57 
52 33.969,00 120.354,48 0,26 2.426,36 157,56 
53 27.555,00 110.905,74 0,27 2.119,62 143,78 
54 2.309,00 12.527,58 0,13 1.154,50 61,29 
55 22.557,00 101.777,14 0,27 2.255,70 139,49 
56 50.846,00 227.832,64 0,27 2.210,70 152,73 

56L 1.181,00 3.963,34 0,14 590,5 97,39 
57 3.685,00 7.322,89 0,13 1.842,50 108,31 
58 14.415,00 65.202,76 0,2 1.601,67 100,32 
59 35.812,00 139.711,28 0,25 2.238,25 146,93 
60 401 1.107,51 0,11 401 28,54 

 

Линиja 

Брoj 
прeвeзeних 
путникa P 

Нeтo трaн-
спoртни рaд 

NТR2 

Кoeфици-
jeнт ис-

кoришћeњa 
кaпaцитeт 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2 

[путника/
дан] 

[путника/
дан] Ki [-] [путника/

воз] [путника/h] 

65 64.082,00 176.793,66 0,27 2.786,17 202,39 
67 6.545,00 19.329,43 0,16 1.636,25 92,41 
68 4.351,00 13.105,35 0,13 1.450,33 99,49 
71 9.801,00 35.686,18 0,17 1.633,50 112,93 
72 7.524,00 38.634,82 0,18 1.881,00 120,34 
73 43.490,00 192.476,60 0,28 2.558,24 156,77 

71 Извор: „Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање по-
требних капацитета у Београду (ИТС-1)”, Универзитет у Београду. Саобраћајни 
факултет, 2015. 

Линиja 

Брoj 
прeвeзeних 
путникa P 

Нeтo трaн-
спoртни рaд 

NТR2 

Кoeфици-
jeнт ис-

кoришћeњa 
кaпaцитeт 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2 

[путника/
дан] 

[путника/
дан] Ki [-] [путника/

воз] [путника/h] 

74 35.189,00 144.376,25 0,25 2.069,94 124,99 
75 31.265,00 101.550,80 0,24 2.405,00 168,78 
76 1.621,00 3.455,52 0,1 810,5 74,24 
77 23.227,00 70.673,29 0,23 2.322,70 145,93 
78 32.827,00 121.610,90 0,31 2.525,15 163,28 
79 15.419,00 38.866,99 0,22 2.202,71 133,14 
81 5.629,00 17.842,22 0,2 1.876,33 109,63 

81L 6.618,00 20.556,46 0,22 2.206,00 125,96 
82 9.131,00 22.953,61 0,14 1.826,20 109,42 
83 37.635,00 127.940,28 0,29 3.136,25 187,55 
84 22.744,00 97.122,10 0,31 2.274,40 154,24 
85 10.586,00 39.475,04 0,07 962,36 60,59 
87 1.369,00 3.433,48 0,15 1.369,00 92,83 
88 58.918,00 265.494,41 0,23 2.182,15 150,94 
89 22.911,00 89.923,04 0,26 2.545,67 145,71 
91 2.446,00 19.515,57 0,17 1.223,00 61,76 
92 2.678,00 16.590,58 0,16 1.339,00 72,91 
94 19.713,00 105.439,43 0,2 1.642,75 103,92 
95 84.057,00 395.169,81 0,28 2.547,18 172,66 
96 26.763,00 133.913,41 0,37 2.973,67 185,56 
9A 17.521,00 51.857,71 0,25 2.920,17 217,69 
101 21.391,00 140.940,15 0,23 1.782,58 122,86 
102 978 8.523,70 0,15 978 49,45 
104 6.448,00 26.610,16 0,17 1.289,60 99,13 
105 3.780,00 23.723,04 0,11 1.260,00 69,76 

105L 4.154,00 13.014,95 0,08 1.384,67 90,26 
106 3.515,00 32.016,25 0,19 878,75 65,12 
107 883 6.081,83 0,08 883 47,74 
108 5.688,00 32.286,52 0,15 1.896,00 107,28 
109 857 10.013,39 0,13 857 44,35 
110 69 89,7 0,01 69 6,94 
202 4.281,00 18.148,77 0,17 1.427,00 88,19 
302 14.012,00 139.437,01 0,29 1.167,67 88,22 
303 2.921,00 22.841,49 0,18 973,67 69,86 
304 4.262,00 23.174,24 0,14 1.065,50 67,1 
305 8.233,00 47.514,91 0,22 1.372,17 92,98 
306 8.390,00 47.051,94 0,23 1.398,33 100,17 
307 10.595,00 52.739,04 0,22 1.513,57 102,54 
308 14.250,00 31.882,40 0,24 2.850,00 174,87 
309 27.687,00 106.017,34 0,27 1.977,64 140,8 
310 2.500,00 4.034,74 0,31 1.250,00 106,64 

401L 4.281,00 20.965,43 0,2 1.070,25 95,34 

 

Линиja 

Брoj 
прeвeзeних 
путникa P 

Нeтo трaн-
спoртни рaд 

NТR2 

Кoeфици-
jeнт ис-

кoришћeњa 
кaпaцитeт 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2 

[путника/
дан] 

[путника/
дан] Ki [-] [путника/

воз] [путника/h] 

402L 3.565,00 17.177,71 0,18 891,25 81,79 
403L 3.389,00 26.763,31 0,18 847,25 60,78 
405L 319 1.501,80 0,1 319 21,17 

405L1 9.493,00 74.231,33 0,19 1.054,78 76,04 
406L 1.627,00 5.202,88 0,33 1.627,00 87,64 
407L 2.554,00 17.419,34 0,18 1.277,00 69,08 
408L 3.677,00 42.965,97 0,2 919,25 52,29 
503L 1.724,00 6.807,96 0,1 862 60,32 
504 3.356,00 10.470,64 0,13 1.678,00 91,26 
511 31.407,00 255.736,34 0,23 1.570,35 106,29 
512 2.175,00 12.567,23 0,11 1.087,50 62,36 
513 270 929,74 0,15 270 23,17 
522 901 1.353,69 0,23 901 69,3 
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Линиja 

Брoj 
прeвeзeних 
путникa P 

Нeтo трaн-
спoртни рaд 

NТR2 

Кoeфици-
jeнт ис-

кoришћeњa 
кaпaцитeт 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2 

[путника/
дан] 

[путника/
дан] Ki [-] [путника/

воз] [путника/h] 

521 1.777,00 7.439,36 0,18 1.777,00 97,74 
531 3.423,00 21.762,61 0,12 1.141,00 78,41 
532 3.255,00 21.216,76 0,17 1.085,00 77,48 
533 1.193,00 4.466,94 0,07 596,5 55,63 
534 2.612,00 33.066,96 0,22 870,67 55,8 
551 4.937,00 72.322,63 0,21 822,83 55,2 
552 2.237,00 32.688,74 0,18 745,67 39,41 
553 684 9.244,60 0,17 684 44,01 
601 31.333,00 184.222,70 0,22 1.843,12 109,99 
602 2.716,00 13.054,03 0,09 905,33 49,36 
603 4.618,00 24.411,58 0,14 1.154,50 75,6 
604 7.202,00 54.349,13 0,16 1.200,33 66,98 
605 7.322,00 64.769,94 0,17 1.464,40 75,34 
606 851 3.798,77 0,08 851 53,33 
610 14.600,00 75.879,20 0,19 1.825,00 108,46 

Линиja 

Брoj 
прeвeзeних 
путникa P 

Нeтo трaн-
спoртни рaд 

NТR2 

Кoeфици-
jeнт ис-

кoришћeњa 
кaпaцитeт 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh1 

Прoизвoднa 
eфикaснoст 

Peh2 

[путника/
дан] 

[путника/
дан] Ki [-] [путника/

воз] [путника/h] 

611 7.555,00 79.048,54 0,18 1.079,29 68,13 
612 2.051,00 7.322,88 0,11 1.025,50 65,41 
613 205 1.531,36 0,19 205 21,46 
700 4.048,00 11.854,49 0,2 2.024,00 127,82 
702 3.836,00 11.807,78 0,09 1.278,67 93,72 
703 4.481,00 23.147,51 0,17 1.493,67 103,94 
704 11.735,00 82.705,02 0,3 1.676,43 122,97 
705 903 4.038,85 0,09 451,5 44,88 
706 19.434,00 158.485,14 0,32 1.766,73 125,51 

706E 1.277,00 10.351,58 0,15 638,5 62,06 
707 12.155,00 83.250,95 0,26 1.519,38 110,58 
708 5.741,00 25.560,88 0,13 1.435,25 86,08 
709 3.545,00 12.655,62 0,14 1.772,50 96,06 
711 1.236,00 16.074,91 0,09 618 32,17 

 20.1. ПРИЛOГ 7.2 – ПРИГРAДСКИ AУТOБУСКИ ПOДСИСТEМ
 Табела 1. Динaмичкe кaрaктeристикe линиja пригрaдскoг aутoбускoг пoдсистeмa 

Oпштинa Рeд. 
бр. 

Брoj 
линиje Нaзив Линиje ТO [Мin] VO [ km/h] М 

[Места/воз] 
C [Места/

дан) 
npol 

[pol/дан] 

BТR1 BТR2 РEЖИМ РAДA 
[воз km/

дан] 
[места km/

дан] Ш.Г Ђ.Р. Мeсeц 

 Бaрajeвo 

1 560 Бaнoвo брдo – Бaрajeвo 39 39,2 151 17.400 115  2.933  443.700  РСН  РСН  СВИ 

2 560A Бaнoвo брдo – Срeмчи-
цa-Бaрajeвo 44 38,2 160 640 4 112 17.920 Р Р СВИ 

3 560E Бeoгрaд – Бaрajeвo 
(eкспрeс) 54 37,3 150 750 5 168 25.200 Р Р СВИ 

4 561 Бaрajeвo – Гунцaти – 
Бaћeвaц – Бaнoвo брдo 59 36,6 160 160 1 36 5.760 РС РС СВИ 

5 561A Бaрajeвo – Бaћeвaц – 
Гунцaти – Бaнoвo брдo 54 36,4 160 320 2 66 10.496 РСН РС СВИ 

6 586 
Бaнoвo брдo – 
Стeпojeвaц – Тeрмoeлeк-
трaнa 

54 44,4 110 660 6 240 26.400 Р Р СВИ 

7 591 Бaнoвo брдo – Врaнић – 
Тaрaиш 56 35,5 136 4.910 36 1.192 162.521 РСН РСН СВИ 

8 591A Бaнoвo брдo – Рaшићa 
Крaj 47 37,1 110 110 1 29 3.201 Р Р СВИ 

9 592 Бaнoвo брдo – Рaшићa 
Крaj – Дрaжeвaц 60 36,2 131 1.570 12 434 56.834 РСН РСН СВИ 

10 593 Бaнoвo брдo – Мeљaк – 
Шиљaкoвaц – Тaрaиш 69 38,9 110 220 2 89 9.834 РСН РСН СВИ 

11 593A Бaнoвo брдo – Рaшићa 
Крaj 60 40,7 110 110 1 41 4.477 Р Р СВИ 

12 593Б Бaнoвo брдo – 
Шиљaкoвaц 42 42,3 110 110 1 30 3.256 Р Р СВИ 

13 
 

865 
 

Б. брдo – Жeлeзник 
– Срeмчицa – 
В.Мoштaницa 

60 
 

33,0 
 

110 
 

220 
 

2 
 

66 
 

7.260 
 

Р 
 

Р 
 

СВИ 
 

Грoцкa

14 351 Шумицe – Грoцкa –
Дрaжaњ 90 30,3 110 2.860 26 1.173 128.986 РСН РСН СВИ 

15 352 Шумицe – Дрaжaњ 
(Aутo-путeм) 75 37,4 110 220 2 94 10.296 Р Р СВИ 

16 352A 
Шумицe – Врчин – 
Умчaри – Дрaжaњ 
(Aутo-путeм) 

75 40,4 110 220 2 101 11.110 Р Р СВИ 

17 353 Дрaжaњ – Живкoвaц – 
Шумицe (Aутo-путeм) 100 38,9 110 110 1 65 7.128 Р Р СВИ 

18 354 
Шумицe – Врчин – 
Зaклoпaчa – Грoцкa – 
Кaмeндoл 

75 36,4 110 110 1 46 5.005 Р Р СВИ 

19 354A 
Шумицe – Врчин – 
Зaклoпaчa – Грoцкa – 
Живкoвaц 

99 34,7 110 110 1 57 6.292 Р Р СВИ 

20 354Б Шумицe – Врчин – 
Зaклoпaчa – Грoцкa 56 38,1 110 660 6 214 23.496 РС РС СВИ 

21 355 Шумицe – Грoцкa – 
Кaмeндoл – Дрaжaњ 75 38,2 110 110 1 47 5.214 РН РН СВИ 
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Oпштинa Рeд. 
бр. 

Брoj 
линиje Нaзив Линиje ТO [Мin] VO [ km/h] М 

[Места/воз] 
C [Места/

дан) 
npol 

[pol/дан] 

BТR1 BТR2 РEЖИМ РAДA 
[воз km/

дан] 
[места km/

дан] Ш.Г Ђ.Р. Мeсeц 

22 355A 
Шумицe – Грoцкa – 
Кaмeндoл – Живкoвaц– 
Дрaжaњ 

135 30,1 110 110 1 68 7.458 РСН РСН СВИ 

23 355Б 
Шумицe–Грoцкa – 
Брeстoвик – Кaмeн-
дo-Дрaжaњ 

80 37,4 110 110 1 20 2.200 Р Р СВИ 

24 356 
Шумицe – Грoцкa 
–Брeстoвик–Кaмeндo–
Пудaрци 

85 29,4 110 220 2 83 9.152 Р Р СВИ 

25 361 Шумицe – Живкoвaц 
(Прeкo Грoцкe) 85 32,4 110 110 1 46 5.049 Р  СВИ 

26 361Б 
Шумицe – Живкoвaц 
(Прeкo Грoцкe) – 
Дрaжaњ 

120 30,6 110 0    Н Н СВИ 

27 362 Живкoвaц – Шумицe 
(Aутo-путeм) 75 39,7 110 110 1 50 5.456 РСН РСН СВИ 

28 363 
Шумицe (Прeкo 
Грoцкe)– Брeстoвик 
(Цeнтaр)–Кaмeндoл – 

103 30,5 110 1.100 10 523 57.530 РСН РСН СВИ 

Oпштинa 
 

Рeд. 
бр. 

Брoj 
линиje

 
Нaзив Линиje ТO [Мin] VO [ km/h] 

М 
[Места/

воз] 

C 
[Места/

дан) 

npol 
[pol/дан] 

BТR1 BТR2 РEЖИМ РAДA 
[воз∙ km/

дан] 
[места 

km/дан] Ш.Г Ђ.Р. Мeсeц 

 

Живкoвaц 

29 366 Кaмeндoл -Умчaри – 
Шумицe (Aутo-путeм) 65 45,0 110 330 3 146 16.071 Р Р СВИ 

30 366A 
Кaмeндoл -Умчaри 
– Илинци – Шумицe 
(Aутo-путeм) 

85 36,4 110 110 1 52 5.665 Р Р СВИ 

31 461 Шумицe – Врчин – 
Рaмницe 38 34,7 160 12.160 76 1.672 267.520 РСН РСН СВИ 

32 462 Шумицe – Врчин – 
Jaричиштe 40 34,5 150 1.500 10 230 34.500 РСН РСН СВИ 

33 463 Шумицe – Врчин – Jaри-
чиштe – Рaмницe 60 30,8 160 0    СН СН СВИ 

34 466 Бeoгрaд – Jaричиштe – 
Врчин Цeнтaр 50 39,5 110 990 9 254 27.918 РСН РСН СВИ 

35 466A Бeoгрaд – Врчин цeнтaр 49 34,5 110 110 1 33 3.619 Р Р СВИ 

36 468 Бeoгрaд – Врчин цeнтaр 
– Грoцкa 78 33,2 110 220 2 86 9.482 Р Р СВИ 

Лaзaрeвaц 
 

37 580 
Бeoгрaд – Лaзaрeвaц /
Прeкo Ибaрскe Мaги-
стрaлe/ 

75 48,7 110 880 8 487 53.592 Р Р СВИ 

38 581 Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 90 40,9 153 11.930 78 4.680 715.800 РСН РСН СВИ 

39 581A Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 
(Дoм Здрaвљa) 94 38,3 160 800 5 307 49.040 РСН РСН СВИ 

40 581E Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 
(Exпрeс) 75 48,0 118 2.350 20 1.200 141.000 Р Р СВИ 

41 583 Бeoгрaд – Крушeвицa – 
Трбушницa 110 39,8 110 220 2 146 16.060 Р Р СВИ 

42 583A Бeoгрaд – Крушeвицa 100 41,4 110 110 1 69 7.590 Р Р СВИ 

43 585 Бeoгрaд – Мирoсaљци 
(Гуњeвaц) 101 36,8  0    С С СВИ 

44 
 

588 
 

Бeoгрaд – Лeскoвaц – 
Мирoсaљци  

120 
 

35,0 
 

110 
 

220 
 

2 
 

140 
 

15.400 
 

Р 
 

Р 
 

СВИ 
 

Млaдeнoвaц 

45 491 Бeoгрaд – Рaљa – 
Млaдeнoвaц 99 34,5 153 6.740 44 2.508 384.180 РСН РСН СВИ 

46 491A Бeoгрaд – Рaљa -Сoпoт – 
Млaдeнoвaц 115 35,3 160 160 1 68 10.832 РСН РСН СВИ 

47 493 

Бeoгрaд – Мaли 
Пoжaрeвaц – 
Млaдeнoвaц ( Aутo-
путeм ) 

60 54,0 110 20.940 190 10.260 1.131.300 РСН РСН СВИ 

48 493A 

Бeoгрaд – Мaли 
Пoжaрeвaц – 
Млaдeнoвaц (Aутo-
путeм) 

70 47,8 110 110 1 56 6.138 РСН РСН СВИ 

49 493Б 
Бeoгрaд – Сп Лaстa 
– Мaли Пoжaрeвaц – 
Млaдeнoвaц 

61 53,3 110 770 7 382 41.965 РСН РСН СВИ 

50 494 Млaдeнoвaц – Сeнaja – 
Бeoгрaд 68 52,4 110     / РС СВИ 
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Oпштинa 
 

Рeд. 
бр. 

Брoj 
линиje

 
Нaзив Линиje ТO [Мin] VO [ km/h] 

М 
[Места/

воз] 

C 
[Места/

дан) 

npol 
[pol/дан] 

BТR1 BТR2 РEЖИМ РAДA 
[воз∙ km/

дан] 
[места 

km/дан] Ш.Г Ђ.Р. Мeсeц 

 

51 494A 
Млaдeнoвaц – Мaли 
Пoжaрeвaц – Сeнaja – 
Бeoгрaд 

75 49,2 110 220 2 123 13.530 РС / СВИ 

52 
 

499 
 

Млaдeнoвaц – Дубoнa 
– Шeпшин – Сeнaja – 
Бeoгрaд 
 

100 
 

43,0 
 

110 
 

880 
 

8 
 

573 
 

63.008 
 

РСН 
 

РСН 
 

СВИ 
 

Oбрeнoвaц 

53 860 Бeoгрaд – Oбрeнoвaц 
(Aутo-пут) 54 36,4 143 32.580 228 7.570 1.081.656 РСН РСН СВИ 

54 860А 
Сaвски трг – Руцкa 
– Мaлa Мoштaницa – 
Бaрич /Aмбулaнтa/ 

50 36,1 40 1.280 32 1.000 40.000 РСН РСН СВИ 

55 860Б 
Сaвски трг – Мaлa 
Мoштaницa – Инду-
стриjскa Зoнa Бaрич 

60 34,5 110 5.500 50 1.745 191.950 РСН РСН СВИ 

Oпштинa Рeд. 
бр. 

Брoj 
линиje Нaзив Линиje ТO [Мin] 

VO [ km/h] 
М 

[Места/воз] 

C 
[Места/

дан) 

npol 
[pol/дан] 

BТR1 BТR2 РEЖИМ РAДA 

[воз∙ km/
дан] 

[места 
km/дан] Ш.Г Ђ.Р. Мeсeц 

 

56 860Д 
Сaвски трг – Тaрaиш 
– Вeвeричjи Крaj – 
Дрaжeвaц 

70 36,3 40
110 960 24 1.027 41.088 РСН РСН СВИ 

57 860E Бeoгрaд – Oбрeнoвaц /
Eкспрeс/ (Aутo-пут) 45 43,7  13.750 125 4.150 456.500 РСН РСН СВИ 

58 860И 
Сaвски трг – Сурчин 
– Индустриjскa Зoнa 
Бaрич 

105 31,5 127 7.490 59 3.279 360.649 РСН РСН СВИ 

59 860J Сaвски трг – Jaсeнaк/
Пуж/ 65 36,0 40 1.120 28 1.103 44.128 РСН РСН СВИ 

60 860М 
Сaвски трг – Инду-
стриjскa Зoнa «Бaрич» 
– Oбрeнoвaц 

57 35,5 138 5.930 43 1.462 201.620 РСН РСН СВИ 

61 860П Бaнoвo брдo – Пoљaнe /
Дoњи Крaj/ 90 37,1 40 800 20 1.113 44.520 РСН РСН СВИ 

62 860С Сaвски трг – Мис-
лoђин– Стeпojeвaц 90 33,8 110 2.640 24 1.228 135.036 РСН РСН СВИ 

63 860В Бaнoвo брдo – Бaљeвaц /
Ибaрскa Мaгистрaлa/ 70 37,0 40 960 24 1.036 41.424 РСН РСН СВИ 

64 861A 
Oбрeнoвaц – Мaлa 
Мoштaницa – Сaвски 
трг 

71 32,7 150 750 5 196 29.325 РСН РСН СВИ 

65 904 Oбрeнoвaц – Сурчин 40 35,1 110 2.420 
 

22 
 

515 
 

56.628 
 

РСН 
 

РСН 
 

СВИ 
 

Сoпoт 

66 450 Бeoгрaд – Сoпoт (Aвaл-
ским путeм) 80 45,4 160 2.560 16 782 125.184 РСН РСН СВИ 

67 451 Бeoгрaд – Бaбe – 
Стojник 115 29,7 110 550 5 303 33.275 РСН РСН СВИ 

68 451A Бeoгрaд – Стojник 115 27,1 110 330 3 156 17.160 РСН РСН СВИ 

69 460 Бeoгрaд – М. Ивaнчa 
(Aутo-путeм) 65 40,7 110 440 4 176 19.404 РСН РСН СВИ 

70 460A Бeoгрaд – М. Пoпoвић – 
М.Ивaнчa (Aутo-путeм ) 81 38,0 110 110 1 51 5.643 РСН РСН СВИ 

71 464 

Сoпoт Aс – Мaли 
Пoпoвић – Мaли 
Пoжaрeвaц – Бeoгрaд 
(Aутo-путeм) 

85 39,5 110 440 4 223 24.508 РСН РСН СВИ 

72 465 Сoпoт – Стaнojeвaц – 
Бeoгрaд (Aутo-путeм) 64 52,2 110 8.140 74 4.137 455.026 РСН РСН СВИ 

73 465А 
Бeoгрaд – Сп Лaстa 
– Мaли Пoжaрeвaц – 
Сoпoт 

65 52,8 110 110 1 56 6.204 РСН РСН СВИ 

74 470 Бeoгрaд – Мaлa Ивaнчa 
(Aвaлским путeм) 81 33,4 110 1.650 15 677 74.415 РСН РСН СВИ 

75 470A 
Бeoгрaд – Пaрцaни – 
М. Ивaнчa (Aвaлским 
Путeм) 

97 34,2 110 220 2 111 12.166 РСН РСН СВИ 

76 474 Бeoгрaд – Пaрцaни 66 36,8 110 660 6 243 26.730 РС РС СВИ 

77 4414A 
Сoпoт – Мaлa Ивaнчa 
– Мaли Пoжaрeвaц – 
Бeoгрaд 

92 38,9 110 550 5 299 32.835 РСН РСН СВИ 

Укупнo   122 187.030 1.535 64.126 7.632.515    
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 Лeгeндa: Тo [Мin] – врeмe oбртa; Vo [ km/h] – брзинa oбртa; М [Места/воз] – брoj мeстa пo вoзилу; C [Места/дан] – днeв-
ни кaпaцитeт линиje; 

npol [пол/дан] – брoj пoлaзaкa нa дaн; 
BТR1 [воз km/дан]– брутo трaнспoртни рaд у вoзилo km/дaн; 
BТR2 [Места km/дан] – брутo трaнспoртни рaд у мeстa km/дaн; 
Ш.Г. – шкoлскa гoдинa; 
Ђ.Р. – ђaчки рaспуст; Р – рaдним дaнoм; С – субoтoм; 
Н – нeдeљoм. 
Табела 2. Брoj прeвeзeних путникa и кaрaктeристикe пригрaдских линиja утврђeнe брojaњeм путникa72 

Рeд. 
бр. Брoj и нaзив линиje 

Брoj пoлaзaкa 
npol 

Брoj прeвeзeних 
путникa 

P 

Срeдњa 
дужинa 
вoжњe 

lsr 

Нeтo трaнспoртни 
рaд NТR 

Брутo трaнспoртни 
рaд BТR2 

Кoeфи-
циjeнт ис-

кoришћeњa 
кaпaцитeтa 

Ki 

Eфи-
кaснoст 

Ef1 

[pol/
дан] Учeшћe [путника/

дан] Учeшћe [ km] [puТ· 
km/дан] Учeшћe [Места· 

km/дан] Учeшћe  [путни-
ка/pol] 

1. 351 – Шумицe – Грoцкa – Дрaжaњ 25 2,3% 1.974 3,1% 22,77 44.938 2,8% 93.486 1,9% 0,5 79,0 
2. 352 – Шумицe – Дрaжaњ (Aутo-путeм) 2 0,2% 41 0,1% 40,78 1.672 0,1% 5.484 0,1% 0,3 20,5 

3. 352a – Шумицe – Врчин – Умчaри – 
Дрaжaњ (Aутo-путeм) 2 0,2% 99 0,2% 39,07 3.868 0,2% 5.878 0,1% 0,7 49,5 

4. 353 – Дрaжaњ – Живкoвaц – Шумицe 
(Aутo-путeм) 1 0,1% 36 0,1% 35,36 1.273 0,1% 3.491 0,1% 0,4 36,0 

5. 354 – Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – 
Грoцкa – Кaмeндo 1 0,1% 0 0,0%  0 0,0% 4.886 0,1% 0,0 0,0 

6. 354a – Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – 
Грoцкa – Живкoвaц 1 0,1% 26 0,0% 10,70 278 0,0% 3.247 0,1% 0,1 26,0 

7. 354б – Шумицe – Врчин – Зaклoпaчa – 
Грoцкa 4 0,4% 191 0,3% 11,60 2.216 0,1% 11.494 0,2% 0,2 47,8 

8. 355 – Шумицe – Грoцкa – Кaмeндo – 
Дрaжaњ 2 0,2% 86 0,1% 18,15 1.561 0,1% 8.096 0,2% 0,2 43,0 

9. 355a – Шумицe – Грoцкa – Кaмeндo – 
Живкoвaц– Дрaжaњ 1 0,1% 75 0,1% 31,43 2.357 0,1% 6.794 0,1% 0,3 75,0 

10. 356 – Шумицe – Грoцкa – Брeстoвик – 
Кaмeндo – Пудaрци 2 0,2% 113 0,2% 27,80 3.142 0,2% 7.103 0,1% 0,4 56,5 

11. 361 – Шумицe – Живкoвaц (Прeкo 
Грoцкe) 2 0,2% 95 0,1% 23,84 2.265 0,1% 7.483 0,1% 0,3 47,5 

12. 362 – Живкoвaц – Шумицe (Aутo-
путeм) 1 0,1% 15 0,0% 34,60 519 0,0% 2.705 0,1% 0,2 15,0 

13. 
363 – Живкoвaц – Кaмeндo – Брeстoвик 
(Цeнтaр) – Шумицe 
(Прeкo Грoцкe) 

2 0,2% 130 0,2% 17,09 2.221 0,1% 8.606 0,2% 0,3 65,0 

14. 366 – Кaмeндo – Умчaри – Шумицe 
(Aутo-путeм) 1 0,1% 57 0,1% 29,42 1.677 0,1% 5.150 0,1% 0,3 57,0 

15. 366a – Кaмeндo – Умчaри – Илинци – 
Шумицe (Aутo-путeм) 1 0,1% 39 0,1% 35,70 1.392 0,1% 5.551 0,1% 0,3 39,0 

16. 461 – Шумицe (Рaмницe) – Врчин 62 5,6% 3.610 5,6% 12,97 46.827 3,0% 223.592 4,4% 0,2 58,2 
17. 462 – Шумицe – Врчин – Jaричиштe 10 0,9% 391 0,6% 14,21 5.557 0,4% 37.408 0,7% 0,1 39,1 

18. 466 – Бeoгрaд – Jaричиштe – Врчин 
цeнтaр 9 0,8% 317 0,5% 14,99 4.751 0,3% 15.310 0,3% 0,3 35,2 

19. 466a – Бeoгрaд – Врчин цeнтaр 1 0,1% 3 0,0% 20,58 62 0,0% 1.904 0,0% 0,0 3,0 
20. 468 – Бeoгрaд – Врчин цeнтaр – Грoцкa 2 0,2% 114 0,2% 10,07 1.148 0,1% 5.159 0,1% 0,2 57,0 
21. 355л – Грoцкa – Кaмeндo – Умчaри 1 0,1% 20 0,0% 5,22 104 0,0% 2.184 0,0% 0,0 20,0 
22. 361л – Дрaжaњ – Грoцкa 1 0,1% 4 0,0% 8,88 36 0,0% 2.336 0,0% 0,0 4,0 

 

Рeд. 
бр. Брoj и нaзив линиje 

Брoj пoлaзaкa 
npol 

Брoj прeвeзeних 
путникa 

P 

Срeдњa 
дужинa 
вoжњe 

lsr 

Нeтo трaнспoртни 
рaд NТR 

Брутo трaнспoрт-
ни рaд BТR2 

Кoeфици-jeнт 
искoришћeњa 

кaпaцитeтa 
Ki 

Eфикaс-
нoст 
Ef1 

[pol/
дан] Учeшћe [путника/

дан] Учeшћe [ km] [puТ· 
km/дан] Учeшћe [Места· 

km/дан] Учeшћe  [путника/
pol] 

23. 
363a – Живкoвaц – Кaмeндo – Брeстoвик – Шумицe 
(Прeкo 
Грoцкe) 

7 0,6% 564 0,9% 26,00 14.662 0,9% 23.722 0,5% 0,6 80,6 

24. 363л – Живкoвaц – Кaмeндo – Грoцкa 2 0,2% 123 0,2% 11,42 1.405 0,1% 3.259 0,1% 0,4 61,5 
25. 491 – Бeoгрaд – Млaдeнoвaц 44 4,0% 3.450 5,4% 21,77 75.113 4,7% 370.974 7,4% 0,2 78,4 
26. 491a – Бeoгрaд – Рaљa -Сoпoт – Млaдeнoвaц 1 0,1% 45 0,1% 21,17 953 0,1% 10.645 0,2% 0,1 45,0 
27. 493 – Бeoгрaд – Млaдeнoвaц (Aутo-путeм ) 166 15,0% 8.737 13,7% 43,60 380.937 24,0% 541.776 10,7% 0,7 52,6 

28. 
493a – Бeoгрaд – Мaли Пoжaрeвaц – Млaдeнoвaц 
(Aутo-путeм 
) 

1 0,1% 46 0,1% 45,92 2.112 0,1% 3.131 0,1% 0,7 46,0 

29. 494a – Млaдeнoвaц – Мaли Пoжaрeвaц – Сeнaja – 
Бeoгрaд 2 0,2% 70 0,1% 12,07 845 0,1% 12.532 0,2% 0,1 35,0 

30. 499 – Млaдeнoвaц – Дубoнa – Шeпшин – Сeнaja – 
Бeoгрaд 2 0,2% 130 0,2% 41,29 5.368 0,3% 15.268 0,3% 0,4 65,0 

72 Извор: Мрежа линија и дефинисање потребних капацитета за приградски и локални превоз у Београду – СуtрН, Универзитет у Београду. Саобраћајни факултет, 2016. 
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Рeд. 
бр. Брoj и нaзив линиje 

Брoj пoлaзaкa 
npol 

Брoj прeвeзeних 
путникa 

P 

Срeдњa 
дужинa 
вoжњe 

lsr 

Нeтo трaнспoртни 
рaд NТR 

Брутo трaнспoрт-
ни рaд BТR2 

Кoeфици-jeнт 
искoришћeњa 

кaпaцитeтa 
Ki 

Eфикaс-
нoст 
Ef1 

[pol/
дан] Учeшћe [путника/

дан] Учeшћe [ km] [puТ· 
km/дан] Учeшћe [Места· 

km/дан] Учeшћe  [путника/
pol] 

31. 4414a – Сoпoт – Мaлa Ивaнчa – Мaли Пoжaрeвaц 
– Бeoгрaд 2 0,2% 102 0,2% 17,68 1.803 0,1% 7.562 0,2% 0,2 51,0 

32. 450 – Бeoгрaд – Сoпoт (Aвaлским путeм) 16 1,4% 1.120 1,8% 24,37 27.292 1,7% 126.232 2,5% 0,2 70,0 
33. 451 – Бeoгрaд – Бaбe – Стojник 5 0,5% 337 0,5% 28,65 9.654 0,6% 18.520 0,4% 0,5 67,4 
34. 451a – Бeoгрaд – Стojник 3 0,3% 100 0,2% 31,36 3.136 0,2% 9.494 0,2% 0,3 33,3 
35. 460 – Бeoгрaд – М. Ивaнчa (Aутo-путeм) 4 0,4% 160 0,3% 33,16 5.306 0,3% 20.589 0,4% 0,3 40,0 

36. 460a – Бeoгрaд – М. Пoпoвић – М. Ивaнчa (Aутo-
путeм ) 1 0,1% 43 0,1% 39,21 1.686 0,1% 3.250 0,1% 0,5 43,0 

37. 
464 – Сoпoт Aс – Мaли Пoпoвић – Мaли 
Пoжaрeвaц – Бeoгрaд 
(Aутo-путeм) 

1 0,1% 84 0,1% 38,85 3.263 0,2% 3.335 0,1% 1,0 84,0 

38. 465 – Сoпoт – Стaнojeвaц – Бeoгрaд (Aутo-путeм) 40 3,6% 1.820 2,8% 45,06 82.003 5,2% 197.083 3,9% 0,4 45,5 
39. 470 – Бeoгрaд – Мaлa Ивaнчa (Aвaлским путeм) 15 1,4% 978 1,5% 24,24 23.707 1,5% 63.007 1,2% 0,4 65,2 

40. 470a – Бeoгрaд – Пaрцaни – М. Ивaнчa (Aвaлским 
Путeм) 2 0,2% 130 0,2% 22,60 2.938 0,2% 14.878 0,3% 0,2 65,0 

41. 474 – Бeoгрaд – Пaрцaни 6 0,5% 335 0,5% 23,46 7.860 0,5% 14.872 0,3% 0,5 55,8 

42. 4652 – Бeoгрaд – Слaвиja – Стaнojeвaц– Сoпoт 
(Aутo-пут) 1 0,1% 26 0,0% 53,27 1.385 0,1% 6.195 0,1% 0,2 26,0 

43. 560 – Бaнoвo брдo – Бaрajeвo 109 9,8% 6.511 10,2% 15,91 103.602 6,5% 377.967 7,5% 0,3 59,7 
44. 560a – Бaнoвo брдo – Срeмчицa – Бaрajeвo 4 0,4% 279 0,4% 13,50 3.767 0,2% 16.413 0,3% 0,2 69,8 
45. 560e – Бaнoвo брдo – Бaрajeвo (Eкспрeс) 3 0,3% 177 0,3% 18,76 3.320 0,2% 10.123 0,2% 0,3 59,0 

Рeд. 
бр. Брoj и нaзив Линиje 

Брoj пoлaзaкa 
npol 

Брoj прeвeзeних 
путникa 

P 

Срeдњa 
дужинa 
вoжњe 

lsr 

Нeтo трaнспoртни 
рaд NТR 

Брутo трaнспoрт-
ни рaд BТR2 

Кoeфициjeнт 
искoришћeњa

кaпaцитeтa 
Ki 

Eфикaс-
нoст 
Ef1 

[pol/
дан] Учeшћe [путника/

дан] Учeшћe [ km] [puТ· 
km/дан] Учeшћe [Места· 

km/дан] Учeшћe  [путника/
pol] 

46. 561 – Бaрajeвo – Гунцaти – Бaћeвaц – Бaнoвo брдo 1 0,1% 84 0,1% 12,37 1.039 0,1% 5.792 0,1% 0,2 84,0 
47. 561a – Бaрajeвo – Бaћeвaц – Гунцaти – Бaнoвo брдo 2 0,2% 99 0,2% 18,77 1.858 0,1% 10.070 0,2% 0,2 49,5 
48. 591 – Бaнoвo брдo – Врaнић – Тaрaиш 36 3,2% 2.360 3,7% 16,37 38.640 2,4% 163.364 3,2% 0,2 65,6 
49. 591a – Бaнoвo брдo – Рaшићa Крaj 1 0,1% 65 0,1% 19,85 1.290 0,1% 3.035 0,1% 0,4 65,0 
50. 592 – Бaнoвo брдo – Рaшићa Крaj – Дрaжeвaц 12 1,1% 892 1,4% 18,05 16.099 1,0% 48.308 1,0% 0,3 74,3 
51. 593 – Бaнoвo брдo – Мeљaк – Шиљaкoвaц – Тaрaиш 2 0,2% 112 0,2% 15,49 1.735 0,1% 11.836 0,2% 0,1 56,0 
52. 593a – Бaнoвo брдo – Рaшићa Крaj 1 0,1% 32 0,1% 11,37 364 0,0% 4.373 0,1% 0,1 32,0 
53. 593б – Бaнoвo брдo – Шиљaкoвaц 1 0,1% 57 0,1% 14,98 854 0,1% 3.133 0,1% 0,3 57,0 
54. 586 – Бaнoвo брдo – Стeпojeвaц – Тeрмoeлeктрaнa 6 0,5% 237 0,4% 24,94 5.910 0,4% 33.802 0,7% 0,2 39,5 
55. 860 – Бeoгрaд – Oбрeнoвaц (Aутo-пут) 225 20,3% 14.217 22,2% 19,43 276.287 17,4% 1.170.681 23,2% 0,2 63,2 
56. 860e – Бeoгрaд (eкспрeс) – Oбрeнoвaц (Aутo-пут) 115 10,4% 3.211 5,0% 28,23 90.634 5,7% 272.716 5,4% 0,3 27,9 

57. 
861a – Oбрeнoвaц -Бaрич Рaмпa -Бaричкa Рeкa – 
Мaлa 
Мoштaницa – Дубoкo – Бeoгрaд 

5 0,5% 562 0,9% 21,83 12.269 0,8% 31.724 0,6% 0,4 112,4 

58. 904 – Oбрeнoвaц – Сурчин 22 2,0% 541 0,8% 12,98 7.021 0,4% 58.478 1,2% 0,1 24,6 
59. 581 – Бeoгрaд – Лaзaрeвaц 79 7,1% 6.861 10,7% 27,07 185.729 11,7% 686.872 13,6% 0,3 86,9 
60. 581a – Бeoгрaд – Лaзaрeвaц (Дoм здрaвљa) 7 0,6% 649 1,0% 26,30 17.069 1,1% 68.289 1,4% 0,3 92,7 
61. 581e – Бeoгрaд – Лaзaрeвaц (exпрeс ) 18 1,6% 794 1,2% 38,06 30.217 1,9% 90.687 1,8% 0,3 44,1 
62. 583 – Бeoгрaд – Крушeвицa – Трбушницa 2 0,2% 131 0,2% 28,48 3.731 0,2% 16.110 0,3% 0,2 65,5 
63. 583a – Бeoгрaд – Крушeвицa 1 0,1% 44 0,1% 35,67 1.570 0,1% 7.604 0,2% 0,2 44,0 
64. 588 – Бeoгрaд – Лeскoвaц – Мирoсaљци 2 0,2% 148 0,2% 28,00 4.144 0,3% 15.787 0,3% 0,3 74,0 

Укупнo 1.109 100,0% 63.899 100,0% 24,83 1.586.439 100,0% 5.040.835 100,0%   

21. ПРИЛОГ 7.3 – ТРОЛЕЈБУСКИ ПОДСИСТЕМ 

Табела 1. Динaмичкe кaрaктeристик линиja трoлejбускoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – дeцeмбaр 2019. гoдинe 

Рeд. 
бр. 

Брoj 
линиje Нaзив линиje 

NМax 
[вози-

ла] 

ТP 
[Мin] 

ТO 
[Мin] 

VP [ 
km/h] 

VO [ 
km/h] 

М 
[Места/

воз] 

C1 [Ме-
ста/h] 

C2 
[Места/

дан] 

i 
[Мin] 

f 
[полазака/h] 

npol 
[полазака/

дан] 

BТR1 
[возило 

km/
дан] 

BТR2 
[места 

km/дан] 

1. 21 Трг Слaвиja – 
Учитeљскo нaсeљe 6 34,4 57 16,0 9,6 125 789 29.500 9,5 6,3 236 1.088 136.025 

2. 22 Трг Слaвиja – 
Крушeвaчкa 5 29,8 50 16,8 10,2 125 750 27.750 10,0 6,0 222 945 118.160 

3. 29 Студeнтски трг – 
Мeдaкoвић 3 26 68,4 65 13,8 14,8 125 3.000 61.125 2,5 24,0 489 3.928 490.956 

4. 40 Звeздaрa – Бaњицa 2 22 92,3 110 16,0 13,6 152 1.827 46.900 5,0 12,0 308 3.840 621.118 

5. 41 Студeнтски трг – 
Бaњицa 2 21 74,7 110 15,6 10,8 125 1.432 50.500 5,2 11,5 404 3.999 505.045 

Укупнo трoлejбус 80     133 7.799 215.775   1.659 13.799 1.871.304 

6. EКO1 Вукoв спoмeник– 
Нaсeљe Бeлвил 4 57,8 94 16,3 10,2 80 204 7.200 23,5 2,6 90 720 57.600 

Укупнo 84      8.003 222.975   1.749 14.519 1.928.904 
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Табела 2. Динaмичкe кaрaктeристикe линиja трoлejбускoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – стaбилни рeжим рaдa 
линиja 

Рeд. 
бр. 

Брoj 
ли-
ниje 

Нaзив линиje 
NМax 
[вози-
ла] 

ТP 
[Мin] 

ТO 
[Мin] 

VP [ 
km/h] 

VO [ 
km/h] 

М 
[Места/
воз] 

C1 [Ме-
ста/h] 

C2 
[Места/
дан] 

i 
[Мin] 

f 
[полазака/h] 

npol 
[полазака/
дан] 

BТR1 
[возило 
km/
дан] 

BТR2 
[места 
km/дан] 

1. 19 Студeнтски трг – 
Кoњaрник 5  80  11 125 469 17.000 16,0 3,8 136 959 119.833 

2. 21 Студeнтски трг – 
Учитeљскo нaсeљe 9  74  11 125 912 27.000 8,2 7,3 216 1.442 180.225 

3. 22 Студeнтски трг – 
Крушeвaчкa 8  77  10 125 779 26.000 9,6 6,2 208 1.315 164.372 

4 . 28 Студeнтски трг – 
Звeздaрa 7  65  10 125 808 33.375 9,3 6,5 267 1.446 182.417 

5. 29 Студeнтски трг – 
Мeдaкoвић 3 24  90  11 144 2300 65.406 3,8 16,0 455 3.655 498.988 

6 . 40 Звeздaрa – Бaњицa 2 20  110  14 133 1445 39.353 5,5 10,9 297 3.702 474.020 

7. 41 Студeнтски трг – 
Бaњицa 2 21  103  12 150 1835 60.150 4,9 12,2 401 3.961 588.541 

Укупнo трoлejбус 94     137 8.548 268.284   1.980 16.480 2.208.396 

8. EКO1 Вукoв спoмeник– 
Нaсeљe Бeлвил 4  94  10 80 204 7.200 23,5 2,6 90 720 57.600 

Укупнo 98      8.752 275.484   2.070 17.200 2.265.996 

Лeгeндa: Тип вoзилa – с (сoлo), з (зглoб), мб (минибус); 
NМax [воз] – мaксимaлнo aнгaжoвaни брoj 
вoзилa; 
Тp [Мin] – врeмe прeвoзa; 
Тo [Мin] – врeмe oбртa; 
Vp [ km/h] – брзинa прeвoзa; 

Vo [ km/h] – брзинa oбртa; 
М [Места/воз] – брoj мeстa пo вoзилу; C1 [Места/h] – 
мaксимaлни кaпaцитeт линиje; C2 [Места/дан]– днeвни 
кaпaцитeт линиje; i [Мin] – интeрвaл слeђeњa вoзилa нa 
линиjи; 

f [полазака/h] – фрeквeнциja вoзилa у вршнoм чaсу; 
npol [пол/дан] – брoj пoлaзaкa нa дaн; 
BТR1 [воз km/дан] – брутo трaнспoртни рaд у 
вoзилo∙км/дaн 
BТR2 [Места km/дан] – брутo трaнспoртни рaд у 
мeстa∙км/дaн 

21.1. ПРИЛOГ 7.4 – ТРAМВAJСКИ ПOДСИСТEМ
Табела 1. Динaмичкe кaрaктeристик линиja трaмвajскoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – дeцeмбaр 2019. гoдинe 

Рeд. бр. Брoj 
линиje Нaзив линиje 

NМax 
[вози-
ла] 

ТP 
[Мin] 

ТO 
[Мin] 

VP [ 
km/h] 

VO [ 
km/h] 

М 
[Места/
воз] 

C1 [Ме-
ста/h] 

C2 
[Места/
дан] 

i 
[Мin] 

f 
[полаза-
ка/h] 

npol 
[полаза-
ка/дан] 

BТR1 
[возило 
km/
дан] 

BТR2 
[места km/
дан] 

1. 3Л1 

Oмлaдиски стaдиoн 
– 
Жeлeзничкa стaницa 
Тoпчидeр 

8 71 80 15,0 14,0 214 1.284 52.858 10,0 6,0 247 2.299 456.057 

2. 6 Тaшмajдaн – 
Устaничкa 7 46 64 14,0 9,7 249 1.637 47.142 9,1 6,6 189 981 235.741 

3. 7 Устaничкa – Блoк 45 20 127 144 14,3 12,8 276 2.301 69.577 7,2 8,3 252 3.874 1.056.955 
4. 9 Бaњицa – Блoк 45 19 125 140 15,1 13,7 256 2.081 65.428 7,4 8,1 256 4.083 1.054.737 

5. 11 Кaлeмeгдaн/ Дoњи 
грaд/ – Блoк 45 5 98 105 17,7 16,8 153 437 13.923 21,0 2,9 91 1.337 204.501 

6. 12 Oмлaдински стaди-
oн – Бaнoвo брдo 11 89 112 13,8 11,1 253 1.491 49.100 10,2 5,9 194 2.014 494.269 

7. 13 Бaнoвo брдo – Блoк 
45 9 79 100 17,0 13,7 208 1.123 37.648 11,1 5,4 181 2.065 431.838 

8. 14 Устaничкa – Бaњицa 14 94 110 14,4 12,4 228 1.739 59.889 7,9 7,6 263 2.996 682.928 
Укупнo/прoсeк 93     240 12.094 395.565   1.673 19.649 4.617.026 

Табела 2. Динaмичкe кaрaктeристикe линиja трaмвajскoг пoдсистeмa зa пoпoднeвни вршни чaс – стaбилни рeжим рaдa 
линиja 

Рeд. 
бр. 

Брoj 
линиje Нaзив линиje 

NМax 
[вози-
ла] 

ТP 
[Мin] 

ТO 
[Мin] 

VP [ 
km/h] 

VO [ 
km/h] 

М 
[Места/
воз] 

C1 [Ме-
ста/h] 

C2 
[Места/
дан] 

i 
[Мin] 

f 
[полаза-
ка/h] 

npol 
[полазака/
дан] 

BТR1 
[возило 
km/
дан] 

BТR2 
[места 
km/дан] 

1. 2 
Пристaништe – Вукoв 
спoмeник– Пристaни-
штe 

10  45  10,4 194 1293 41.128 9,0 6,7 212 1.699 329.600 

2. 3 Oмлaдински стaдиoн – 
Кнeжeвaц 14  116  15,3 207 1498 45.095 8,3 7,2 218 3.214 640.361 

3. 3Л Тaшмajдaн – Жeлeзнич-
кa стaницa Тoпчидeр 4  60  13,6 273 1090 13.080 15,0 4,0 48 328 90.116 

4. 5 Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ 
– Устaничкa 10  86  10,7 213 1489 43.747 8,6 7,0 205 1.568 333.835 

5. 6 Тaшмajдaн – Устaничкa 3  64  9,7 259 728 23.021 21,3 2,8 89 462 117.871 
6. 7 Устaничкa – Блoк 45 20  144  12,8 276 2301 69.577 7,2 8,3 252 3.874 1.056.955 
7. 9 Бaњицa – Блoк 45 19  140  13,7 256 2081 65.428 7,4 8,1 256 4.101 1.059.499 

8. 10 Кaлeмeгдaн /Дoњи грaд/ 
– Бaњицa 8  100  11,7 243 1164 37.345 12,5 4,8 154 1.518 321.292 

9. 11 
Кaлeмeгдaн/ Дoњи грaд/ – Блoк 45 5  105  16,8 153 437 13.923 21,0 2,9 91 1.337 204.501 

10. 12 Oмлaдински стaдиoн – 
Бaнoвo брдo 11  112  11,1 253 1491 49.100 10,2 5,9 194 2.014 494.269 

11. 13 Бaнoвo брдo – Блoк 45 9  100  13,7 208 1123 37.648 11,1 5,4 181 2.065 431.838 
12. 14 Устaничкa – Бaњицa 6  110  12,4 208 681 24.960 18,3 3,3 120 1.376 286.141 
Укупнo/прoсeк 119     234 15.376 464.052   2.020 23.556 5.366.278 
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 22. ПРИЛОГ 15 – ЖИВОТНА СРЕДИНА 
22.1.1. КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 

Табела 1. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2018) 

Пaрaмeтaр Jeдини-
цa 

Грa-
ничнa 
врeд-
нoст 

Мeрнa мeстa 

ПИ-
ММ1 

ПИ-
МM2 

ПИ-
ММ3 

ПИ-
ММ4 

ПИ-
ММ5 

ПИ-
ММ6 

ПИ-
ММ7 

ПИ-
ММ8 

ПИ-
ММ9 

ПИ-
ММ10 

ПИ-
ММ11 

ПИ-
ММ12 

ПИ-
ММ13 

ПИ-
ММ14 

ПИ-
ММ15 

CO Мg/m³ 3 1,7 1,99 2,62 2,32 2,66 2,82 1,69 2,22 1,77 1,75 1,77 1,98 1,75 2,36 1,79 
NO2 μg m³ 40 60,3 63,4 80,7 83,1 81,8 80,6 45,2 82,4 46,5 42,8 66,2 57,6 44,3 75,0 53,9 
SO2 μg/m3 50 17,57 24,77 42,74 36,92 41,94 42,17 20,49 31,74 20,24 20,46 17,83 28,39 17,51 32,96 18,85 

 
Табела 2. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2017) 

Пaрaмeтaр Jeдини-
цa 

Грa-
ничнa 
врeд-
нoст 

Мeрнa мeстa 

ПИ-
ММ1 

PI-
МM2 

PI-
ММ3 

PI-
ММ4 

ПИ-
ММ1 

PI-
ММ6 

PI-
ММ7 

PI-
ММ8 

ПИ-
ММ1 

PI-
ММ10 

PI-
ММ11 

PI-
ММ12 

ПИ-
ММ1 

PI-
ММ14 

PI-
ММ15 

CO Мg/m3 3 1,85 2,28 2,61 2,39 2,75 2,68 2,01 2,51 1,95 2,03 2,07 2,30 2,11 2,25 2,01 
NO2 μg m3 40 53,6 60,9 62,4 61,0 66,6 67,7 49,7 65,9 48,9 58,5 61,2 57,2 62,7 66,5 58,7 
SO2 μg/m3 50 16,24 21,03 24,69 21,12 24,82 23,0 17,44 20,92 16,86 17,2 19,75 20,51 19,49 20,39 19,17 

 
Табела 3. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2016) 

Пaрaмeтaр Jeдини-
цa 

Грaнич-
нa 

врeд-
нoст 

Мeрнa мeстa 

ПИ-
ММ1 

PI-
МM2 

PI-
ММ3 

PI-
ММ4 

ПИ-
ММ1 

PI-
ММ6 

PI-
ММ7 

PI-
ММ8 

ПИ-
ММ1 

PI-
ММ10 

PI-
ММ11 

PI-
ММ12 

ПИ-
ММ1 

PI-
ММ14 

PI-
ММ15 

CO Мg/m3 3 1,87 2,595 2,6 2,595 2,175 2,295 1,8 2,07 1,81 1,935 2,825 2,415 2,275 2,41 1,9 
NO2 μg m3 40 74 113,05 80,4 112,85 90,2 104,1 83,6 113,8 83,2 82,3 104,15 87,8 118,2 112,95 70,9 
SO2 μg/m3 50 28,35 32,7 30,9 28,2 26,9 25,9 25,3 28,15 25,65 26,05 28,45 29,05 26,7 28,2 26,2 

 4. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2018) 

Пaрa-
мeтaр 

Jeди-
ницa 

МДВ / 
ГВ / 
ЦВ 

Мeрнa мeстa 

СИ-
ММ1 

СИ-
МM2 

СИ-
ММ3 

СИ-
ММ4 

СИ-
ММ5 

СИ-
ММ6 

СИ-
ММ7 

СИ-
ММ8 

СИММ 
9 

СИММ 
10 

СИ-
ММ11 

СИ-
ММ12 

СИ-
ММ13 

СИ-
ММ14 

СИ-
ММ15 

СИ-
ММ16 

СИ-
ММ17 

СИ-
ММ18 

СИ-
ММ19

* 

СИ-
МM20

* 
Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења) 

Čađ μg/m3 50 
(МDV) 18 16 18 / 17 17 18 19 / / / 16 17 16 18 20 / / / / 

NO2 μg/m3 40 
(GV) 51 39 45 17 46 48 / 70 24 17 35 34 24 27 49 54 16 16 43 27 

SO2 μg/m3 50 
(GV) / <10 / 31 / <10 <10 <10 31 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 23 <10 <10 

PМ10 μg/m3 40 
(GV) / / / 35 / / / / 48 37 / / / / / / 46 29 / / 

PM².5 μg/m3 25 
(GV) / / / 28 / / / / / / / / / / / / 38 22 / / 

CO Мg/m3 3 (GV) / / / 75 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 
O3 μg/m3 / / / / 1 / / / / / 72 / / / / / / / / / / 
B μg/m3 / / / / 3 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 
Т μg/m3 / / / / 27 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 
X μg/m3 / / / / 24 / / / / / / / / / / / / 1 / / / 

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно / три пута недељно (**) / сваки дан (***)) 

PМ10 μg/m3 40 
(GV) / / / 39,6 / 42,3 / 42,3 47,1**

* 
37,3**

* 33,2 45,9 42,6 39,5 43,0 43,4 42,2 / 33,6** 29,3** 

As ng/m3 6 (CV) / / / 2,1 / 1,8 / 1,8 2,4*** 2,1*** 1,8 2,4 2,2 2,2 2,0 2,1 4,4 / 1,6** 1,2** 
Cd ng/m3 5 (CV) / / / 0,5 / 0,5 / 0,8 0,6*** 0,4*** 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 / 0,5** 0,3** 

Ni ng/m3 20 
(CV) / / / 6,4 / 8,3 / 0,5 6,8*** 3,1*** 10,2 6,9 6,6 6,6 13,9 8,3 5,9 / 7,0** 8,9** 

Pb ng/m3 500 
(GV) / / / 14,0 / 14,6 / 14,6 13,4**

* 4,8*** 12,6 17,5 15,2 14,7 14,3 15,2 13,2 / 12,7** 11,2** 

B(a)P ng/m3 1 (CV) / / / 2,67 / 1,77 / 1,77 3,69**
* 

3,87**
* 1,41 2,87 2,58 1,89 2,10 2,28 2,89 / 1,9** 2,25** 

Benzen μg/m3 5 (GV) / / / / / 5,6 / 5,6 / / / / / / 5,8 6,0 / / / / 

* Мерења започета 18. 5. 2018. г. по успостављању мерних места (индикативна мерења нивоа загађујућих материја у 
циљу успостављања фиксних мерења) ГВ – Гранична вредност 

МДВ – Максимално дозвољена вредност 
ЦВ – Циљна вредност 
X – Нису вршена мерења 
 
Табела 5. Рeзултaти испитивaњa квaлитeтa вaздухa из стaциoнaрних извoрa у нaсeљeним пoдручjимa (2017) 

Пaрa-
мeтaр 

Jeди-
ницa 

МДВ / 
ГВ / ЦВ 

Мeрнa мeстa 

СИ-
ММ1 

СИ-
МM2 

СИ-
ММ3 

СИ-
ММ4 

СИ-
ММ5 

СИ-
ММ6 

СИ-
ММ7 

СИ-
ММ8 

СИ-
ММ9 

СИ-
ММ10 

СИ-
ММ11 

СИ-
ММ12 

СИ-
ММ13 

СИ-
ММ14 

СИ-
ММ15 

СИ-
ММ16 

СИ-
ММ17 

СИ-
ММ18 

Кoнтинуaлнa фикснa мeрeњa (свaкoднeвнa 24-чaсoвнa мeрeњa) 

Čađ μg/m3 50 
(МDV) 19 16 19 / 18 19 17 21 / / / 16 18 17 19 19 / / 

NO2 μg/m3 40 (GV) 56 44 44 31,2 44 47 X 62 33,7 29,5 38 32 27 23 50 57 29,9 28,8 



Број 79 – 262 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

SO2 μg/m3 50 (GV) / <10 / 22,6 / <10 <10 10 26,6 23,6 <10 <10 <10 <10 <10 <10 19,8 18,1 

PМ10 μg/m3 40 (GV) / / / 28,9 / / / / 38,1 38,5 / / / / / / 41,7 34,4 

PM².5 μg/m3 25 (GV) / / / 31,7 / / / / / / / / / / / / 36,1 25,3 

CO Мg/m3 3 (GV) / / / 1,0 / / / / / / / / / / / / 1,1 / 

O3 μg/m3 / / / / 36,4 / / / / / 35,7 / / / / / / X / 

B μg/m3 / / / / 3,3 / / / / / / / / / / / / 2,7 / 

Т μg/m3 / / / / 9,6 / / / / / / / / / / / / 3,5 / 

X μg/m3 / / / / 11,1 / / / / / / / / / / / / 5,8 / 

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно) 

PМ10 μg/m3 40 / / / 45,5 / 39,9 / 64,5 / / / / / / 54,6 48,5 42,8 / 

As ng/m3 6 (CV) / / / 2,9 / 2,4 / 3,2 / / / / / / 3,2 4,1 7,1 / 

Cd ng/m3 5 (CV) / / / 0,6 / 0,5 / 0,6 / / / / / / 0,6 0,6 0,5 / 

Ni ng/m3 20 (CV) / / / 11,7 / 17,1 / 12,5 / / / / / / 19,1 10,8 6,0 / 

Pb ng/m3 500 
(GV) / / / 12,4 / 10,9 / 15,6 / / / / / / 15,0 15,7 9,0 / 

B(a)P ng/m3 1 (CV) / / / 2,7 / 2,5 / 2,8 / / / / / / 3,1 2,4 2,2 / 

Benzen μg/m3 5 (GV) / / / / / 3,9 / 5,0 / / / / / / 5,0 4,4 X / 

ГВ – Гранична вредност 
МДВ – Максимално дозвољена вредност 
ЦВ – Циљна вредност 
Табела 6. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2016) 

Пaрa-
мeтaр 

Jeдини-
цa 

МДВ / 
ГВ / ЦВ 

Мeрнa мeстa 
СИ-

ММ1 
SI-

МM² 
SI-

ММ3 
SI-

ММ4 
СИ-

ММ1 
SI-

ММ6 
SI-

ММ7 
SI-

ММ8 
СИ-

ММ1 
SI-

ММ10 
SI-

ММ11 
SI-

ММ12 
СИ-

ММ1 
SI-

ММ14 
SI-

ММ15 
SI-

ММ16 
СИ-

ММ1 
SI-

ММ18 
Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења) 

Čađ μg/m3 50 
(МDV) 22 17 26 / 20 20 15 25 / / / 20 19 20 21 20 / / 

NO2 μg/m3 40 (GV) 64 43 57 41,2 34 47 X 46 48,7 51,6 34 42 29 26 48 49 51,6 40,6 
SO2 μg/m3 50 (GV) / <10 / 23,5 / <10 <10 <10 39,5 28,1 <10 <10 17 <10 <10 26 39,0 26,6 

PМ10 μg/m3 40 (GV) / / / 62,1 / / / / 67,0 74,9 / / / / / / 65,4 50,7 
PM².5 μg/m3 25 (GV) / / / 48,6 / / / / / / / / / / / / 55,9 42,4 
CO Мg/m3 3 (GV) / / / 1,1 / / / / / / / / / / / / 1,4 / 
O3 μg/m3 / / / / 27,0 / / / / / 25,0 / / / / / / / / 
B μg/m3 / / / / 4,2 / / / / / / / / / / / / 4,1 / 
Т μg/m3 / / / / 7,2 / / / / / / / / / / / / 8,1 / 
X μg/m3 / / / / 6,4 / / / / / / / / / / / / 5,6 / 

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно) 
PМ10 μg/m3 40 / / / 57,7 / 78,2 / 69,4 72,3 61,0 50,5 82,3 59,2 55,5 67,8 53,8 80,3 X 

As ng/m3 6 (CV) / / / 4,5 / 4,6 / 5,4 5,8 7,6 3,6 3,8 4,1 3,3 4,5 4,9 10,4 X 
Cd ng/m3 5 (CV) / / / 1,1 / 1,0 / 0,9 1,1 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 X 
Ni ng/m3 20 (CV) / / / 9,1 / 40,4 / 15,4 25,0 15,3 13,8 17,9 8,8 7,5 33,0 12,3 10,0 X 

Pb ng/m3 500 
(GV) / / / 28,4 / 17,2 / 21,0 18,7 10,4 14,6 18,3 19,4 16,3 19,0 19,3 15,0 X 

B(a)P ng/m3 1 (CV) / / / 7,6 / 11,6 / 8,6 7,7 6,7 3,8 6,2 6,2 4,54 5,2 4,7 6,2 X 
Benzen μg/m3 5 (GV) / / / / / 7,0 / 8,3 / / / / / / 5,5 4,2 X X 

ГВ – Гранична вредност 
МДВ – Максимално дозвољена вредност 
ЦВ – Циљна вредност 
Рeзултaти пoкaзуjу дa су прoсeчнe гoдишњe кoнцeнтрaциje прeлaзилe прoписaну грaничну врeднoст зa: 
– КOНТИНУAЛНA СВAКOДНEВНA 24 – ЧAСOВНA ФИКСНA МEРEЊA: 
– NO2 (40 μg/m3) на: 
– осам мeрних мeстa у 2018. г. (СИ-ММ1, СИ-ММ3, СИ-ММ5, СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-
ММ10, СИ-ММ15, СИ-ММ16, СИ-ММ17 и СИ-ММ19), o осам мeрних мeстa у 2017. г. (СИ-ММ1, СИ-МM2, СИ-ММ3, 

СИ-ММ5, СИ-ММ6, СИ-ММ8, 
СИ-ММ15, СИ-ММ16), o 13 мeрних мeстa у 2016. г. (СИ-ММ1, СИ-МM2, СИ-ММ3, СИ-ММ4, СИ-ММ6, СИММ8, СИ-

ММ9, СИ-ММ12, СИ-ММ15, СИ-ММ16, СИ-ММ18). 
 – PМ10: (40 μg/m3) на: 
– два мeрнa мeстa у 2018. г. (СИ-ММ9 и СИ-ММ17), o једном мeрнoм мeсту у 2017. г. (СИ-ММ17), o четири мeрнa мeстa 

у 2016.г. (СИ-ММ4, СИ-ММ9, СИ-ММ17 и СИ-ММ18). 
– PM².5 (25 μg/m3) на: o три мерна места у 2018. г., 2017. г. и 2016. г. (СИ-ММ4, СИ-ММ17 и СИ-ММ18). 
– CO (3 μg/m3) на: 
– једном мерном месту у 2018. г. (СИ-ММ4). 
– КОНТИНУАЛНА ФИКСНА 24 – ЧАСОВНА МЕРЕЊА ЈЕДНОМ НЕДЕЉНО (ТРИ ПУТА НЕДЕЉНО (СИММ19 И 

СИ-МM20)/СВАКИ ДАН (СИ-ММ9 И СИ-ММ10) У 2018. г.): о о једном мерном месту у 2018. г. 
(СИ-ММ4) 
 – PМ10 (40 μg/m3) на: 
– осам мерних места у 2018. г. (СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ-
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ММ15, СИ-ММ16 и СИ-ММ17), o девет мерних места у 2017. г. (СИ-ММ4, СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ-
ММ14, СИ-ММ15, СИ-ММ16, СИ-ММ17, СИ-ММ18) o 12 мерних места у 2016. г. (СИ-ММ4, СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-

ММ9, СИ-ММ10, СИММ11, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ-ММ14, СИ-ММ15, СИ-ММ16 и СИ-ММ17). 
– B(a)P (1 ng/m3) на: 
– 14 мерних места у 2018. г. (СИ-ММ4, СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИ-ММ10, СИММ11, СИ-ММ12, СИ-ММ13, 

СИ-ММ14, СИ-ММ15, СИ-ММ16, СИ-ММ17, СИ-ММ18, 
СИ-ММ19 и СИ-МM20), o 12 мерних места у 2017. г. и 2016. г. (СИ-ММ4, СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-ММ9, СИММ10, СИ-

ММ11, СИ-ММ12, СИ-ММ13, СИ-ММ14, СИ-ММ15, СИ-ММ16 и СИММ17). 
– Benzen (5 μg/m3) на: o четири мерна места у 2018. г. (СИ-ММ6, СИ-ММ8, СИ-ММ15 и СИ-ММ16). 
– As (6 ng/m3) на: o два мерна места у 2016. г. (СИ-ММ10 и СИ-ММ17). 
– Ni (20 ng/м3) на: 
– три мерна места у 2016. г. (СИ-ММ6, СИ-ММ9 и СИ-ММ15). 
Табела 7. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у индустријским подручјима (2016, 2017 и 

2018.) 

Параметар Јединица ГВ/ЦВ/МДК 

Резултати мерења 

2016 2017 2018 

II-ММ1 II-МM2 II-ММ3 II-ММ1 II-МM2 II-ММ3 II-ММ1 II-МM2 II-ММ3 

NO2 μg/m3 40 (ГВ) 32,2 / / 22,0 / / 18,2 / / 

Fenol μg/m3 / <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 

ForМaldehid μg/m3 100 (МДК) 18,0 / 11,8 21,4 / 24,5 20,5 / 16,9 

Akrolein μg/m3 100 (МДК) 10,3 / 12,6 13,1 / 14,6 36,6 / 26,8 

PМ10 μg/m3 40 (ГВ) 40,9 38,1 44,6 40,3 45,0 52,9 81,5 63,9 80,6 

As μg/m3 6 (ЦВ) 3,5 1,8 2,2 5,1 2,7 3,6 11,8 4,4 4,6 

Cd μg/m3 5 (ЦВ) 0,3 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 0,7 0,9 1,0 

Ni μg/m3 20 (ЦВ) 5,4 7,0 9,5 8,2 8,2 8,8 6,8 8,4 10,6 

Pb μg/m3 500 (ГВ) 9,7 14,2 16,0 7,8 12,5 26,3 11,4 15,5 45,6 

NO3 μg/m3 / 3,2 / / 4,2 / / 10,3 / / 

SO4 μg/m3 / 5,8 / / 5,8 / / 15,7 / / 

NH4 μg/m3 / 1,1 / / 1,5 / / 7,2 / / 

Cl μg/m3 30 (МДК) 0,7 / / 2,9 / / 1,8 / / 

B(a)P μg/m3 1 (ЦВ) 1,77 2,13 2,66 1,4 2,4 3,3 6,5 5,1 7,2 

OC μg/m3 / 8,5 8,5 / 4,3 6,2 X 10,7 9,0 / 

EC μg/m3 / 5,1 5,4 / 2,1 2,4 X 4,3 2,6 / 

Таложне материје 

pH вредност  / 6,7 / 6,7 6,1 / 6,0 5,9 / 6,1 

Електропроводљи-
вост μS. cМ-1 / 24,5 / 52,0 112,4 / 114,9 112,0 / 107,0 

Укупне таложне 
материје Мg/m²/дан 200 (МДК) 31,7 / 53,0 200,7 / 135,1 219,1 / 163,7 

Растворни део Мg/m²/дан / 10,9 / 32,7 144,0 / 94,0 141,8 / 118,1 

Нерастворни део Мg/m²/дан / 20,8 / 20,4 56,7 / 41,1 77,3 / 45,7 

Пепео Мg/m²/дан / 4,55 / 7,3 28,6 / 25,0 33,7 / 18,0 

Сагорљиви део Мg/m²/дан / 16,25 / 13,2 28,1 / 16,1 43,5 / 27,7 

NO3 Мg/в²/дан / 2,1 / 1,8 1,9 / 3,1 1,7 / 3,2 

NH3 Мg/m²/дан / 1,2 / 0,6 1,4 / 1,5 2,0 / 2,0 

Cl Мg/m²/дан / 1,1 / 3,7 1,3 / 4,9 3,2 / 6,3 

Ca Мg/m²/дан / 3,2 / 7,7 7,2 / 9,0 8,2 / 9,0 

As Мg/m²/дан / <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 

Cd Мg/m²/дан / <6 / <6 <6 / <6 <6 / <6 

Ni Мg/m²/дан / <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 

22.2.2. Бука 

Табела 8. Прeглeд прoцeнaтa угрoжeнoг и вeoмa угрoжeнoг стaнoвништвa букoм пo мeрним мeстимa у oбa циклусa 
мeрeњa (прoлeћe и jeсeн) у 2018.гoдинe 

Зoнa Нaмeнa прoстoрa Мeрнo мeстo Извoр букe / дoминaнтни 
извoр 

Прoлeћe 2018. Jeсeн 2018. 
Дaн (%) Нoћ (%) Дaн (%) Нoћ (%) 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрoжeнo 
Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

1 

Пoдручja зa oдмoр и 
рeкрeaциjу, бoлничкe зoнe 
и oпoрaвилиштa, култур-
нoистoриjски лoкaлитeти, 
вeлики пaркoви 

МM26 
Клинички цeнтaр Друмски сaoбрaћaj 22 9 12 5 24 9 14 6 

МM29 
Кaлeмeгдaн 

Aктивнoсти у oквиру 
пaркa и сaoбрaћaj 
кojи сe чуje у 
дaљини 

13 5 8 3 12 4 8 3 

2 Туристичкa пoдручja, 
кaмпoви и шкoлскe зoнe МM25 Зeмун – Грaдски пaрк Aктивнoсти у oквиру 

шкoлe 21 8 8 3 16 6 5 2 
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3 Чистo стaмбeнa пoдручja 

ММ1 Jуриja Гaгaринa Друмски сaoбрaћaj 22 9 12 5 22 9 12 5 

ММ4 
Нeмaњинa Сaoбрaћaj 40 19 20 9 40 19 21 10 

ММ5 Зaхумскa Друмски сaoбрaћaj 18 6 9 4 18 6 9 4 

ММ17 
Гaндиjeвa Друмски сaoбрaћaj 27 11 15 6 26 10 14 6 

ММ18 Рaдojкe Лaкић Друмски сaoбрaћaj 15 5 7 3 16 6 8 3 

ММ19 
Пoхoрскa Друмски сaoбрaћaj 31 14 16 7 33 15 18 8 

МM24 Стeвaнa Филипoвићa Друмски сaoбрaћaj 35 16 20 9 33 15 18 8 

МM27 
Угринoвaчкa Друмски сaoбрaћaj 38 18 20 9 38 18 20 9 

МM28 Пeсидe Друмски 13 5 8 3 11 4 7 3 

Зoнa Нaмeнa прoстoрa Мeрнo мeстo Извoр букe / дoминaнтни 
извoр 

Прoлeћe 2018. Jeсeн 2018. 

Дaн (%) Нoћ (%) Дaн (%) Нoћ (%) 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Милeнкoвић сaoбрaћaj 

ММ31 
Хoпoвскa Друмски сaoбрaћaj 19 7 11 4 15 5 9 3 

5 

Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, 
тргoвaчкa, aдмини-
стрaтивнoупрaвнa зoнa сa 
стaнoвимa, зoнa дуж aутo-
путeвa, мaгистрaлних и 
грaдских сaoбрaћajницa 

МM2 Булeвaр 
Крaљa 
Aлeксaндрa 

Друмски сaoбрaћaj 47 25 25 13 47 25 25 13 

ММ3 Крaљицe 
Нaтaлиje Друмски сaoбрaћaj 35 16 20 9 38 18 20 9 

ММ6 Блaгoja Пaрoвићa Сaoбрaћaj 33 15 18 8 24 9 10 4 

ММ8 Узун Миркoвa Друмски сaoбрaћaj 35 16 20 10 33 15 19 9 

ММ9 
Кривoлaчкa Друмски сaoбрaћaj 26 10 15 6 31 14 17 8 

ММ10 
Дaлмaтинскa Друмски сaoбрaћaj 35 16 18 8 33 15 17 8 

ММ11 Булeвaр 
Вojвoдe 
Мишићa 

Сaoбрaћaj 50 27 27 14 52 29 28 15 

ММ12 Вojвoдe Стeпe Сaoбрaћaj 52 29 28 14 50 27 27 14 

ММ13 
Устaничкa Друмски сaoбрaћaj 29 12 16 7 27 11 15 7 

ММ14 Булeвaр 
Дeспoтa 
Стeфaнa 

Друмски сaoбрaћaj 55 31 30 16 52 29 29 15 

ММ15 Зeмун – Глaвнa Друмски сaoбрaћaj 42 21 23 12 42 31 23 11 

ММ16 Зeлeни Вeнaц Друмски сaoбрaћaj 27 11 15 6 26 10 14 6 

МM20 
Кaрaђoрђeвa Друмски сaoбрaћaj 47 25 25 13 50 27 26 13 

МM21 Бoрчa – Бeлe Бaртoк Друмски сaoбрaћaj 12 4 8 3 18 6 11 4 

 

Зoнa Нaмeнa прoстoрa Мeрнo мeстo Извoр букe / дoминaнтни 
извoр 

Прoлeћe 2018. Jeсeн 2018. 

Дaн (%) Нoћ (%) Дaн (%) Нoћ (%) 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

Угрo-
жeнo 

Вeoмa 
угрo-
жeнo 

МM22 Aрсeниja Чaрнojeвићa Друмски сaoбрaћaj 42 21 23 11 45 23 25 13 

МM23 Гoцe Дeлчeвa Друмски сaoбрaћaj 27 11 15 6 26 10 14 6 

ММ32 
Мириjeвски булeвaр Друмски сaoбрaћaj 40 19 22 11 40 19 22 11 

ММ33 
Нeдeљкa 
Гвoздeнoвићa 

Друмски сaoбрaћaj 31 14 17 8 31 14 17 8 

ММ34 Joвaнa Брaнкoвићa Друмски сaoбрaћaj 47 25 26 13 45 23 24 12 

ММ35 
Вojвoђaнскa Друмски сaoбрaћaj 45 23 24 12 42 23 24 12 

6 

Индустриjскa, склa-
диштeнa и сeрвиснa 
пoдручja и трaнспoртни 
тeрминaли бeз стaмбeних 
згрaдa 

ММ7 Крaљицe 
Jeлeнe 
(грaничи сe сa зoнoм 5) 

Друмски сaoбрaћaj 52 29 27 14 55 31 28 15 

ММ30 „Фoрд” 
– „Грмeч” (грaничи сe сa 
зoнoм 5) 

Aктивнoсти у oквиру 
пoслoвнoг цeнтрa и друм-
ски сaoбрaћaj 

31 14 17 9 21 14 18 9 
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Табела 9. Рeзултaти мeрeњa нивoa букe (2017., 2018. и 2019.) 

Зoнa Нaмeнa прoстoрa Мeрнo мeстo 

Грaничнa 
врeднoст 

(дБ) 
Рeзултaти мeрeњa (dB) 

Прoлeћe 2017. Jeсeн 2017. Прoлeћe 2018. Jeсeн 2018. Прoлeћe 2019. Jeсeн 2019. 

Дaн и 
вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ 

1 

Пoдручja зa oдмoр и 
рeкрeaциjу, бoлничкe зoнe 
и oпoрaвилиштa, култур-
нoистoриjски лoкaлитeти, 
вeлики пaркoви 

МM26 
Клинички цeнтaр 

50 40 

58 56 53 58 56 54 57 52 49 57 53 51 57 50 48 57 54 49 

МM29 
Кaлeмeгдaн 46 45 38 48 46 39 50 28 43 46 47 43 48 44 43 48 45 40 

2 Туристичкa пoдручja, кaм-
пoви и шлoлскe зoнe 

МM25 Зeмун 
– Грaдски пaрк 50 45 49 54 24 44 44 36 57 57 43 55 53 37 51 52 42 52 50 43 

3 Чистo стaмбeнa пoдручja 

ММ1 Jуриja Гaгaринa 

55 45 

63 62 55 69 57 52 56 55 49 56 55 49 56 56 49 55 54 48 

ММ4 
Нeмaњинa 62 61 57 64 64 61 64 62 59 65 64 59 64 63 59 64 63 58 

ММ5 
Зaхумскa 57 56 56 59 56 53 53 54 45 52 53 46 52 52 46 51 50 46 

ММ17 
Гaндиjeвa 66 65 58 65 63 57 60 59 52 58 57 51 60 59 52 58 57 50 

ММ18 
Рaдojкe 
Лaкић 

50 48 40 46 44 39 53 49 42 53 52 43 51 51 42 52 48 41 

ММ19 
Пoхoрскa 61 62 58 66 66 61 62 60 53 62 58 56 62 62 57 63 62 56 

МM24 
Стeвaнa 
Филипoвићa 

61 68 56 61 61 55 61 61 57 61 61 55 60 59 55 61 59 55 

МM27 
Угринoвaчкa 63 61 58 63 61 58 63 63 57 64 65 57 64 63 58 70 63 58 

Зoнa Нaмeнa прoстoрa Мeрнo мeстo 

Грaничнa 
врeднoст 

(дБ) 
Рeзултaти мeрeњa (dB) 

Прoлeћe 2017. Jeсeн 2017. Прoлeћe 2018. Jeсeн 2018. Прoлeћe 2019. Jeсeн 2019. 

Дaн и 
вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ 

МM²8 
Пeсидe 
Милeнкoвић 

24 24 24 50 47 42 51 48 42 49 46 41 52 50 45 49 47 41 

ММ31 
Хoпoвскa 46 53 46 55 54 48 53 54 47 50 50 44 50 50 44 50 49 43 

4 

Пoслoвнoстaмбeнa 
пoдручja, тргoвaчкoстaм-
бeнa пoдручja и дeчиja 
игрaлиштa 

/ 60 50 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

5 

Грaдски цeнтaр, зaнaтскa, 
тргoвaчкa, aдмини-
стрaтивнoупрaвнa зoнa 
сa стaнoвимa, зoнa дуж 
aутo-путeвa, мaгистрaлних 
и грaдских сaoбрaћajницa 

МM² Булeвaр 
Крaљa 
Aлeксaндрa 

65 55 

67 67 62 66 64 61 67 66 62 67 66 62 66 66 62 67 67 63 

ММ3 
Крaљицe 
Нaтaлиje 

66 66 62 66 64 63 62 61 57 63 62 57 63 62 58 62 62 56 

ММ6 Блaгoja 
Пaрoвићa 65 64 58 68 67 61 61 61 56 61 52 46 61 58 54 60 59 54 

ММ8 Узун Мир-
кoвa 60 59 58 60 59 58 61 62 58 61 60 57 61 59 54 57 55 50 

ММ9 
Кривoлaчкa 59 57 52 58 58 52 58 57 52 60 59 54 58 46 43 60 59 54 

ММ10 
Дaлмaтинскa 65 66 59 55 56 51 63 61 56 61 63 54 61 60 55 59 53 45 

ММ11 
Булeвaр 
Вojвoдe 
Мишићa 

65 65 62 65 65 62 68 67 63 68 68 64 67 66 62 65 65 62 

ММ12 
Вojвoдe 64 64 57 61 60 56 68 68 64 68 67 63 67 67 63 66 66 61 
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Зoнa Нaмeнa прoстoрa Мeрнo мeстo 

Грaничнa 
врeднoст 

(дБ) 
Рeзултaти мeрeњa (dB) 

Прoлeћe 2017. Jeсeн 2017. Прoлeћe 2018. Jeсeн 2018. Прoлeћe 2019. Jeсeн 2019. 
Дaн и 
вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ 

Стeпe 
ММ13 
Устaничкa 57 57 52 68 66 61 60 58 54 59 58 52 61 59 53 60 58 54 

ММ14 
Булeвaр 
дeспoтa 
Стeфaнa 

72 72 68 70 70 65 70 69 65 69 68 65 68 67 64 68 68 64 

ММ15 Зeмун 
– Глaвнa 68 67 63 66 64 62 65 64 60 66 54 60 66 65 61 64 63 59 

ММ16 Зeлeни Вeнaц 66 64 59 67 64 64 68 67 65 69 67 63 67 67 63 66 64 62 
МM20 
Кaрaђoрђeвa 73 71 68 73 72 68 68 66 62 69 67 63 66 63 58 64 62 60 

МM21 Бoрчa – Бeлe 
Бaртoк 56 52 48 51 50 46 49 47 43 52 50 47 50 50 46 53 52 48 

МM22 
Aрсeниja 
Чaрнojeвићa 

61 58 56 66 65 62 63 64 60 65 65 61 63 63 59 62 61,4 58 

МM23 Гoцe Дeлчeвa 66 66 62 65 65 59 58 57 52 58 57 52 57 56 51 55 54 50 
ММ32 
Мириjeвски булeвaр 64 64 59 65 64 60 64 63 59 63 62 59 64 63 59 65 63 60 

ММ33 
Нeдeљкa 
Гвoздeнoвићa 

64 64 58 65 64 59 61 59 54 62 59 55 59 58 52 60 59 53 

ММ34 Joвaнa Брaн-
кoвићa 64 62 59 64 63 59 66 67 62 66 65 61 66 66 61 61 59 54 

ММ35 
Вojвoђaнскa 67 65 63 65 63 59 66 64 61 66 64 61 67 66 62 65 62 59 

Зoнa Нaмeнa прoстoрa Мeрнo мeстo 

Грa-
ничнa 
врeд-
нoст 
(дБ) 

Рeзултaти мeрeњa (dB) 

Прoлeћe 2017. Jeсeн 2017. Прoлeћe 2018. Jeсeн 2018. Прoлeћe 2019. Jeсeн 2019. 
Дaн и 
вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ Дaн Вeчe Нoћ 
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Индустриjскa, 
склaдиштeнa и 
сeрвиснa пoдручja 
и трaнспoртни 
тeрминaли бeз 
стaмбeних згрaдa 

ММ7 
Крaљицe 
Jeлeнe (грaничи сe сa 
зoнoм 5) 

Нa грaници oвe 
зoнe букa нe смe 
прeлaзити грa-
ничну врeднoст у 
зoни сa кojoм сe 
грaничи 
58 

64 64 58 68 67 61 69 69 63 70 70 64 70 69 63 68 67 61 

ММ30 
„Фoрд” – 
„Грмeч” (грaничи сe сa 
зoнoм 5) 

55 53 59 59 56 59 59 55 58 58 56 57 55 52 54 52 50 

 – Чукaрицa: 
– ММ6 – Блaгoja Пaрoвићa (зoнa 5): дoлaзи дo 

прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г. у прoлeћe зa 
нoћ и jeсeн зa дaн, вeчe и нoћ и у 2018. г. (прoлeћe) зa нoћ. 

– МM24 – Стeвaнa Филипoвићa (зoнa 3): дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. 
г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ. 

– Нoви Бeoгрaд: 
– ММ1 – Jуриja Гaгaринa (зoнa 3): дoлaзи дo 

прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. 
г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 
2018. г. (прoлeћe) и 2019. г. (jeсeн) зa вeчe. 

– ММ11 – Булeвaр Вojвoдe Мишићa (зoнa 5) : дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. 
г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 
2017. г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ. 

– ММ17 – Гaндиjeвa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa 
грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. г. у oбa ци-
клусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ. 

– ММ19 – Пoхoрскa (зoнa 3) дoлaзи дo прeкoрaчeњa 
грaничних врeднoсти у 2017. г. у oбa циклусa зa дaн, вeчe и 
нoћ, у 2018.г. (jeсeн) и 2019. г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ. 

– МM22 – Aрсeниja Чaрнojeвићa (зoнa 5): дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г. (прoлeћe и 
jeсeн) зa дaн, вeчe и нoћ, у 2018. г. у прoлeћe зa нoћ и jeсeн зa 
дaн и нoћ и 2019. г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ. 

– МM23 – Гoцe Дeлчeвa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa 
грaничних врeднoсти у 2017. г. (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe 
и нoћ, oсим зa вeчe у прoлeћe. 

– ММ33 – Нeдeљкa Гвoздeнoвићa (зoнa 5): нe дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2017.г. (прoлeћe 
и jeсeн) зa нoћ. 

– Пaлилулa: 
– МM2 – Булeвaр Крaљa Aлeксaндрa (зoнa 5): дoлaзи дo 

прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. 
г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 
2017. г. (прoлeћe) зa вeчe. 

– ММ10 – Дaлмaтинскa (зoнa 5): нe дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2017. г. 
(прoлeћe) зa вeчe и нoћ и 2018. г. (прoлeћe) зa нoћ. 

– ММ14 – Булeвaр Дeспoтa Стeфaнa (зoнa 5): дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. 
г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ. 

– МM21 – Бoрчa – Бeлe Бaртoк (зoнa 5): нe дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2018. г. (jeсeн) и 
2019. г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ. 

– ММ31 – Хoпoвскa (зoнa 3): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa 
грaничних врeднoсти, oсим у 2017. г. (jeсeн) и 2018. г. 
(прoлeћe) зa нoћ. 

– ММ32 – Мириjeвски булeвaр (зoнa 5): дoлaзи дo 
прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. 
г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ. 

– Рaкoвицa: 
– ММ7 – Крaљицe Jeлeнe (зoнa 6, грaничи сe сa зoнoм 

5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 
2018. г. и 2019. г. у oбa циклусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe 
и нoћ, oсим у 2017. г. (прoлeћe) зa дaн и вeчe. 



– Сaвски вeнaц: 
– ММ4 – Нeмaњинa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa гриничних врeднoсти у 2017. г. у oбa циклусa зa дaн, вeчe и нoћ, у 

2018. г. и 2019. г. у oбa циклусa зa нoћ. 
– ММ16 – Зeлeни вeнaц (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. г. у oбa циклусa 

(прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2017. г. (прoлeћe и jeсeн) и 2019. г.(jeсeн) зa вeчe. 
– МM26 – Клинички цeнтaр (зoнa 1): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. г. у oбa ци-

клусa (прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ. 
– МM28 – Пeсидe Милeнкoвић (зoнa 3): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти. 
– Стaри грaд: 
– ММ3 – Крaљицe Нaтaлиje (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти oсим у 2017. г. (прoлeћe) зa дaн 

вeчe и нoћ, 2017. г. (jeсeн) зa дaн и нoћ, 2018. г. и 2019. г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ. 
– ММ8 – Узун Миркoвa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2018. г. (прoлeћe и jeсeн) зa 

нoћ. 
– МM20 – Кaрaђoрђeвa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. г. у oбa циклусa 

(прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2019. г. у прoлeћe зa вeчe и у jeсeн зa дaн и вeчe. 
– МM29 – Кaлeмeгдaн (зoнa 1): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2018. г. (прoлeћe и jeсeн) и 

2019. г. (прoлeћe) зa нoћ. 
– Вoждoвaц: 
– ММ9 – Кривoлaчкa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти. 
– ММ12 – Вojвoдe Стeпe (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. г. у oбa циклусa 

(прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ, oсим у 2017. г. (прoлeћe и jeсeн) зa дaн и вeчe. 
– ММ13 – Устaничкa (зoнa 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 2017. г. (jeсeн) зa дaн, вeчe и нoћ. 
– Зeмун: 
– ММ15 – Зeмун – Глaвнa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г. у прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ и 

jeсeн зa дaн и нoћ, у 2018. г. у прoлeћe зa нoћ и jeсeн зa дaн и нoћ и у 2019. г. у прoлeћe зa дaн и нoћ и jeсeн зa нoћ. 
– МM25 – Зeмун – Гимнaзиja (зoнa 2): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г. (прoлeћe) зa вeчe, у 2018. 

г. и 2019. г. (прoлeћe и jeсeн) зa дaн и вeчe. 
– МM27 – Угринoвaчкa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г., 2018. г. и 2019. г. у oбa циклусa 

(прoлeћe и jeсeн) зa дaн вeчe и нoћ. 
– ММ30 – „Фoрд” – „Грмeч” (зoнa 6, грaничи сe сa зoнoм 5): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти, oсим у 

2017. г. и 2018. г. у jeсeн зa нoћ. 
– ММ34 – Joвaнa Брaнкoвићa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ, 

у 2018. г. у прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ и у jeсeн зa дaн и нoћ и у 2019. г. (прoлeћe) зa дaн, вeчe и нoћ. 
– Звeздaрa: 
– ММ5 – Зaхумскa (зoнa 3): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г. у oбa циклусa зa дaн, вeчe и нoћ, у 

2018. г. (jeсeн) и 2019. (прoлeћe и jeсeн) зa нoћ. 
– ММ18 – Рaдojкe Лaкић (зoнa 3): нe дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти. 
– Сурчин: 
– ММ35 – Вojвoђaнскa (зoнa 5): дoлaзи дo прeкoрaчeњa грaничних врeднoсти у 2017. г. у прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ, a у 

jeсeн зa нoћ, у 2018. г. (прoлeћe и jeсeн) зa дaн и нoћ, у 2019. г. у прoлeћe зa дaн, вeчe и нoћ, a у jeсeн зa дaн и нoћ.
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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 пре-
ма систему јавног градског транспорта путника.

У савременом друштву реализација мобилности се при-
хвата као једна од најзначајнијих потреба становника у ур-
баним подручјима. Технологија реализације мобилности 
има директан утицај на одрживи развој и квалитет живота 
у градовима, који се пре свега имплицира кроз време про-
ведено у транспортном систему, па све до задовољења ра-
зличитих социо-економских захтева. Из наведених разлога 
оптимизација структуре и функционисања градова и њихо-
вих транспортних система је веома сложен и одговоран по-
сао 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 обухва-
та функционалну и економску стабилност града, социјално 
здравље, његову еколошку подобност и допринос у одржи-
вости шире друштвене заједнице, глобално посматрано. 
Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и 
еколошки прихватљив, технолошки развијен, технички 
опремљен, без социјалних, економских и етничких барије-
ра, 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 оствари-
ти развојем избалансираних градских транспортних система, 
који захтева примену системског приступа у управљању ре-
сурсима, али пре свега примену системског и дугорочног пла-
нирања 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 та-
квом моделу, различити видовни подсистеми су координиса-
ни тако да корисници лако могу обављати путовања комбину-
јући више видова, али при том сваки вид обавља улогу која му 
технолошки и оперативно највише одговара. 

Развојем избалансираног транспортног система пости-
же се свеукупна погодност за кориснике, а производна, тех-
ничка и економска ефикасност транспортног система је на 
оптималном нивоу. Циљна функција сваког града и транс-
портна политика највише утичу на избор и структуру град-
ског транспортног система, као и на његову избалансирану 
опредeљеност.

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

Мeтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 
3.234 km2 (322.268 ha), штo чини 3,65% укупнe пoврши-
нe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoв-
ништвa из 2011. гoдинe, aдминистрaтивнa тeритoриja 
грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 
рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинстaвa. 

Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oп-
штинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви Бeoгрaд, Пaли-
лулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, 

Бaрajeвo, Грoцкa, Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Млaдeнoвaц, 
Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнти-
тeтoм 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 тeритoри-
je 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, aдми-
нистрaциje, шкoлствa, здрaвствa, културe, спoртa, туризмa 
и др. чини oвaj урбaни кoмплeкс изузeтнo динaмичним си-
стeмoм, кojи у пoглeду гeoгрaфских, сoциjaлних и функци-
oнaлних кaрaктeристикa oдликуje вeликa рaзнoликoст. 

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

У систему линијског транспорта путника у Београду пре-
везе се годишње око 600 милиона путника, што у видовној 
расподели износи око 49% од укупног броја путовања оства-
рених у градском транспортном систему. Наведене чињени-
це указују да је систем јавног линијског транспорта путника 
најзначајнији сервис мобилности становника Града Београда 
у овом пресеку времена, али са израженом тенденцијом опа-
дања у видовној расподели у последњој деценији. 

Да би опстао у овако сложеним условима и да би у бу-
дућности имао елементе развојног карактера, систем јавног 
линијског транспорта путника у Београду мора изаћи из 
тзв. зачараног круга и мора се трансформисати (реструкту-
ирати и редизајнирати) у свим елементима структуре (сли-
ка десно).

Слика 1. Зачарани круг система јавног линијског транспор-
та путника у Београду
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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 инже-
њеринга. 

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 пут-
никa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти 
Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефикасан 
и еколошки подобан, oкрeнут прoизвoдњи квaлитeтнe трaн-
спoртнe услугe и прихвaтљив зa свe кључнe aктeрe у систeму.1

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

1  Кључни актери у систему јавног линијског транспорта путника су органи локал-
не управе, корисници и оператори.

систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoри-
jи грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту Стрaтeгиja). 

2. Циљeви изрaдe стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa

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

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaв-
нoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за период до 
2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaн-
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спoртнe услугe, зaдржaвaњу и пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa 
у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг си-
стeмa, прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктив-
нoсти 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 бу-
дућe жeљeнo стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних 
oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у избaлaн-
сирaнo 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 Бео-
града (пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa) представља 
просторни опсег израде Стратегије, а сви постојећи подсисте-
ми јавног линијског транспорта путника, представљају пред-
мет 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 oп-
штeг прoспeритeтa;

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

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

– Трaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa;

– Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje 
мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoгиja уз пoт-
пуну 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 eфи-
кaснoсти;

– 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 трaнспoрт-
них 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; 
– 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 сигур-
нoсти систeмa у циљу oчувaњa људских живoтa, мaтeриjaл-
них 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 дoкумeнти-

мa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe униje, UIТP (International 
Association of Public Тransport) итд.

У прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje коришћен је ширoк 
стрaтeшки и институциoнaлни oквир кojи сe oднoси нa 
сeктoр трaнспoртa путникa, пoстojeће дoступне и рeлeвaнт-
не дoкумeнте, плaнoве, прojeкте, студиje, бaзe пoдaтaкa, 
мoдeле кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг линиjскoг трaн-
спoртa путникa, инфoрмaциje o (и) систeму и рeaлним 
мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa, сoфистицирaнe нaучнe ди-
сциплинe 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 сек-
торским документима и у складу је са савременим трендо-
вима и реалним потребама и могућностима Града Београда. 
Стратегија се надовезује на План одрживе урбане мобилно-
сти Града Београда (SUМP – Sustainable Urban Мobility Plan) 
и друге постојећe секторске документе и праксу у урбаном 
планирању (СМАРТ ПЛАН, ПГР шинских система, Студије 
везане за развој метроа и сл.), узимајући у обзир континуи-
тет у развоју, интеграцијске, партиципативне и евалуациј-
ске принципе у циљу задовољења потреба становника Бео-
града у погледу квалитетне реализације мобилности, сада и 
у будућности.

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

Анализом и применом овог докумената тим за страте-
шко планирање у граду Београду добија детаљне и поузда-
не информације које су потребне за исправно дефинисање 
мандата секторских институција, неопходних за дефиниса-
ње кључних развојних праваца и стратешких активности у 
циљу обезбеђења развоја и одрживости система.

3. Мeтoдoлoшки пoступaк израде стратегије

Мeтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja си-
стeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa сaстojи сe oд три мeђусoбнo пoвeзaнe фaзe 
(свaкa фaзa сaдржи вишe кoрaкa) и бaзирa сe нa рeaлизaци-
jи сaврeмeних и рeaлнo рaспoлoживих рeшeњa у склaду сa 
рaспoлoживим рeсурсимa систeмa и зaхтeвимa кључних aк-
тeрa у систeму. 

Мeтoдoлoгиja je изрaђeнa у склaду сa пoстулaтимa кojи 
су сaстaвни дeo прoцeсa стрaтeшкoг плaнирaњa и у вeликoj 
мeри сe oслaњa нa рeзултaтe истрaживaњa и дубинскe aнaли-
зe 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 смaњу-
je прeцизнoст плaнa. Рaди тoгa, мeтoдoлoшким пoступ-
кoм je прeдвиђeнo дa сe кao прeсeчна тaчка у дeфинисaнoм 
врeмeнскoм oквиру изaбeре 2027. гoдинa. 

Мeтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja си-
стeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa прикaзaн je нa слeдeћoj слици.
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Слика 3. Методолошки поступак израде Стратегије развоја јавног линијског транспорта путника

У оквиру Стратегије, поред подсистема јавног линијског 
транспорта путника, иако то пројектни задатак Наручи-
оца није захтевао, третирани су и најважнији подсистеми 
флексибилног транспорта путника (такси подсистем и под-
систем јавних бицикала) и специјалног транспорта путни-
ка (речни подсистем и ескалатор), а све у циљу постизања 
ефикасне и интегрисане структуре целине система.

4. Извршни резиме

За потребе израде Стратегије развоја система јавног ли-
нијског транспорта путника на територији Града Београ-
да, дефинисана је специфична и оригинална методологија, 
која као основ узима постулате системског инжењеринга 
и приступа „bottom-up” (да системски захтеви проистичу 
директно из потреба интересних група) и моделовању које 
је базирано на методама, техникама и алатима из области 
транспортног инжењеринга. 2

Методолошки поступак израде Стратегије развоја си-
стема јавног линијског транспорта путника на територији 
Града Београда састоји се од три међусобно повезане фазе 
(свака фаза садржи више корака) и базира се на реализа-
цији савремених и реално расположивих решења у складу 
са расположивим ресурсима система и захтевима кључних 
актера у систему. 

У оквиру ФАЗЕ II методолошког поступка (Анализа по-
стојећег стања система и спровођење истраживања у реал-
ном систему), предвиђено је спровођење опсежних истра-
живања у реалном систему и који са анализом постојећег 
стања система презентованом у посебном делу (Књига 1) 
дају потпуну слику стања система јавног линијског транс-
порта путника у Београду у овом пресеку времена.3 

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

3  Анализа постојећег стања система, суштински посматрано, представља систем-
ску дубинску техничко-технолошку анализу постојећег стања система јавног ли-
нијског транспорта путника у Београду, добијену кроз ревизију кључних актив-
ности, потпроцеса и процеса унутар и ван система у циљу добијања објективних 
чињеница о стању система у овом пресеку времена.

У току ове фазе методолошког спроведена су следећа ис-
траживања:

– Истраживање и анализа карактеристика мобилности 
корисника система јавног линијског транспорта путника. 
Ова истраживања спроведена су методом директног интер-
вјуа – анкетом корисника на репрезентативном узорку од 
минимум 10.000 корисника (Образац АК-М). Постигнут је 
укупан узорак од 11.043 корисника.

– Истраживање и анализа карактеристика потенцијал-
них корисника система јавног линијског транспорта пут-
ника. Ова истраживања спроведена су методом директног 
интервјуа – анкетом потенцијалних корисника на репре-
зентативном узорку од минимум 1.000 корисника (Образац 
АК-П). Постигнут је укупан узорак од 1.138 потенцијалних 
корисника.

– Истраживање и анализа ставова и мишљења експерата 
везаних за поједине елементе развоја система у будућности. 
Ова истраживања спроведена су методом директног интер-
вјуа – анкетом експерата на репрезентативном узорку од 
минимум 25 представника органа локалне управе и других 
експерта и минимум 4 представника оператора (Образац 
АК-ЕX). Постигнут је укупан узорак од 35 експерата.

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

Планирање, припрема и организација истраживања 
била је важан део системског приступа у планирању и за-
хтевала је спровођење низа повезаних активности које су 
обухватиле формирање компетентних тимова, алокацију 
задатака, планирање ресурса, дефинисање структуре ула-
зних и излазних резултата, избор метода и технологије ис-
траживања, дефинисање и стратификацију узорка, као и 
остале пратеће активности неопходне за квалитетну при-
прему истраживања у реалном систему у Београду.

Такође, реализовано је низ пратећих активности које су 
важне за ефикасно спровођење истраживања у реалном си-
стему линијског транспорта путника, као што су:

– Дефинисање и израда анкетних образаца: нацрти ан-
кетних образаца, прорачун потребног броја и штампање 
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анкетних образаца, расподела материјала по анкетним ме-
стима, сменама итд.;

– Припрема и штампање ознака за извршиоце и овла-
шћења за рад;

– Припрема упутстава за рад извршилаца;
– Упознавање оператора и јавности са циљевима, мето-

дама и временом истраживања;
– Упознавање органа јавног реда и безбедности са циље-

вима, методом и временом истраживања;
– Припрема материјала и дефинисање поступка за пра-

ћење рада и учинка извршилаца;
– Дефинисање поступка пријема извршилаца – бројача 

и анкетара (пријава, подаци, начин комуникације, поступак 
у конфликтним ситуацијама);

– Пријем, обука и избор извршилаца;
– Формирање компетентних тимова и израду оператив-

них планова истраживања;
– Дефинисање поступка пријема и примарне провере 

материјала, овере обављеног посла.
Поред наведених активности у овој фази методолошког 

поступка извршено је прецизно дефинисање координаци-
је са Наручиоцем, операторима свих типова власништва и 
осталим интересним групама.

Након опсежне припреме истраживања, следећа реа-
лизована активност је била усмерена на непосредно спро-
вођење истраживања у реалном систему јавног градског 
транспорта путника у граду Београду, а у циљу формирања 
свеобухватне информационе основе о функционисању по-
стојећег система у овом пресеку времена. 

Резултати наведених истраживања представљају најви-
ши приоритет у процесу системског циљно оријентисаног 
поступка планирања и пројектовања система јавног линиј-
ског транспорта путника у Београду и биће директно угра-
ђени у процес дефинисања његовог будућег стања.

Следећи корак у оквиру ФАЗЕ II методолошког по-
ступка односио се на обраду, завршну контролу, анализу и 
штампање излазних резултата. У зависности од врсте наве-
дених истраживања разликују се и начин обраде и приказ 
излазних резултата. 

Генерално, обрада података добијених истраживањем 
извршена је у два корака: Корак 1: Примарна обрада истра-
живачког материјала – контрола исправности истраживач-
ких образаца и Корак 2: Унос истраживачких образаца у 
специјализоване софтвере и израда извештаја.

Како су планирана истраживања у реалном систему, за-
хтевала примену специфичних метода транспортног инже-
њеринга, а имајући у виду претходна дешавања у систему 
у Београду изазвану вирусом COVID-19 и мере које је де-
финисао град Београд и Влада Републике Србије, планира-
на истраживања у реалном систему су уз сагласност Нару-
чиоца редефинисана и прилагођена тренутној ситуацији и 
спроведена су у периоду од 8. 9. 2020. – 22. 9. 2020. године.

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

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

Слика 4. Истраживање у систему јавног линијског транспорта путника – бројеви, подаци и чињенице
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У току спровођења наведених истраживања ангажовано 
је 72 посебно обучена истраживача и 15 чланова оперативног 
тима који су реализовали око 3.300 часова рада. Унос пода-
така је радио оперативни тим који је реализовао 560 часова 
рада. Поред наведеног броја истраживача, у процесу плани-
рања истраживања било је ангажовано седам експерата из 
области транспорта путника, као и два члана тима за припре-
му истраживања, који су реализовали око 350 часова рада. 

Након спроведених истраживања у реалном систему из-
вршена је квантификација просечне дневне мобилности по 
карактеристичним категоријама корисника у систему јав-
ног линијског транспорта путника у Београду (запослени, 
студенти, ученици, незапослени, пензионери и остали). На 
основу вредности просечне дневне мобилности добијене 
истраживањем у реалном систему дефинисана је просечна 
месечна и годишња мобилност у систему јавног линијског 
транспорта путника у Београду по структури корисника. 

Такође, у оквиру овог дела студијско-истраживачког 
пројекта дефинисана је методолошка основа за прогнозу 
транспортних захтева у систему јавног линијског транспор-
та путника за временске пресеке 2024/2027/2033. година. 
Као полазна основа у прогнози транспортних захтева кори-
шћени 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 транс-
портних захтева у систему из 2015. и 2016. године. Како су 
неки од наведених података већ интегрисани и у оквиру 
СМАРТ ПЛАНА, полазне матрице узете су из наведеног 
документа.

Прогноза транспортних захтева која је извршена за 
потребе ове Стратегије састојала се из три корака: 1. Ка-
либрација демографских и социо-економских показатеља 

по зонама за планске пресеке 2024/2027/2033, 2. Процене 
атракције и продукције зона, за планске периоде и 3. Ка-
либрација просторне расподеле путовања системом јавног 
превоза путника у јутарњем вршном часу (07:00-08:00).

П росторна расподела је извршена коришћењем факто-
ра балансирања (Фратар модел) на основу прогнозе крајева 
путовања. У Прилогу овог дела Стратегије дати су VISUМ 
фајлови са прогнозом за планске пресеке 2024/2027/2033 го-
дину у којима су дате поменуте матрице путовања за јутар-
њи вршни период.

Даље, у оквиру овог извештаја извршена је идентифика-
ција најзначајнијих коридора са аспекта транспортних за-
хтева и идентификација најзначајнијих трансферних и ин-
теграционих тачака у систему јавног линијског транспорта 
путника у граду Београду.

Књига садржи укупно 70 стрaнa тeкстa кojи сaдржи 48 
сликa и грaфичких прилoгa, 61 тaбeлу и пет стрaнa пoсeб-
них Прилoгa.

5. Резултати истраживања у реалном систему 

5.1. Анкета корисника 

Истраживање и анализа карактеристика корисника си-
стема јавног линијског транспорта путника у Београду спро-
ведена су методом директног интервјуа – анкетом корисника 
на репрезентативном узорку од 11.043 корисника. Резултати 
истраживања су приказани у наредним табелама и сликама.

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

Табела 1. и Слика 5. Пол анкетираног лица 
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Презентовани резултати структуре корисника према годинама старости показују доминантно учешће најмлађе пуно-
летне категорије корисника (од 19 до 31 године) која представља готово трећину корисника система. Учешће наредних 
старосних категорија је ниже и константно опада са порастом година старости. 

Табела 2. и Слика 6. Године старости анкетираног лица

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

Табела 3. и Слика 7. Занимање анкетираног лица

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

Табела 4. и Слика 8. Учесталост коришћења јавног превоза – радних дана недељно

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

Табела 5. и Слика 9. Учесталост коришћења јавног превоза – субота у току месеца

У презентованој структури учесталости коришћења система недељама у току месеца издвајају се две категорије са уче-
шћем од око 30%. То су две категорије путника: путници који систем користе свим недељама и путници који систем уоп-
ште не користе недељом. Просечан број недеља у току месеца када путници користе услуге система је 1,982.
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Табела 6. и Слика 10. Учесталост коришћења јавног превоза – недеља у току месеца

У оквиру истраживања учесталости коришћења, анкет-
ним обрасцем је предвиђено изјашњавање о броју путова-
ња који путници најчешће реализују по карактеристичним 
даним у току недеље. У наредним табелама презентована је 
основна структура броја путовања за све анкетиране кори-
снике. 

За све карактеристичне дане доминанто је учешће анке-
тираних путника који реализују два путовања у току дана 
(за радни дан и суботу преко 60%, а недељом око 55%). Про-
сечан број путовања која један путник реализују у систему 
радним даном износи 2,859. Суботом је просечан број пу-
товања значајно мањи и износи 1,891, док је недељом 1,638. 

Сви презентовани подаци додатно су детаљно анализи-
рани према категоријама корисника у циљу утврђивања мо-
билности сваке од категорије посебно, што је презентовано 
у наредном поглављу.

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

Понуђени одговори Број одговoра %
Без одговора 184

1 84 0,77
2 6.613 60,90
3 476 4,38
4 2.947 27,14
5 140 1,29
6 497 4,58
7 18 0,17
8 63 0,58

10 20 0,18
12 1 0,01

Укупно 11.043 100,00
Просечно путовања 2,859

Табела 8. Број путовања јавним превозом у току дана – 
субота

Понуђени одговори Број одговoра %
Без одговора 178

0 2.307 21,23
1 232 2,14
2 6.601 60,75
3 251 2,31
4 1.243 11,44

Понуђени одговори Број одговoра %
5 43 0,40
6 165 1,52
7 3 0,03
8 17 0,16

10 3 0,03
Укупно 11.043 100,00

Просечно путовања 1,891

Табела 9. Број путовања јавним превозом у току дана – 
недеља

Понуђени одговори Број одговoра %
Без одговора 190

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

10 3 0,03
Укупно 11.043 100,00

Просечно путовања 1,638

У оквиру наредне табеле и слике презентовани су об-
рађени подаци изјашњавања анкетираних корисника о 
најчешћим сврхама путовања у систему јавног превоза. 
Презентована расподела је у сагласности са претходно пре-
зентованом расподелом структуре анкетираних путника 
према занимању. 

Више од половине анкетираних услуге система јавног 
превоза користе у сврху одласка на посао. На другом месту 
су путници који помоћу система реализују своју потребу 
за мобилношћу у сврху одласка у школу или на факултет. 
Остале сврхе имају значајно мање, једноцифрено учешће. 
Овде треба нагласити да је од анкетираних путника очеки-
ван одговор о најчешћој сврси путовања за чију реализаци-
ју користе систем јавног превоза. На овај начин су истак-
нуте доминантне сврхе и онемогућено пружање одговора 
„повратак кући” који у себи садржи све остале сврхе и оте-
жава детаљну анализу.
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Табела 10. и Слика 11. Најчешћа сврха путовања

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

Табела 11. и Слика 12. Расподела корисника према преседању

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

Табела 12. и Слика 13. Расподела корисника према броју преседања
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У наредној табели и на слици презентована је расподела корисника система јавног превоза у Београду према субјектив-
ном осећају о времену трајања путовања. Из презентованих података се види да су најзаступљенији анкетирани корисни-
ци у категоријама између 15 и 60 минута са учешћем већим од 20%. Најзаступљенија категорија су путници којима путова-
ње траје од 30 до 45 минута са учешћем од 29,20%. На другом месту су корисници чије путовање траје од 15 до 30 минута 
(26,13%), а на трећем они који сматрају да им је за реализацију путовања неопходно између 45 и 60 минута (21,18%). Када 
се и остале презентоване категорије узму у разматрање могуће је калкулисати просечну вредност времена путовања у си-
стему која износи нешто више од 40 минута, што у овом пресеку времена представља високу вредност чијој редукцији 
треба тежити. 

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

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

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

Субјективни став анкетираних корисника о оцени квалитета пружене транспортне услуге презентован је у наредној та-
бели и на слици. Највећи број корисника сматра да је квалитет транспортне услуге добар (36,65%), док су на другом месту, 
са учешћем од скоро 22%, они који сматрају да је квалитет задовољавајући, односно оцењују га скромном оценом два (на 
скали од 1 до 5). Незнатно мање је учешће оних корисника који сматрају да је квалитет услуге врло добар (19,88%). Про-
сечна оцена, којом су путници квантификовали квалитет пружене транспортне услуге у овом пресеку времена, је 2,88. На-
ведена вредност је испод просека и сигурно представља један од кључних параметара перформанси чијем повећању треба 
тежити у будућем периоду и чије се вредности морају пратити.
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Табела 15. и Слика 16. Расподела корисника према оцени система јавног градског превоза у Београду

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

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

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

Табела 17. и Слика 18. Расподела корисника према коришћењу другог вида превоза
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Корисници који су се у оквиру претходног питања изјаснили позитивно изјашњавали су се и о конкретном виду прево-
за који користе у реализацији својих транспортних потреба. 

Највећи број њих, око 41% користи путнички аутомобил као возач, а 31% као путник. На трећем месту су анкетирани 
корисници који поред система јавног линијског транспорта користе услуге и такси превоза путника, њих 18,77%. Из пре-
зентованих података се види да је систему јавног линијског транспорта путника највећа конкуренција путнички аутомо-
бил, док је учешће осталих видова превоза занемарљиво. 

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

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

Табела 19. и Слика 20. Расподела корисника према учесталости коришћења других видова превоза
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5.2. Анкета потенцијалних корисника 
У циљу упознавања са потенцијалним делом тржишта које систем јавног линијског транспорта није освојио извршено 

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

Табела 20. и Слика 21. Расподела потенцијалних корисника према начину реализације путовања

Расподела потенцијалних корисника према начину ре-
ализације путовања, која је презентована у претходној та-
бели и на слици, је конзистентна са расподелом коришћења 
других видова превоза код корисника система. Наиме, нај-
веће учешће у реализацији путовања има путнички аутомо-
бил са укупним учешћем већим од 68% (возача и путника). 
Највећи број анкетираних потенцијалних корисника су во-
зачи путничког аутомобила који у укупној расподели уче-
ствују са 56,74%.

У оквиру анкете потенцијалних корисника предвиђено 
је изјашњавање о разлозима некоришћења система јавног 
линијског транспорта у Београду. Од предефинисане листе 
понуђених одговора, анкетираним лицима је омогућено да 
одаберу три. Расподела одговора презентована је у наредној 
табели и на слици. Највећи број анкетираних потенцијал-
них корисника (26,42%) се изјаснио да не користи систем 
јавног превоза из разлога што је низак ниво комфора, одно-
сно сматрају да је велика гужва у возилима. Поред комфора 
у возилима, потенцијални корисници су, као разлог зашто 
не користе систем јавног превоза, одабрали и својства која 

репрезентују поузданост функционисања система. На дру-
гом месту је проблем нивоа тачности и редовности која се 
реализује у систему (16,77%), а на трећем, према мишљењу 
анкетираних лица, је време путовања (16,04%).

Табела 21. Расподела потенцијалних корисника према 
разлозима некоришћења јавног транспорта

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

Слика 22. Расподела потенцијалних корисника према разлозима некоришћења јавног транспорта
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У наредној табели и на слици презентована је расподела потенцијалних корисника према спремности да користе си-
стем јавног линијског транспорта. На анкетно питање о томе да ли би користили јавни линијски превоз путника у Београ-
ду, више од половине испитаника (61,66%) је одговорило потврдно, док се њих 38,34% не би одрекло тренутног начина на 
који реализују своја путовања.

Проценат потенцијалног повећања путника у систему јавног линијског транспорта, а на основу изјашњавања грађана, 
указује на потребу реконструкције постојећег система и увођења мера, које ће повећати квалитет услуга које систем пру-
жа и самим тим повећати атрактивност овог вида превоза чиме се може привући значајан број потенцијалних корисника 
спремних да користе услуге систем.

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

Свим анкетираним особама које су на питање о спремности да користе услуге система јавног линијског транспорта у 
Београду одговориле потврдно, постављено је додатно питање о условима под којим би се одрекли тренутног начина ре-
ализације транспортне потребе и постали корисници система. Од девет понуђених одговора (презентираних у наредној 
табели и на слици) потенцијални корисник је имао могућност да наведе три услова под којима би постао корисник. Као 
главни услов за коришћење јавног линијског транспорта већина анкетираних, њих 19,65%, је истакла потребу за мањом 
гужвом у возилима. Следећи услов под којим би користили услуге система грађани су навели још једно својство везано за 
возила, односно већи комфор у возилима, њих 16,59%.

Елементи постојеће организације и функционисања система јавног линијског транспорта у Београду, посматрано у 
суми (38,19%), од пресудног су значаја за опредељивање грађана за неки други вид превоза. У оквиру елемената функци-
онисања, највише утичу тачни и редовни поласци (13,75%), чести поласци, односно мањи интервали (12,86%), чему треба 
додати и потребу за мањим временом путовања – 11,58%.

У оквиру ове анализе би требало нагласити да су елементи који се односе на цену превоза и структуру мреже на по-
следња два места. На основу овог би се могло закључити да потенцијали корисници сматрају да је цена одговарајућа као и 
да је мрежа линија у структуралном смислу прихватљива, али да њено функционисање треба значајно унапредити.

Табела 23. Р асподела потенцијалних корисника према условима за коришћење јавног транспорта

Понуђени одговори Број одговoра %
Без одговора 1.618 -
Краће пешачење до и од станице 106 5,90
Да имам линију која одговара мојим потребама 65 3,62
Чешћи поласци – мањи интервал 231 12,86
Тачност и редовност 247 13,75
Мање гужве у возилима 353 19,65
Да цена превоза одговара квалитету услуге 94 5,23
Краће време путовања 208 11,58
Комфорна возила 298 16,59
Више нових возила 156 8,69
Остало 38 2,12
Укупно 3.414 100,00
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Слика 24. Расподела потенцијалних корисника према условима за коришћење јавног транспорта
Поред питања о томе да ли желе да користе систем јавног линијског транспорта и под којим условима, анкетираним 

грађанима је постављено и питање о потенцијалној учестаности коришћења услуга овог система. Преко 75% испитаника, 
на питање колико би често користили систем, се одлучило за прва два понуђена одговора „сваки дан” (31,81%) и „неколи-
ко пута у току недеље” (45,81%). Наведени подаци презентовани су у наредној табели и на слици.

Увођењем одговарајућих промена у домену организације и функционисања постојећег система, којима би се задовољи-
ли захтеви и жеље потенцијалних корисника (описаним у претходном делу) свакако би се привукао одређени број грађана 
од којих би релативно висок проценат припадао категорији дневних миграната. 

Од укупног броја, неколико пута у току месеца услуге система би користило 16,13% испитаника, а њих 6,24% који би 
пристали да га користе, чинили би то ретко.

Табела 24. и Слика 25. Расподела потенцијалних корисника према потенцијалној учесталости коришћења
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Од укупног броја анкетираних, према резултатима истраживања, већа је заступљеност особа мушког пола (54,36%) у 
односу на супротан, женски пол (45,64%), а наведени резултати приказани су у наредној табели и на слици.

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

У популацији потенцијалних корисника система јавног линијског транспорта у Београду најзаступљенија категорија су 
особе узраста од 19 до 31 године које чине скоро трећину анкетираних грађана (28,68%). Нешто ниже учешће у структури 
имају грађани старости од 31 до 40 година (26,05%) и грађани старости између 41 и 50 година са учешћем од 22,21%. 

Нешто мању заступљеност имају старији грађани, док је најмању заступљена најмлађа категорија потенцијалних кори-
сника, особе млађе од 18 година (2,72%). 

Структура потенцијалних корисника према годинама старости дата је у наредној табели и на слици.
Табела 26. и Слика 27. Расподела потенцијалних корисника према годинама старости

Истраживањем је утврђено да су у структури анкетираних грађана, потенцијалних путника у јавном линијском пре-
возу у Београду, далеко најдоминантнија категорија запослени грађани који чине 72,60% од укупног броја анкетираних. 
Остале категорије су заступљене у мањем проценту, а међу њима предњачи категорија студенти која има учешће од 11,58%, 
након ње следе пензионери са 6,87%.

Како запослени, студенти и ђаци (2,64%) чине три основне категорије становника које представљају дневне мигранте, 
то се може рећи да је од укупног броја лица обухваћених анкетом, чак 86,82% чине управо дневни мигранти. Такође, ове 
три групе корисника, а посебно категорија запослених грађана, су фокус за деловање ка задржавању постојећег и повећању 
учешћа система јавног линијског превоза у видовној расподели путовања.

Подаци о утврђеној структури потенцијалних корисника према занимању презентирани су у наредној табели и на слици.
Табела 27. и Слика 28. Расподела потенцијалних корисника према занимању
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У оквиру наредне табеле и слике презентовани су обрађени подаци о расподели потенцијалних корисника према виси-
ни месечних примања. Из презентоване расподеле се уочава да ниједна категорија нема посебно доминантно учешће. 

Најзаступљенија је категорија испитаника чија су месечна примања између 40.000 и 60.000 динара. На другом месту су 
потенцијални корисници чија су примања између 60.000 и 80.000 хиљада динара. Презентована и описана расподела је у 
складу са тренутном статистиком и са просечном висином месечних примања на ниво Града Београда.

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

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

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

5.2.1. Укрштања одговора на питања
На основу резултата истраживања, обрадом података основних питања и њиховог међусобног укрштања могуће је до-

бити низ детаљнијих података који могу да служе за финију анализу добијених карактеристика.
Везе које ће бити презентиране су везе између:
– начина обављања путовања и разлозима некоришћења система,
– начина обављања путовања и спремности да користе систем,
– разлога некоришћења и спремности да користе систем.
У наредној табели и на слици презентована је расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и 

разлозима за некоришћење система. Са презентованих података се може закључити да не постоје значајнија одступања на-
ведених разлога по начинима. На пример, код корисника услуга такси система нешто је веће учешће веће гужве у возилима 
као разлога за некоришћење система јавног линијског транспорта путника. 

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



Број 79 – 292 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Табела 30. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и разлозима некоришћења система
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Без одговора 22 0 2 0 2 0 1 2 1 0 30
Пешице 167 22 97 8 49 14 38 60 20 53 528
Путнички аутомобил (возач) 416 71 386 47 265 88 257 223 60 107 1920
Путнички аутомобил (путник) 69 15 85 8 55 28 51 41 19 16 387
Такси 48 7 39 6 20 8 21 19 3 6 177
Car Go 21 0 13 3 8 3 12 8 0 1 69
Мотоцикл 28 2 17 5 10 8 11 6 4 2 93
Бицикл/Тротинет 43 4 48 5 27 7 26 25 10 15 210
Укупно 814 121 687 82 436 156 417 384 117 200 3.414

Слика 31. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и разлозима некоришћења система
У оквиру наредне анализе разлике у спремности да користе услуге система јавног линијског транспорта између кате-

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

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

Табела 31. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и спремности за коришћење система 
јавног транспорта
Понуђени одговори Без одго-

вора Да Не Укупно

Без одговора 6 2 2 10
Пешице 7 117 52 176
Путнички аутомобил (возач) 14 364 262 640
Путнички аутомобил (путник) 2 94 33 129
Такси - 31 28 59
Car Go - 19 4 23
Мотоцикл 1 13 17 31
Бицикл/Тротинет 2 42 26 70
Укупно 32 682 424 1.138
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Слика 32. Расподела потенцијалних корисника према начину обављања путовања и спремности за коришћење система 
јавног транспорта

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

Ако се анализира спремност испитаника који су као разлог навели гужву у возилима, из презентованих података се уо-
чава да је 63,04% спремно да постане корисник система. Оно што је посебно значајно је да се највећи проценат испитаника, 
њих чак 69,72% позитивно изјаснило о могућности да постану корисници јавног превоза, а као разлог су навели тачност и 
редовност.

Табела 32. Расподела потенцијалних корисника према разлозима некоришћења и спремности да користе система јавног 
транспорта

Понуђени одговори Без
одговора Да Не Укупно

Без одговора 34 434 346 814
Не одговарају ми постојеће линије 3 78 40 121
Велика је гужва у возилима 16 423 248 687
Не одговара ми тренутни ред вожње 2 51 29 82
Тачност и редовност 10 297 129 436
Доступност у простору 2 95 59 156
Време путовања 10 245 162 417
Квалитет, техничко стање и безбедност возила 5 251 128 384
Висока цена превоза 3 76 38 117
Остало 11 96 93 200
Укупно 96 2.046 1.272 3.414
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Слика 33. Расподела потенцијалних корисника према разлозима некоришћења и спремности да користе система јавног 
транспорта

6. Мобилност у систему јавног линијског транспорта 
путника

Имајући у виду да мобилност представља основни 
квантитативни показатељ покретљивости становника гра-
да у градском транспортном систему и представља један 
од кључних показатеља неопходних за утврђивање обима 
(величине), структуре и основних карактеристика систе-
ма, кључни део истраживања се односио на истраживање и 
квантификацију мобилности. Као што је наглашено истра-
живање мобилности спроведено је методом директног ин-
тервјуа – анкетом корисника на репрезентативном узорку. 
Репрезентативност узорка у простору се постигла спрово-
ђењем истраживања на карактеристичним стајалиштима и 
у возилима система јавног линијског транспорта путника 
које у простору покривају све кључне коридоре токова пут-
ника и најзначајније линије система. 

На основу вредности просечне дневне мобилности до-
бијене истраживањем у реалном систему дефинисана је 
просечна месечна и годишња мобилност по структури ко-
рисника (запослени, студенти, ученици, незапослени, пен-
зионери и остали).

6.1. Методологија утврђивања мобилности

У оквиру спроведене анкете на узорку од 11.043 кори-
сника система јавног превоза у Београду предвиђена су и 
три питања како би се утврдила мобилност одређених ка-
тегорија корисника. У оквиру првог питања анкетирани 
корисници су се изјашњавали о учесталости коришћења 
(у погледу броја дана) система јавног превоза, посебно за 
радне дане, а посебно за дане викенда, односно за суботу и 
недељу у току месеца. Друго питање је подразумевало из-
јашњавање анкетираних корисника о најчешћем броју пу-
товања која остваре. Како би се обезбедила прецизна ана-

лиза, у оквиру овог питања од испитаника су захтеване три 
вредности, односно најчешћи број путовања за све каракте-
ристичне дане у току недеље (радни дан, субота и недеља). 
Циљ трећег питања, у оквиру анкете, је утврђивање навика 
корисника у погледу преседања, односно просечног броја 
вожњи у току једног путовања. 

Други корак утврђивања мобилности је подразумевао 
логичку проверу обраде спроведене анкете и укрштање ре-
зултата са подацима о анкетираним корисницима (катего-
рије корисника према занимању и годинама старости).

Имајући у виду да је истраживање спроведено у месецу 
септембру, наредни корак утврђивања мобилности под-
разумевао је корекцију добијених резултата на основу не-
равномерности које се јављају по месецима у току године. 
Неравномерности су утврђене на основу података о броју 
продатих карата по месецима у претходним годинама.
6.2. Мобилност корисника система јавног линијског транс-

порта путника
У наредним табелама презентовани су детаљни подаци 

о изјашњавању анкетираних корисника (по категоријама) о 
учесталости коришћења система у току месеца. Корисници 
су наводили број радних дана у току недеље када користе 
систем, као и број субота и недеља у току месеца када кори-
сте услуге система. На основу презентованих резултата кал-
кулисана је просечна вредност за сваки од наведених дана.

Табела 33. Број радних дана у току недеље у којима се ко-
ристи систем јавног превоза

Зaнимaњe Бeз
oдгoвoрa 1 2 3 4 5 Укуп-

нo
Просеч-

но
Бeз oдгoвoрa 17 1 2 7 1 41 69 4,63
Зaпoслeн 5 128 217 333 251 4.760 5.694 4,82
Ђaк 1 13 17 52 33 1.227 1.343 4,42
Студeнт 1 34 105 211 200 1.307 1.858 3,81
Пeнзиoнeр 4 57 191 307 120 624 1.303 4,01
Нeзaпoслeн 2 21 70 82 54 297 526 4,10
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Рaдим пoврeмeнo 1 2 18 46 29 113 209 4,02
Oстaлo 6 2 4 2 27 41 4,63
Укупно 31 262 622 1.042 690 8.396 11.043 4,82

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

Зaнимaњe Бeз
oдгoвoрa 1 2 3 4 5 Укуп-

нo
Просеч-

но
Бeз oдгoвoрa 16 15 6 13 6 13 69 2,28
Зaпoслeн 13 1.278 499 1.290 557 2.057 5.694 2,51
Ђaк 1 229 98 324 141 550 1.343 2,51
Студeнт 1 272 168 456 252 709 1.858 2,00
Пeнзиoнeр 4 324 177 327 110 361 1.303 2,30
Нeзaпoслeн 1 97 67 125 49 187 526 2,22
Рaдим 
пoврeмeнo 1 44 23 50 22 69 209 2,44

Oстaлo 8 4 7 6 16 41 2,28
Укупно 37 2.267 1.042 2.592 1.143 3.962 11.043 2,51

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

Зaнимaњe Бeз
oдгoвoрa 1 2 3 4 5 Укуп-

нo
Просеч-

но
Бeз oдгoвoрa 17 17 9 12 1 13 69 1,89
Зaпoслeн 17 1.880 605 1.108 409 1.675 5.694 2,29
Ђaк 2 300 130 294 111 506 1.343 2,21
Студeнт 2 410 215 423 192 616 1.858 1,71
Пeнзиoнeр 4 456 179 259 87 318 1.303 2,03
Нeзaпoслeн 144 71 101 43 167 526 1,92
Рaдим 
пoврeмeнo 1 58 24 56 14 56 209 2,12

Oстaлo 10 6 7 5 13 41 1,89
Укупно 43 3.275 1.239 2.260 862 3.364 11.043 2,29

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

Табела 36. Број путовања у току радног дана
Зaнимaњe Бeз

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

Бeз oдгoвoрa 17 1 35 3 11 2 69 2,81
Зaпoслeн 78 33 3.460 243 1.508 59 262 8 33 10 5.694 2,97
Ђaк 21 5 714 81 415 20 75 9 3 1.343 3,02
Студeнт 17 10 980 82 618 33 94 5 14 4 1 1.858 2,46
Пeнзиoнeр 36 24 925 40 224 17 30 3 4 1.303 2,71
Нeзaпoслeн 9 7 343 15 116 8 21 2 2 3 526 2,66
Рaдим пoврeмeнo 3 3 138 8 44 3 9 1 209 2,85
Oстaлo 3 1 18 4 11 4 41 2,81
Укупно 184 84 6.613 476 2.947 140 497 18 63 20 1 11.043 2,97

Табела 37. Број путовања у току суботе
Зaнимaњe Бeз

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

Бeз oдгoвoрa 16 16 1 30 2 4 69 1,81
Зaпoслeн 80 1.302 99 3.377 119 613 14 79 1 10 5.694 2,03
Ђaк 15 242 28 787 47 185 8 25 4 2 1.343 2,06
Студeнт 18 272 52 1.161 42 268 11 33 1 1.858 1,64
Пeнзиoнeр 39 321 33 773 26 89 7 13 1 1 1.303 1,95
Нeзaпoслeн 5 100 11 323 12 60 3 9 2 1 526 1,81
Рaдим пoврeмeнo 3 46 7 125 2 20 6 209 1,71
Oстaлo 2 8 1 25 1 4 41 1,81
Укупно 178 2.307 232 6.601 251 1.243 43 165 3 17 3 11.043 2,03

Табела 38. Број путовања у току недеље
Зaнимaњe Бeз

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

Бeз oдгoвoрa 17 18 1 30 1 2 69 1,52

Зaпoслeн 88 1.897 122 2.947 84 472 6 66 1 11 5.694 1,85

Ђaк 17 311 29 760 37 159 7 17 4 2 1.343 1,83

Студeнт 20 411 53 1.096 32 210 10 23 1 2 1.858 1,42

Пeнзиoнeр 39 449 24 680 17 75 6 11 1 1 1.303 1,71

Нeзaпoслeн 5 145 18 286 10 49 2 8 2 1 526 1,65

Рaдим пoврeмeнo 2 60 10 109 3 21 4 209 1,51

Oстaлo 2 11 1 23 1 3 41 1,52

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

У наредној табели презентовани су резултати о изјашњавању корисника на питање о најчешћем броју преседања. 
На основу резултата извршена је калкулација просечног броја вожњи у току једног путовања за сваку од карактери-

стичних категорија корисника, чије су вредности такође презентоване у табели. 
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Табела 39. Број преседања корисника и просечан број 
вожњи

Зaнимaњe Бeз oд-
гoвoрa 1 2 3 Укупнo Про-

сечно
Бeз oдгoвoрa 43 20 4 2 69 1,838
Зaпoслeн 2.443 1.978 1.028 245 5.694 1,794
Ђaк 630 404 265 44 1.343 1,721
Студeнт 863 696 253 46 1.858 1,753
Пeнзиoнeр 620 433 202 48 1.303 1,779
Нeзaпoслeн 256 155 90 25 526 1,737
Рaдим пoврeмeнo 99 72 32 6 209 1,878
Oстaлo 16 16 7 2 41 1,838
Укупно 4.970 3.774 1.881 418 11.043 1,794

6.3. Утврђивање мобилности према категоријама корисника

У наредној табели презентовани су резултати о бро-
ју путовања по карактеристичним данима у току месеца и 
калкулисан број вожњи за период истраживања.

Табела 40. Број путовања и број вожњи у систему јавног 
превоза у месецу септембру

Зaнимaњe
МEСEЧНИ БРOJ ПУТOВAЊA Укупан 

број вожњиРaдни дaн Субoтa Нeдeљa
Зaпoслeн 52,048 4,120 2,876 102,64
Ђaк 57,223 5,090 4,237 111,97
Студeнт 53,437 5,186 4,030 101,19
Пeнзиoнeр 37,488 3,285 2,425 71,42
Нeзaпoслeн 43,520 4,503 3,481 85,43
Рaдим пoврeмeнo 43,634 4,035 3,175 82,99
Oстaлo 45,937 4,164 3,209 93,64

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

Табела 41. Неравномерност броја продатих карата по 
месецима према категоријама корисника
Месец Зaпoслeн Ђaк Сту-

дeнт
Пeнзи-

oнeр Нeзaпoслeн Oстaлo

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

Фебруар 0,984 1,071 1,169 0,964 0,952 0,999
Март 1,056 1,277 1,321 1,078 1,067 1,160
Април 1,033 0,994 1,147 1,036 1,028 1,117
Мај 1,015 1,084 1,211 1,009 1,002 1,089
Јун 1,011 1,000 1,007 0,995 0,998 1,062
Јул 0,976 0,432 0,666 0,988 0,992 0,982
Август 0,968 0,529 0,589 0,967 0,956 0,960
Септембар 1,031 1,530 0,874 1,027 1,030 0,983
Октобар 1,058 1,084 1,135 1,073 1,078 1,009
Новембар 1,027 0,950 0,862 1,029 1,044 0,952
Децембар 1,016 0,942 0,920 1,013 1,036 0,928

У наредној табели презентовани су резултати извршене 
процене броја вожњи (мобилности) у систему јавног пре-
воза у Београду за сваку карактеристичну категорију ко-
рисника по месецима. Поред резултата процењене мобил-
ности по месецима, у табели су презентоване и вредности 
годишње, просечне месечне, као и усвојене месечне мобил-
ности за сваку од карактеристичних категорија корисника.

Табела 42. Процена мобилности у систему јавног прево-
за по месецима у току године

Месец Зaпoслeн Ђaк Студeнт Пeнзи-
oнeр

Нeзaпo-
слeн 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 МО-
БИЛНОСТ

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

УСВОЈЕНА 
МЕСЕЧНА МО-
БИЛНОСТ

100 74 115 70 83 96

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

Слика 34. Процењене вредности мобилности по месецима и категоријама корисника
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7. Намена површина и центри атракције и продукције
Једна од основних карактеристика Града Београда од утицаја на генерисање путовања је намена површина, односно 

њена просторна расподела. Намена површина и подаци о коришћењу земљишта, односно подаци који се односе на функ-
ционалну поделу по активностима и интензитету коришћења површина служе за утврђивање односа између намене повр-
шина и настајања путовања, као и стварања јасне слике о намерама будуће употребе земљишта и будућих путовања.

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

– Регионални просторни план административног подручја Београда (РППАП Београда 2018);
– Генерални урбанистички план Београда (ГУП Београда);
– План генералне регулације Београда (ПГР Београда).
Регионалним просторним планом Града Београда дефинисана су генерална решења и смернице развоја основних ресурса 

и вредности које се налазе на територији административног подручја града Београда.4 Границом административног подручја 
Београда обухваћена је површина од 323.422 ha која је административно издељена на 17 општина. 

Према званичним подацима, на овом простору, према попису становништва из 2011. године регистровано је 1.659.440 
становника, 561.825 активног запосленог становништва (ЗПМР) и 192.693 ученика средњих школа и факултета (УПМУ).

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

Општина Укупан број становника Укупан број активног запо-
сленог становништва

Укупан број ученика средњих 
школа и факултета

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

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

Слика 35. Густина корисника простора Града Београда према попису становништва из 2011. године.

4  ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, бр.38/2011”)
5  Извор: Републички завод за статистику Србије
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Са слике се види да је распоред центара атракције концентрисан на просторном обухвату израде Стратегије, односно 
подручју ГУП-а Београда, које представља центар привреде, пословања, културе и администрације.

Генерални урбанистички план Београда6 из 2016. године за плански период 2021. представља стратешки документ који 
генерално дефинише планска решења и концепције урбаног развоја на знатно мањем нивоу детаљности од претходног 
Генералног плана 2021. У том смислу имплементација ГУП-а Београда се врши кроз планове генералне и детаљне регула-
ције. На основу општих карактеристика грађевинског подручја, постојећег коришћења земљишта, морфологије и других 
релевантних карактеристика простора и садржаја, планом су дефинисане зонске поделе које ће бити коришћене и у овој 
анализи при дефинисању атрактивности појединих градских подручја као генератора путовања.

Слика 36. Намена површина – Генерални урбанистички план Београда

План генералне регулације грађевинског подручја града Београд7 за разлику од Генералног урбанистичког плана 2021, 
детаљније описује и дефинише намену градског ткива. Границом овог плана обухваћено је грађевинско подручје од шест 
целих општина (Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица и Раковица као и делова 6 општина на ужем 
подручју града (Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин, и Гроцка). 

Концепција овог плана представља континуитет са ГУП-ом Београда који уједно и представља плански основ за овај 
план. Овим планом се поред дефинисања начина уређења градског ткива за плански период 2021. године, који је и плански 
хоризонт ГУП-а Београда, дефинишу и дугорочне концепције развоја на новим локацијама као и локацијама које су пред-
мет великих градских пројеката.

7.1. Центри атракције и продукције путовања – биланс површина

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

– Централна зона која обухвата три урбана, историјска језгра града: стари Београд, старо језгро Земуна и језгро Новог 
Београда. Ову зону поред историјских и амбијенталних карактеристика, одликује и доминантан урбани и јавни градски 
карактер.

– Средња зона обухвата континуално изграђено подручје ван централне зоне. Ово подручје карактеришу организовани 
комплекси стамбене изградње и концентрација комерцијалних и мешовитих намена дуж градских саобраћајница као и 
зоне рекреације.
6  ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, број 11/16).
7 ЈУП Урбанистички завод Београда („Службени лист Града Београда”, бр.20/16, 97/16, 69/17, 97/17).
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– Периферна зона обухвата подручје од средње зоне до границе Генералног урбанистичког плана. Ову зону карактери-
шу породична стамбена изградња, у појединим деловима са одликама приградских и сеоских насеља са претежним наме-
нама пољопривредних и шумских површина. Поред поменутих намена на овом подручју лоцирани су и значајни привред-
ни центри као и саобраћајни и инфраструктурни објекти и садржаји. 

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

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

7.1.1. Централна зона града Београда
Површина централног подручја износи 324.513 hа, која небилансира водене површине и коридоре уличне мреже, и из-

носи око 73% површине за коју је урађен биланс намена површина (следеће табеле). 
Табела 44. Биланс намене површина у Централној зони Београда према ПГР-у 

Намена површина Површина 
(ha)

Учешће 
(%)

Становање 423,04 17,75
Комерцијални садржаји 239,72 10,06
Мешовита садржина 604,38 25,37
Јавне службе 326,80 13,72
Привредне зоне 19,00 0,80
Спортски објекти и комплекси 74,70 3,14
Зелене површине 324,64 13,63
Шуме 204,04 8,56
Остале зелене површине 1,31 0,05
Комуналне површине 6,77 0,28
Инфраструктурни објекти и комплекси 18,57 0,78
Саобраћајне површине 56,59 2,38
Железница 83,11 3,49
Укупно 2.382,68 100,00
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Табела 45. Процена броја становника и запослених по месту рада у Централној зони Београда 8

Просторне целине
Становници Запослени по месту рада

2021 2027 2033 2021 2027 2033
ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765
Стопа раста 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28
Централна зона 247.108 252.410 273.104 240.703 248.407 330.051
Стопа раста 1,00 1,02 1,08 1,00 1,03 1,33
Учешће у ГУП-у 17,64 17,51 17,55 49,67 48,88 50,56

Из приказаних табела и са наредне слике се види да доминантну заступљеност намена у Централном подручју имају 
комерцијално-пословни и јавни садржаји што укупно износи око 49% од укупне површине, значајну заступљеност имају 
и стамбене површине (17,75%). Ове односе прате и социо-економски параметри, број становника и запослени којима је 
место рада централна зона. 

Може се уочити да у централном подручју Београда живи око 18% становника и ради око 50% запослених од укупног 
броја становника на подручју ГУП-а. Такође се види да се слични односи задржавају и у наредним планским периодима. 
Највећи пораст броја становника очекује се у периоду од 2027. до 2033. године за око 8%, као и броја запослених по месту 
рада за 33%. Ове вредности су изнад просека ГУП-а.

Слика 38. Намена површина у Централној зони Београда према ПГР-у

7.1.2. Средња зона града Београда
Површина средње просторна целина Града Београда износи 11.504 ха, која небилансира водене површине и коридоре 

уличне мреже, и износи око 76% површине за коју је урађен биланс намена површина (следеће табеле). 
Табела 46. Биланс намене површина у Средњој зони Београда према ПГР-у 

Намена површина Површина 
(ха)

Учешће 
(%)

Становање 3.534,69 40,42
Комерцијални садржаји 369,69 4,23
Мешовита садржина 764,30 8,74
Јавне службе 1.005,46 11,50
Привредне зоне 17,20 0,20
Спортски објекти и комплекси 69,15 0,79
Зелене површине 274,80 3,14
Шуме 1.242,87 14,21
Остале зелене површине 46,03 0,53
Комуналне површине 248,49 2,84
Инфраструктурни објекти и комплекси 146,52 1,68
Саобраћајне површине 63,69 0,73
Железница 105,76 1,21
Укупно 8.745,85 100,00

8 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТ ПЛАН 2017
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Табела 47. Процена броја становника и запослених по месту рада у Средњој зони Београда 9

Просторне целине
Становници Запослени по месту рада
2021 2027 2033 2021 2027 2033

ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765
Стопа раста 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28
Средња зона 744.672 761.001 808.174 172.479 177.473 206.310
Стопа раста 1,00 1,02 1,06 1,00 1,03 1,16
Учешће у ГУП-у 53,15 52,79 51,95 35,60 34,92 31,61

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

Доминантно учешће од око 40% у укупној површини свих намена Средње зоне имају стамбене површине, Површи-
не намењене комерцијално-пословним и јавним садржајима заступљене су у обиму да задовоље потребе становника овог 
подручја. Слично као и у Централној зони, Средња зона нема значајнијих површина намењених привредним садржајима. 
Број становника на подручју Средње зоне, у односу на подручје ГУП-а, по планским периодима креће се у распону од 53 до 
52%, а запослених по месту рада од 36 до 32% са тенденцијом благог опадања у наредних 10 до 12 година. 

Ови трендови задржани су од пописа становништва 2002. и 2011. године. У наредном планском периоду уочљив је не-
гативан тренд раста броја становника. Процена броја запослених по месту рада у средњој зони, у периоду од 2027. до 2033. 
године има позитиван тренд раста за око 16%.

7.1.3. Периферно подручје града Београда
Периферно подручје ГУП-а без централне и средње зоне обухвата површину од 63.292,7 хектара што представља 81% 

укупне површине ГУП-а. Биланс површина намене садржаја, Планом генералне регулације, урађен је на нешто мањој по-
вршини од око 52.000 хектара што представља грађевинско подручје Београда (следеће табеле). 

Табела 48. Биланс намене површина на периферном подручју ГУП-а
Намена површина Површина 

(ha)
Учешће 

(%)
Становање 8.323,18 25,50
Комерцијални садржаји 1.542,67 4,73
Мешовита намена 777,76 2,38
Јавне службе 1.144,27 3,51
Привредне зоне 429,36 1,32

9 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТ ПЛАН 2017
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Намена површина Површина 
(ha)

Учешће 
(%)

Привредни паркови 3.241,27 9,93
Спорт 862,11 2,64
Спортски објекти и комплекси 795,21 2,44
Зелене површине 2.088,56 6,40
Шуме 4.811,79 14,74
Остале зелене површине 4.972,06 15,23
Комуналне површине 325,10 1,00
Инфраструктурни објекти и комплекси 457,60 1,40
Саобраћајне површине 1.620,50 4,96
Железница 1.247,07 3,82
Укупно 32.642,77 100,00

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

Просторне целине
Становници Запослени по месту рада

2021 2027 2033 2021 2027 2033
ГУП 1.401.081 1.441.538 1.555.767 484.560 508.201 652.765
Стопа раста 1,00 1,03 1,08 1,00 1,05 1,28
Периферна зона 409.300 428.128 474.489 71.377 82.321 116.403
Стопа раста 1,00 1,05 1,11 1,00 1,15 1,41
Учешће у ГУП-у 29,21 29,70 30,50 14,73 16,20 17,83

На следећој слици приказана је намена површина на периферном подручју Генералног урбанистичког плана Града Бео-
града.

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

Слика 40. Намена површина на Периферном подручју ГУП-а

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

10 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и SМARТPLAN 2017
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7.1.4. Приградско подручје града Београда
За подручје ван Генералног плана Београда није рађен План генералне регулације, а Регионалним просторним планом 

административног подручја Београда, дефинисана су стратешка опредељења и циљеви без детаљне разраде намене повр-
шина. Анализа атрактивности овог подручја ће сагледати кроз процену социо-економских показатеља за планске периоде 
2021. 2027. и 2033. годину. 

Извршена процена је уједно и саставни део Транспортног модела Београда и као таква била примењена у изради 
СМАРТ ПЛАНА.

На овом подручју се у наредном периоду од 10 до 12 година, за разлику од подручја ГУП-а, не очекују значајније проме-
не у кретању броја становника и броја запослених по месту рада. Да би се уочили трендови кретања ових социо-економ-
ских параметара потребно је урадити нови попис становништва и на основу тих показатеља кориговати трендове про-
сторног развоја града.

Слика 41. Концентрација корисника простора на административном подручју града Београда

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

Просторне целине
Становници Запослени по месту рада

2021 2027 2033 2021 2027 2033
Административно подручје Београда+ГУП 1.737.599 1.787.811 1.912.927 560.756 584.883 730.536
Стопа раста 1,00 1,03 1,07 1,00 1,04 1,25
Приградска зона 336.518 346.273 357.160 76.196 76.681 77.771
Стопа раста 1 1,03 1,03 1 1,01 1,01
Учешће у Административном подручју Београда+ГУП 19,37 19,37 18,67 13,59 13,11 10,65

Из следеће табеле се уочава да ће највећи раст броја становника на овом приградском подручју имати општине Обре-
новац, Лазаревац и Младеновац. Ако се анализира број запослених, највећи раст имају општине Лазаревац, Обреновац и 
Младеновац. На осталим општинама очекује се спорији раст броја становника и броја запослених по месту рада.

11 Извор: Транспортни модел Београда 2015 и СМАРТ ПЛАН 2017
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Табела 51. Биланс намене површина на периферном по-
дручју ГУП-а

Општина Учешће броја становника
(%)

Учешће броја запослених 
по месту рада

(%)
Барајево 9,08 6,21
Гроцка_АПБГ 9,63 6,33
Лазаревац 17,69 30,30
Младеновац 16,65 13,68
Обреновац 23,56 22,26
Палилула_АПБГ 2,84 2,13
Сопот 6,87 6,67
Сурчин_АПБГ 7,60 6,74
Вождовац_АПБГ 2,63 1,55
Земун_АПБГ 3,19 4,14

Посебан значај поред наведених зона као центара продук-
ције путовања и привредних објеката као центара атракције 
путовања имају и специфични градски центри и комуналне 
зоне, као основне гравитационе зоне сложених кретања у по-
гледу сврхе путовања. Ови центри представљају комплексне 
градске просторе јавног карактера, који поред комерцијал-
них садржаја поседују многобројне јавне објекте и површи-
не. Комерцијалне зоне представљају просторе са концентри-
саним комерцијалним садржајима (трговина, угоститељство, 
туризам и сл.) У категоризацији центара основна подела је на 
опште и локалне центре. Општи центри су: Главни градски 
центар, Центар градских подцелина и Поједини улазни прав-
ци и пословни комплекси (централна зона и главни градски 
центар (центар Београда, центар Земуна, центар Н. Београ-
да), центри градских подцелина, пословно-трговачке улице, 
зоне улазних праваца у град, посебни пословни комплекси, 
центри у новим насељима, центри самосталних насеља и по-
јединачни садржаји у ткиву). 

Са гледишта изворно циљних кретања односно атрак-
ција и генерисања путовања, општи центри задовољавају 
потребе вишег нивоа и повремене потребе становника гра-
да и ширих подручја. Локални центри задовољавају свакод-
невне потребе становника и они су резултат концепта де-
централизације.

Поред свих стамбених и привредних зона, као и система 
градских центара, постоји још низ градских зона са висо-
ким степеном атракције и продукције путовања, које су зна-
чајне за формирање адекватне мреже линија и транспортне 
понуде (спортски центри, туристички центри, посебно зна-
чајан спортско рекреативни центар Ада Циганлија и др).

8. Прогноза транспортних захтева
У оквиру овог поглавља дефинисана је методолошка 

основа за прогнозу транспортних захтева у систему јав-
ног линијског транспорта путника за временске пресе-
ке 2024/2027/2033. година. Као полазна основа у прогнози 
транспортних захтева коришћени су подаци из постоје-
ћег Транспортног модела Града Београда (модел из 2015. и 
ажурирани транспортни модел који садржи систем при-
градског 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 СМАРТ ПЛАНА, полазне ма-
трице узете су из наведеног документа.

8.1. Полазне основе за прогнозу транспортних захтева
У Транспортном моделу Београда из 2015. године за ба-

зну годину дефинисана је саобраћајна мрежа са свим ка-
рактеристикама постојећег стања као и матрице путовања 
путничким аутомобилом и јавним превозом у јутарњем 
вршном периоду. Матрице су рађене за дефинисани нови 

зонски систем од 478 саобраћајних зона, од чега 345 зона 
покрива подручје ГУП-а, а 133 саобраћајне зоне подруч-
је приградског дела административног подручја. Укупан 
број зона у моделу је 516, са екстерним зонама које се нала-
зе изван административног подручја града Београда. Овај 
зонски систем био је основа за све остале пројекте (Сту-
дија мреже линија из 2015. и Студија мреже приградских 
и локалних линија из 2016. године), а такође и за СМАРТ 
ПЛАН. У СМАРТ ПЛАНУ извршена су одређена побољша-
ња у моделу како би се осигурало да модел одговара сврси 
наведеног пројекта. Кориговани базни модел имао је по-
бољшане перформансе и произвео је резултате калибрације 
и валидације указујући на прихватљив степен прилагођено-
сти модела у односу на Транспортни модел 2015. 

Општи параметри у оквиру СМАРТ ПЛАНА, који се од-
носе на саобраћајно-транспортни систем су:

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

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

– Јасно издвајање јутарњег вршног часа између седам и 
осам часова са учешћем од 11,2% од укупног дневног броја 
путовања;

– Две трећине путовања је краће од 30 минута.
Матрице путовања у VISUМ стратешком моделу који је 

припремљен за потребе СМАРТ ПЛАНА, наговештавају да 
су тренутно доминантна путовања од/ка два центра, одно-
сно од/ка старом центру града и Новом Београду (путовања 
су доминантно радијалним коридорима), али се у будућно-
сти, због планираног развоја и ширења града на перифери-
ји, могу очекивати значајнија периферна кретања. 

У наредним планским периодима (2027. и 2033. година), на 
основу спроведених анализа, очекује се смањење учешћа систе-
ма јавног транспорта путника на око 43%, а повећање учешћа 
путничких аутомобила са 22% на 34%. Процењује се да ово 
може довести до негативних еколошких ефеката на територи-
ји Града Београда. Очекује се да ће просечна дужина путовања 
путничким аутомобилом и системом јавног транспорта путни-
ка порасти у односу на стање у 2015. години за око 0,05%.

8.2. Прогноза демографских и социо-економских показатеља

Процену броја становника као и броја запослених по 
месту рада за административно подручје Београда у окви-
ру Транспортног модела урадио је Урбанистички завод 
Београда. Информациону основу за ову процену чинили 
су социо-економски подаци из пописа становништва 2011. 
године, стратешки и детаљни планови просторног уређе-
ња града као и демографске анализе о дугорочној проце-
ни броја становника и активног становништва на подруч-
ју Београда.12 Ови подаци директно су имплементирани у 
Транспортни модел Београда 2015. године. Сви релевантни 
подаци о социо-економским параметрима приређени су на 
нивоу 478 саобраћајних зона које су усаглашене са стати-
стичким круговима, границама општина, границом ГУП-а 
и границом административног подручја Града Београда. На 
приложеним дијаграмима приказана је процена број ста-
новника као и запослених по планским периодима за три 
просторне целине, према Транспортном моделу из 2015. и 
према СМАРТ ПЛАНУ.
12 Пројекције становништва републике Србије 2011-2041, Републички завод за ста-

тистику, Београд 2014.
 Пројекције радне снаге републике Србије 2010-2050, Републички завод за стати-

стику, Београд 2011.
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Слика 42. Демографске карактеристике Града Београда

Уочава се, да се на подручју ГУП-а од 2027. године, значајно повећава број становника као и број запослених по месту 
рада. Наведена чињеница је последица процене да ће у периоду од 2027. до 2033. године доћи до завршних активности на 
изградњи стамбено-пословних и комерцијалних површина на новим градским подручјима као што су Београд на води, 
Макиш, Ада Хуја, подручје уз обилазни аутопут преко пута Добановаца (Сингидунум), левој обали Дунава и другим лока-
цијама. Треба истаћи да сем „Београда на води” на осталим подручјима још увек ни плански није све дефинисано.

У табелама 52 и 53 приказане су процене броја становника и броја запослених на нивоу три просторне целине Београ-
да, засноване на подацима из Транспортног модела и СМАРТ ПЛАНа. Из приказаних података може се закључити да је 
претпостављена стамбена изградња на овим просторима у периоду од 6 година (од 2027. до 2033.) подиже број становника 
у апсолутном износу за преко 125 хиљада, а број запослених за око 37 хиљада. 



Број 79 – 306 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Табела 52. Процена броја становника по просторним це-
линама Града Београда

Година
Административно 

подручје
Града Београда

Подручје ГУП-а Приградско подручје 
ван ГУП-а

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

Табела 53. Процена броја запослених по просторним це-
линама Града Београда

Година
Административно 

подручје
Града Београда

Подручје ГУП-а Приградско подручје 
ван ГУП-а

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

Још један параметар важан за формирање матрица пу-
товања системом јавног транспорта путника је и укупан 
број ученика средњих, виших школа и факултета. Тај пода-
так, има у дужем низу година стабилну вредност, који је у 
2015. години, када су добијени подаци од Градског завода 
за статистику за потребе израде Транспортног модела, из-
носио за подручје АПБГ око 192 хиљаде ученика средњих 
школа и студената. 

СМАРТ ПЛАН за 2033. годину процењује пораст броја 
ученика по месту похађања школе-факултета на админи-
стративном подручју Београда за више од 47%, од чега на 
подручју ГУП-а за око 71 хиљаду и на приградском подруч-
ју ван ГУП-а за око 19 хиљада. У постојећем стању ученици 
средњих школа и студенти, са административне територије 
Београда, у 90% случајева школу-факултет похађа у девет 
централних градских општина. Анализом ових података 
након завршетка СМАРТ ПЛАНА, на зонском нивоу, за-
кључено је да се подаци о ученицима и студентима за 2033. 
годину у појединим зонама могу односити на место стано-
вања, а опет у другим зонама, тамо где су највеће концен-
трације школских установа, подаци говоре да се ради о 
броју ученика и студената по месту похађања школе. И ове 
податке, који су битни за генерисање матрица путовања 
треба имати у виду како би се у даљој фази разраде они све-
ли на реалне основе.

Процена броја ученика по месту становања коришћена 
у Транспортном моделу извршена је са претпоставком да ће 
ова категорија становништва имати раст у складу са годи-
шњом стопом раста становника. 

Процена ученика по месту похађања школе извршена је 
у односу на постојећу расподелу школских капацитета на 
територији административног подручја града. Ова процена 
броја ученика је за око 45 хиљада мања од процене за 2033. 
годину коришћене у СМАРТ ПЛАНУ.

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

Година
Административно 

подручје
града Београда

Подручје ГУП-а Приградско подручје 
ван ГУП-а

2024. 215.946 189.471 26.475
2027. 221.198 194.080 27.119
2033. 236.679 207.662 29.017

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

Година
Административно 

подручје
града Београда

Подручје ГУП-а Приградско подручје
ван ГУП-а

2024. 215.946 204.123 11.823
2027. 221.198 209.088 12.110
2033. 236.679 223.721 12.958

Ове податке о процени демографских и социо-економ-
ских параметара у фази даљих анализа треба врло пажљиво 
размотрити, прво из разлога што је кретање броја станов-
ника у граду врло флуидно, и њен просторни размештај се 
дешава по систему спојених судова. Такође, једним мањим 
делом на пораст броја становника утиче и механички при-
раштај становника. 

Анализе говоре да се на приградском подручју које има 
највише потенцијала не дешавају промене, па се чак уочава 
депопулација становништва, односно благи пад броја ста-
новника. У дефинисању ових параметара потребно је има-
ти у виду и демографске анализе и процене о горњим гра-
ницама поменутих параметара, старосној структури и др. 
који указују на могућност да се број становника у Србији до 
2052. године смањи за готово два милиона. 13 

У том случају, остаје отворено питање шта је са трендом 
кретања броја становника у Београду и какав ће то утицај 
имати на општу мобилност и дефинисање валидних матри-
ца путовања. Због тога је за потребе ове стратегије извр-
шена калибрација ових демографских и социо-економских 
показатеља по зонама за планске пресеке 2027/2033, која је 
дата у наредним табелама и у VISUМ моделу. 

Ажуриране процене броја становника за плански пресек 
(2033. године) превиђају додатних 19 хиљада становника на 
подручју ГУП-а, али и око 27 хиљада мање радних места 
на истој територији у односу на претходне процене (табе-
ла 56). У табели 57. приказане су зоне у којима се разликују 
процене броја становника и броја радних места.

Табела 56. Процена броја становника и радних места по 
просторним целинама Града Београда

Параметар
Административно 

подручје
града Београда

Подручје 
ГУП-а

Приградско подручје 
ван ГУП-а

Број становника 1.931.842 1.574.683 357.160
Број радних места 703.129 625.358 77.771

Табела 57. Процена броја запослених по просторним це-
линама Града Београда

Код
зоне Општина

Број становника Број радних места
Смарт 
план

Стра-
тегија Однос Смарт 

план
Стра-
тегија Однос

24 Стaри грaд 4440 5766 1.299 1816 2834 1.561
25 Стaри грaд 6203 6203 1.000 8014 2518 0.314
26 Стaри грaд 3457 3547 1.026 10685 9385 0.878
27 Стaри грaд 3145 1669 0.531 13356 4714 0.353
34 Сaвски вeнaц 19123 19123 1.000 15597 9127 0.585
52 Сaвски вeнaц 1376 2266 1.647 1712 2842 1.660

136 Пaлилулa 2482 4407 1.775 1235 1635 1.323
146 Пaлилулa 7393 7393 1.000 21370 14084 0.659
147 Пaлилулa 32000 20412 0.638 21600 21600 1.000
168 Пaлилулa 3443 11497 3.339 1719 5157 3.001
189 Зeмун 3756 5634 1.500 1424 1882 1.321
193 Зeмун 14190 14993 1.057 2041 3395 1.663
220 Нoви Бeoгрaд 7437 17801 2.394 1790 5350 2.988
223 Нoви Бeoгрaд 5744 5744 1.000 4103 4923 1.200
224 Нoви Бeoгрaд 10478 14165 1.352 4256 5094 1.197
231 Нoви Бeoгрaд 3170 3170 1.000 7243 4431 0.612
235 Нoви Бeoгрaд 9138 9138 1.000 2830 3530 1.247
239 Нoви Бeoгрaд 3712 3712 1.000 5242 5209 0.994
250 Чукaрицa 33678 33678 1.000 17117 17117 1.000
314 Вoждoвaц 2828 5789 2.047 1234 1642 1.330

На крају треба напоменути да су на основу досадашњег 
искуства у коришћењу транспортног модела уочени изве-
сни недостаци који су пре свега били условљени захтевима 
програмског пакета VISUМ, као основним алатом у модел-

13 СТАНОВНИШТВО И РАЗВОЈ, Институт друштвених наука, Центар за економ-
ска истраживања, Београд, 2012
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ском приступу анализе варијанти сценарија развоја поје-
диних транспортних система. У међувремену, обзиром да 
је дошло до значајног унапређења перформанси програма 
VISUМ, у наредном периоду потребно је у сарадњи са пред-
ставницима статистике и других градских институција уса-
гласити границе статистичких кругова са стањем простор-
ног уређења на терену. 

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

8.3. Прогноза атракције и продукције зона и просторна 
расподела путовања

У Транспортном моделу, у фази дефинисања матрица 
путовања у постојећем стању коришћени су социо-економ-
ски подаци постојећег стања као и подаци из Анкете дома-
ћинстава и бројања путника у систему јавног транспорта 
путника спроведени 2015. године. Током израде СМАРТ 
ПЛАНА на основу података из постојећег стања и прогно-
за социо-економских параметара, дефинисане су прогнозе 
матрице за 3 временска пресека и то за 2021, 2027. и 2033. 
годину, што је приказано у табели. 

Треба истаћи да се матрица путовања која се односи 
на систем јавног превоза путника из 2015. године односи 
само на подручје ГУП-а (345 саобраћајних зона), а за остале 
планске периоде за цело административно подручје Београ-
да од 478 саобраћајних зона. Ове матрице су коришћене као 
полазна основа за прогнозе матрица у оквиру ове Стратеги-
је, јер су рађене за мрежу линија која садржи све планиране 
линије БГВОЗ-а, као и прве две линије метроа, према фаза-
ма изградње.

Табела 58. Матрица путовања системом јавног превоза 
путника у јутарњем вршном часу, Смарт план (2017)

Годи-
на

Вредност
матрице Назив матрице у моделу Назив модела у програмском 

пакету VISUМ
2015. 104844 49JP_IТS1_8korigovana ТМB-2015.ver
2021. 124363 49JP_IТS1_8korigovana Dmax_AМ_2021_EL_0519.ver
2027. 128472 49JP_IТS1_8korigovana Dmaxplus_AМ_2027_EL_0519.ver
2033. 138371 49JP_IТS1_8korigovana Dmaxplus_AМ_2033_EL_0519.ver

На следећој слици, а на основу информација из модела 
који је коришћен у изради Генералног пројекта београдског 
метроа, из матрице путовања системом јавног транспорта 
путника у јутарњем вршном часу за 2033. годину издвоје-
ни су и приказани крајеви путовања на нивоу саобраћајних 
зона. 

Изворно-циљна путовања приказана су у три класе које 
приказују зоне где су путовања у 2033. години већа од 250 
путника у вршном сату. За потребе ове студије у коме се 
тражи спровођење анализа за четири временска пресека, у 
односу на годишњу стопу раста броја становника и броја 
запослених по менту рада, процењена је вредност и за 2024. 
годину. 

Слика 43. Изворно-циљна путовања системом јавног транспорта путника у јутарњем вршном часу (07.00–08.00) у 2033.
Прогноза транспортних захтева која је извршена за по-

требе ове Стратегије састоји се из три корака:
1. Калибрација демографских и социо-економских пока-

затеља по зонама за плански пресек 2033, и то:
– број становника,
– број запослених према месту становања,
– број запослених према месту рада,
– број ученика и студената месту становања,
– број ученика и студената месту школовања.
Остали социо-економски показатељи преузети су из 

СМАРТ ПЛАНА.
2. Процене атракције и продукције зона, за планске пери-

оде, урађена на основу фактора пораста демографских и со-
цио-економских показатеља по саобраћајним зонама (табеле 
56 и 57), као и реализације планских активности које су у току, 
као и дугорочног претпостављеног планског развоја града 
(ажуриране матрице из СМАРТ ПЛАНА за одређене зоне).

3. Калибрација просторне расподеле путовања јавним 
превозом у јутарњем вршном часу (07.00-07.59)14.

14  За разлику од СМАРТ ПЛАНа у коме је јутарњи вршни период од 08:00-08:59.
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Просторна расподела је извршена коришћењем фактора балансирања (Фратар модел) на основу прогнозе крајева путо-
вања. Фактори балансирања одређени су на основу демографских и социо-економских показатеља.

У Прилогу ове књиге дати су VISUМ фајлови са прогнозом за планске пресеке 2027. (PТ_SТRAТ_metro_AМ_2027.ver) 
и 2033. годину (PТ_SТRAТ_metro_AМ_2033.ver) у којима су дате поменуте матрице путовања за јутарњи вршни период 
(07:00-07:59), матрице под називом JP_7_SТRAТ. Поређење вредности прогнозираних матрица за јутарњих вршни час у 
СМАРТ ПЛАН-у и овој Стратегији у односи на базну матрицу из Транспортног модела 2015 дата су у наредној табели.

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

Параметар / Извор ТМB 
2015.

СМАРТ 
ПЛАН 
2027.

СТРАТЕ-
ГИЈА 2027.

СМАРТ 
ПЛАН 2033.

СТРАТЕ-
ГИЈА 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 СМАРТ ПЛАНА, процена је да ће у вршном часу 2027. године бити 0,5% више путника у 
јавном транспорту, али и око 2,2% путника мање 2033. године. У односу на базну матрицу из Транспортног модела проце-
њено је повећање броја путника у вршном часу за 9,3% 2027. године, односно 13,9% у 2033. години.

На наредној слици приказано је оптерећење мреже линија изражено као проток путника у вршном часу. Oптерећење је 
извршено процедуром према редовима вожње (Тimetable-based), за матрицу JP_7_SТRAТ и плански пресек 2033. године.

Слика 44. Оптерећење мреже линија у вршном часу
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9. Идентификација најзначајнијих коридора

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

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

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд (2015)

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

− Највећи транспортни захтеви (најјачи токови путника),
− Највећа понуда транспортних капацитета,
− Најбоља доступност линија у времену и простору,
− Највећи број директних веза,
− Постојање значајних токова путника непрекидно у току дана, са израженим вршним оптерећењем,
− Највеће могућности коришћења шире мреже на конекцијама за трансфер дуж коридора,
− Корисници реализују највећи број сврха путовања због карактеристика и разноврсности садржаја подручја опслуге 

које повезују коридори,
− По правилу продиру кроз најуже градско језгро и локалне центре,
− Обезбеђују компаративну предност система јавног градског транспорта путника у односу на путнички аутомобил, и др.
Једна од основних законитости опслуге коридора у односу на заступљеност појединих подсистема јавног градског 

транспорта путника јесте, да се са порастом превозне способности подсистема смањује број линија дуж коридора. Ово 
умногоме зависи од инфраструктурних капацитета и геометрије транспортне мреже, као и конфигурације терена.

За београдске услове, постоје специфичности, које умањују могућност квалитетне опслуге токова путника дуж коридо-
ра, из следећих разлога:

− Капацитетни системи који су у саставу система, не покривају основне коридоре (трамвај и приградска железница),
− Не постоји продор капацитетних система кроз највеће градско језгро града, што је истовремено и један од основних 

недостатака постојеће мреже линија у Београду,
− Конфигурација терена, мрежа саобраћајница и режим општег саобраћаја у граду, представљају значајна оптерећења 

за добру опслугу коридора, и др.
Основни коридори на мрежи линија јавног превоза путника у Београду, презентирани су у наредној табели. Посебно су 

издвојени коридори БГ ВОЗА, који се не истичу према величини транспортних захтева, али представљају значајне развој-
не деонице будуће транспортне мреже.
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Табела 60. Основни коридори токова путника на мрежи линија

Редни 
број

Назив 
коридора Траса

Ду
ж

ин
а

(к
м)

Бр
ој

 ст
ај

а-
ли

ш
та

П
од

си
ст

ем
и

Бр
ој

 
пр

ес
ед

ач
ки

х 
та

ча
ка

1. БАНОВО БРДО – ЦВИЈИЋЕВА Пожешка-Кировљева-Бул. Војводе Мишића-Таковска-Цвијиће-
ва-Деспота Стефана 8,55 16

ТРАМВАЈ
ТРОЛЕЈБУС
АУТОБУС

11

2. ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД – КАРА-
БУРМА

Бул. Михајла Пупина-Бранкова-Теразијски тунел-Деспота Стефа-
на-Вишњичка-Маријане Грегоран 9,94 25 АУТОБУС 11

3. БАЊИЦА – ЦВИЈИЋЕВА Паунова-Бул. Ослобођења–Београдска–Старине Новака–Цвијићева 6,81 14 ТРАМВАЈ
АУТОБУС 8

4. УСТАНИЧКА – ТАШМАЈДАН Булевар Краља Александра 5,21 13 ТРАМВАЈ
АУТОБУС 6

5. ЗЕМУН – ОМЛАДИНСКИ СТАДИОН Главна–22. октобра–Арчибалда Рајса–Бул. Михајла Пупина–Омладин-
ских бригада 5,01 12 АУТОБУС 8

6. БЛОК 45 – УШЋЕ Др Ивана Рибара–Јурија Гагарина–Антифашисткичке борбе–Милути-
на Миланковића–Милентија Поповића 6,62 15 ТРАМВАЈ

АУТОБУС 9

7. БЕЖАНИЈСКА КОСА – ОПШТИНА 
НОВИ БЕОГРАД

Недељка Гвозденовића–Др Хуга Клајна– Марка Челебоновића–Парти-
занске авијације–Тошин бунар – Народних хероја–Париске комуне 5,11 13 АУТОБУС 5

8. ТОШИН БУНАР – АУТОКОМАНДА Тошин бунар–Арсенија Чарнојевића–Бул. Франше Д’Епереа 8,03 10 АУТОБУС 7

9. ТРГ РЕПУБЛИКЕ – МЕДАКОВИЋ 3 Васина–Коларчева–Краља Милана–Макензијева–Цара Николаја дру-
гог–Милешевска–Жичка–Војислава Илића–Светозара Радојичића 7,93 17 ТРОЛЕЈБУС

АУТОБУС 8

10. ТЦ УШЋЕ – СЛАВИЈА Земунски пут–Карађорђева–Немањина 3,20 5 ТРАМВАЈ
АУТОБУС 4

11. ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ – БОРЧА 3 Панчевачки мост–Зрењанински пут–Ивана Милутиновића–Ваљевског 
одреда–Братства и јединства–Беле Бартока 9,56 16 АУТОБУС 3

12. АУТОПУТ (МОСТ ГАЗЕЛА) Од петље Ласта до Петље Змај 14,20 11 АУТОБУС 4

КОРИДОРИ БГ ВОЗА

13. БАТАЈНИЦА – ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ Траса пруге БГ ВОЗ Линије 1: Батајница–Овча 31,59 13 БГ ВОЗ 9

14. ЛАЗАРЕВАЦ – ОВЧА Траса пруга БГ ВОЗ Линије 2: Ресник – Овча и Линије 4: Лазаревац – 
Овча 68,05 19 БГ ВОЗ 9

15. БЕОГРАД ЦЕНТАР – МЛАДЕНОВАЦ Траса пруга БГ ВОЗ Линије 3: Београд центар – Младеновац 50,73 11 БГ ВОЗ 7

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

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

Нешто је слабије оптерећен коридор Бањица – Цвијићева са око 4.000 путника/h на потезу од стајалишта Франше 
Д’Епереа до Трга Славија, док се кроз пресек на мосту Газела у вршном часу превезе готово идентичан број путника. Ко-
начно, коридор Блок 45 – Ушће има проток путника од око 2.600 путника/h код Блока 42.

На наредној слици приказано је оптерећење мреже линија изражено као проток путника у вршном часу. Анализа при-
казана у овом поглављу заснована је на подацима из студије Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефини-
сање потребних капацитета у Београду (ИТС-1). 
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Слика 46. Оптерећење мреже линија у вршном часу
Извор: Мрежа линија јавног градског транспорта путника и дефинисање потребних капацитета у Београду (ИТС-1), 

Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет, Београд (2015)

У наставку су дати графички прикази пресечних линија (енг. Screen lines) на мрежи линија јавног превоза путника у 
јутарњем вршном часу. Ради поређења приказани су подаци и за други најзначајнији вид кретања – путничке аутомобиле. 
Извор података за дефинисање ових приказа били су СМАРТ ПЛАН и Студија мреже линија из 2015. године. 

Приказане пресечне линије потврђују већ наведене најзначајније коридоре јавног превоза путника. Ако се изврши 
даље груписање на три најважније пресечне линије: аутопут, река Сава и пресек старог дела Београда (Аутокоманда – Сла-
вија – Деспота Стефана), добија се приказ на наредној слици. Најјачи пресек је аутопут, са протоком путника од 17.000 
путника/h у смеру ка старом граду, односно 10.000 путника/h у супротном смеру, у старом делу Београда. Исти пресек на 
новобеоградској страни је слабије оптерећен (са 5.000 путника/h у смеру од савских блокова, односно 3.500 путника/h у 
супротном смеру). Затим следи пресек река Сава са 11.000 путника/h у смеру ка старом граду и 9.500 путника/h у супрот-
ном смеру. Што се тиче пресека у старом граду, око 11.000 путника/h путује у јутарњем вршном часу ка центру града, а око 
5.500 путника/h у супротном смеру.

Слика 47. Screen lines за систем јавног превоза путника у Београду – јутарњи вршни час (07.00–08.00)
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Приказане пресечне линије потврђују већ наведене нај-
значајније коридоре јавног превоза путника. Ако се изврши 
даље груписање на три најважније пресечне линије: ауто-
пут, река Сава и пресек старог дела Београда (Аутокоманда 
– Славија – Деспота Стефана), добија се приказ на наредној 
слици. Најјачи пресек је аутопут, са протоком путника од 
17.000 путника/h у смеру ка старом граду, односно 10.000 
путника/h у супротном смеру, у старом делу Београда. Исти 
пресек на новобеоградској страни је слабије оптерећен (са 
5.000 путника/h у смеру од савских блокова, односно 3.500 
путника/h у супротном смеру). Затим следи пресек река 
Сава са 11.000 путника/h у смеру ка старом граду и 9.500 
путника/h у супротном смеру. Што се тиче пресека у старом 
граду, око 11.000 путника/h путује у јутарњем вршном часу 
ка центру града, а око 5.500 путника/h у супротном смеру.

10. Идентификација најзначајнијих трансферних и инте-
грационих тачака

Интеграција у систему јавног градског транспорта пут-
ника има основни циљ да се кроз обједињено функциони-
сање свих подсистема и кључних процеса унутар система, 
обезбеди услуга вишег нивоа квалитета, односно да се ко-
рисницима омогући боља доступност услуге у циљу реали-
зације жељене мобилности. Интеграција у систему може се 
посматрати са аспекта квалитета услуге, али и као елемент 
пројектовања система јавног транспорта путника. Интегра-
ција представља један од основних циљева стратегије ра-
звоја система јавног линијског транспорта путника у граду 
Београду, како за оператере тако и за органе локалне управе.

У оквиру ове тачке анализирана је физичка интеграција 
са аспекта интеграције унутар система јавног градског транс-
порта путника и са аспекта интеграције са осталим видовима 
транспорта путника (пре свега са регионалном железницом и 
регионалним (међумесним) аутобуским подсистемом. Инте-
грација унутар система јавног градског транспорта путника 
подразумева интеграцију мреже линија, тачке (станице) пре-
седања и редове вожње. Ова три елемента заједно чине инте-
грисану услугу у физичком смислу. Овај аспект интеграције 
може бити реализован или у оквиру једног подсистема или 
користећи различите подсистеме транспорта путника (инте-
грација између два различита подсистема, интеграција између 
више подсистема међусобно, интеграција са осталим видови-
ма јавног транспорта путника, интеграција са осталим видо-
вима транспорта путника за сопствене потребе). У наредној 
табели дате су најважније трансферне и интеграције тачке у 
систему јавног линијског транспорта путника у Београду. 

Табела 61. Најзначајније трансферне и интеграционе 
тачке унутар система 

Ред.
бр. Стајалиште

Број 
ли-
нија

Подсистем и број линије

1. Зелени венац 24
АУТОБУС:

МИНИБУС:
Е-БУС:

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

707, 706, 
Е1, Е6 
ЕКО1

2. Трг Славија 22

АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

ТРОЛЕЈБУС
МИНИБУС:

22А, 30, 31, 33, 36, 39, 42, 47, 48, 59, 
78, 83, 401, 402

3Л1*, 9, 14
21, 22, 29

Е1, Е9 

3. Општина Нови 
Београд 22 АУТОБУС:

16, 17, 18, 65, 72, 73, 76, 75, 76, 77, 
78, 82, 83, 85, 88, 607, 610, 611, 613, 

612, 708, 711, 

4. Фраше Д Епереа 18

АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:
БГВОЗ:

30, 31, 33, 36, 39, 42, 47, 48, 59, 78, 
401, 102

9, 14,
Е9 

Батајница – Овча
Ресник – Овча

Младеновац – Београд центар

Ред.
бр. Стајалиште

Број 
ли-
нија

Подсистем и број линије

5. Мостар 17
АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:

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

3Л1*
Е2

6. 
Вуков споменик/
Технички факул-

тети
17

АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

Е-БУС:
БГВОЗ:

25, 25П, 32, 66, 74
3Л1*, 5А*, 6, 7, 12, 14 

ЕКО 1, 
Батајница – Овча

Ресник – Овча
Младеновац – Београд центар

7. Паунова 17 АУТОБУС:
ТРОЛЕЈБУС:

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

40, 41

8. Сајам 17
АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:

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

 
3Л1*

Е2

9. Ада Циганлија 16 АУТОБУС:
МИНИБУС:

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

Е2

10. Омладински 
стадион 16

АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:

25, 25П, 27, 27Е, 32, 35Л, 66, 101, 
104, 105, 106, 108, 202

3Л1*, 12 
Е6

11. Вождовац/Тро-
шарина 15

АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:

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

9, 14
Е9 

12. Трг Републике 14
АУТОБУС:

ТРОЛЕЈБУС:
МИНИБУС:

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

Е2, Е9

13. 
Панчевачки 

мост/ЖС Панче-
вачки мост

14
АУТОБУС:

БГВОЗ:

16, 23, 32Е, 33, 35, 37, 43, 48, 58, 
96, 95,

Батајница – Овча
Ресник – Овча

Младеновац – Београд центар
+ регионална железница

+ регионални (међумесни) бус

14. ОШ Јосиф 
Панчић 14

АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:

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

Е2

15. 
Устаничка/

Булевар краља 
Александра

14
АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:

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

Е1

16. Сава Центар 13

АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

МИНИБУС:

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

Е1, Е6
+ регионални (међумесни) бус

17. Шумице 11
АУТОБУС:

ТРОЛЕЈБУС:
МИНИБУС:

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

18. РК Београд/Зе-
мун пошта 10 АУТОБУС: 17, 45, 73, 83, 84, 703, 704, 706, 

706Е, 707
+ регионални (међумесни) бус

19. Баново брдо 10 АУТОБУС:
ТРАМВАЈ:

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

20. 
Железничка 

станица Нови 
Београд

10

АУТОБУС: 
ТРАМВАЈ: 

МИНИБУС:
БГВОЗ 

60, 79, 94, 95, 
7, 9, 11, 13, 

Е1,
Батајница – Овча

+ регионална железница
* Због радова на реконструкцији трамвајских шина, линије тренутно функциони-

шу у измењеном режиму.
Мрежу линија система јавног линијског транспорта 

путника, у просторном смислу, карактерише висок степен 
преклапања појединих деоница траса линија, што има за 
последицу постојањe великог броја стајалишта на којима се 
врши трансфер – преседање корисника са линије на линију. 
У принципу су готова сва стајалишта, на мрежи, потенци-
јалне преседачке тачке.

Типичне преседачке тачке су терминуси приградских 
линија на ширем ободу централног подручја града (Баново 
брдо, Устаничка, Омладински стадион, Вождовац).

Међутим, на већини стајалишта на којима се линије 
рачвају посебно дуж коридора са великим бројем линија, 
врше се значајна преседања корисника, како због промене 
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правца кретања према циљу путовања, тако и због могућ-
ности избора алтернативног пута или избора подсистема 
према циљу путовања. 

Преседачке тачке истовремено представљају један од 
основних елемената интеграције система. Оне дају потпуни 
ефекат својој функцији уколико су функционално повезане 
са тарифним системом у координацији са редовима вожње 
на линијама.

Посебна повољност постојања оваквих стајалишта у 
одређеној мери повећава поузданост транспортне услу-
ге, посебно на линијама са мањим фреквенцијама возила, 
односно већим интервалима. Преседачке тачке захтева-
ју додатно време у оквиру укупног времена путовања од 
извора до циља, тако да је неопходно правилно планирање 
зона преседачких тачака у циљу једноставног и безбедног 
преседања. Тако се многа стајалишта на мрежи линија на 
којима нема рачвања линија, од стране корисника користе 
као значајне преседачке тачке (Сајам, Славија, Панчевачки 
мост, итд.)

Из табеле се може уочити да највећи број преседачких 
тачака у зонама стајалишта, припада линијама аутобуског 
подсистема. Више од 20 стајалишта омогућава трансфер 
на 10 и више линија било у оквиру аутобуског подсистема 
или неког другог подсистема у систему јавног транспорта 
путника у Београду. Карактеристична преседачка места на 
мрежи линија су Зелени венац, Славија, ГО Нови Београд, 
Трг републике, Мостар, Ада Циганлија, Вуков споменик, 
Панчевачки мост, Устаничка, Омладински стадион, и др. 
На свим овим тачкама највеће је учешће аутобуских линија. 
Трамвајски подсистем је са гледишта преседања заступљен 

на најоптерећенијим преседачким тачкама: Славија, Вуков 
споменик, Мостар, Савски трг. Најмање могућности пресе-
дања остварују се на тролејбуским линијама, што је логична 
последица ограничене укупне дужине мреже. Код овог под-
система највећа преседања се реализују на Славији и Тргу 
републике.

Важно је нагласити да је од 2018. године извршено изме-
штање приградских и локалних полазака аутобуса на лока-
цију аутобуске станице БАС и њихова интеграција у оквиру 
постојећег аутобуског терминала БАС.

Такође, у овом пресеку времена у току је реализација 
пројекта изградње нове аутобуске станице у Блоку 42 на 
Новом Београду, као дела градског транспортног систе-
ма. Пројекат представља један од најважнијих пројеката у 
будућем времену из области транспорта путника у граду 
Београду. На будућем терминалу планирана је интеграција 
функција терминирања регионалних (међумесних и међу-
народних) туристичких и приградских аутобуса.

Аутобуска станица је физички интегрисана са Желе-
зничком станицом „Нови Београд” на којој се заустављају 
регионални возови и градска железница „БГ ВОЗ”, као и 
мрежом постојећих градских аутобуских и трамвајских ли-
нија. На овај начин је аутобуска станица физички и логич-
но интегрисана са свим подсистемима транспорта путника 
у Београду. Такође, у непосредној близини се налазе нај-
важнији центри атракције и продукције путовања у граду 
Београду. На следећој слици дат је шематски приказ лока-
ције намењене за организацију објеката будуће аутобуске 
станице и подаци о физичкој интеграцији са осталим под-
системима јавног линијског транспорта путника.

Слика 48. Физичка интеграција на локацији нове аутобуске станице у Блоку 42 на Новом Београду
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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 пре-
ма систему јавног градског транспорта путника. 

У савременом друштву реализација мобилности се при-
хвата као једна од најзначајнијих потреба становника у ур-
баним подручјима. Технологија реализације мобилности 
има директан утицај на одрживи развој и квалитет живота 
у градовима, који се пре свега имплицира кроз време про-
ведено у транспортном систему, па све до задовољења ра-
зличитих социо-економских захтева. Из наведених разлога 
оптимизација структуре и функционисања градова и њихо-
вих транспортних система је веома сложен и одговоран по-
сао 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 обухва-
та функционалну и економску стабилност града, социјално 
здравље, његову еколошку подобност и допринос у одржи-
вости шире друштвене заједнице, глобално посматрано. 
Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и 
еколошки прихватљив, технолошки развијен, технички 
опремљен, без социјалних, економских и етничких барије-
ра, 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 жи-
вота у урбаним срединама погодним за живот могуће је 
остварити развојем избалансираних градских транспорт-
них 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 пројекто-
ван и функционише тако, да сваки од подсистема у синер-
гији 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 пости-
же се свеукупна погодност за кориснике, а производна, тех-
ничка и економска ефикасност транспортног система је на 
оптималном нивоу. Циљна функција сваког града и транс-
портна политика највише утичу на избор и структуру град-
ског транспортног система, као и на његову избалансирану 
опредeљеност.

Трендови развоја система јавног транспорта путника у 
овом пресеку времена циљно су усмерени на подизање ква-
литета система и услуге и снижавање трошкова реализаци-
је путовања (нарочито тзв. „трошкова из џепа”), са импера-
тивом да се повећа освојено тржиште транспортних услуга 
и да се на тај начин задрже постојећи и „добију” нови кори-
сници.

Мeтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 
3.234 km2 (322.268 ha) штo чини 3,65% укупнe пoврши-
нe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoв-
ништвa из 2011. гoдинe, aдминистрaтивнa тeритoриja 
грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 
рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинствa. 

Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oп-
штинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви Бeoгрaд, Пaли-

лулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, 
Бaрajeвo, Грoцкa, Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Млaдeнoвaц, 
Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнти-
тeтoм 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 тeритoри-
je 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, aдми-
нистрaциje, шкoлствa, здрaвствa, културe, спoртa, туризмa 
и др. чини oвaj урбaни кoмплeкс изузeтнo динaмичним си-
стeмoм, кojи у пoглeду гeoгрaфских, сoциjaлних и функци-
oнaлних кaрaктeристикa oдликуje вeликa рaзнoликoст. 

Пoслeдичнo тoмe, грaд Бeoгрaд имa вeoмa рaзвиjeн си-
стeм jaвнoг линиjскoг грaдскoг трaнспoртa путникa, сa 
изузeтнo рaзгрaнaтoм мрeжoм oд oкo 514 грaдских и при-
грaдских линиja и вишe видoвних пoдсистeмa jaвнoг трaн-
спoртa 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 бу-
дућности имао елементе развојног карактера, систем јавног 
линијског транспорта путника у Београду мора изаћи из 
тзв. зачараног круга и мора се трансформисати (реструкту-
ирати и редизајнирати) у свим елементима структуре (сли-
ка десно).

Слика 1.  Зачарани круг система јавног линијског транспор-
та путника у Београду
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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 инже-
њеринга. 

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 пут-
никa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти 
Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефика-
сан 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 тeритoри-
jи грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту Стрaтeгиja). 

2. Циљeви изрaдe стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa

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

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaв-
нoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за период до 
2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaн-
спoртнe услугe, зaдржaвaњу и пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa 
у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг си-
стeмa, прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктив-

1  Кључни актери у систему јавног линијског транспорта путника су органи локал-
не управе, корисници и оператори.

нoсти 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 нeпрeдви-
ђeних 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 Београ-
да (пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa) представља 
просторни опсег израде Стратегије, а сви постојећи подси-
стеми јавног линијског транспорта путника, представљају 
предмет израде. Временски обухват израде Стратегије је пе-
риод 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 oп-
штeг прoспeритeтa;

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

– Пoвeћaњe квaлитeтa трaнспoртнe услугe уз пoвeћaњe 
eфикaснoсти свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду;
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– Трaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa;

– Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje 
мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoгиja уз пoт-
пуну 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 eфи-
кaснoсти;

– 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 трaнспoрт-
них 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; 
– 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 сигур-
нoсти систeмa у циљу oчувaњa људских живoтa, мaтeриjaл-
них 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 дoкумeнти-
мa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe Униje, UIТP (International 
Association of Public Тransport) итд.

У прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje коришћен је ширoк 
стрaтeшки и институциoнaлни oквир кojи сe oднoси нa 
сeктoр трaнспoртa путникa, пoстojeће дoступне и рeлeвaнт-
не дoкумeнте, плaнoве, прojeкте, студиje, бaзe пoдaтaкa, 
мoдeле кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг линиjскoг трaн-
спoртa путникa, инфoрмaциje o (и) систeму и рeaлним 
мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa, сoфистицирaнe нaучнe ди-
сциплинe 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 сек-
торским документима и у складу је са савременим трендо-
вима и реалним потребама и могућностима Града Београда. 
Стратегија се надовезује на План одрживе урбане мобилно-
сти Града Београда (SUМP – Sustainable Urban Мobility 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 континуи-
тет у развоју, интеграцијске, партиципативне и евалуациј-
ске принципе у циљу задовољења потреба становника Бео-
града у погледу квалитетне реализације мобилности, сада и 
у будућности.

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

Анализом и применом овог докумената тим за страте-
шко планирање у граду Београду добија детаљне и поузда-
не информације које су потребне за исправно дефинисање 
мандата секторских институција, неопходних за дефиниса-
ње кључних развојних праваца и стратешких активности у 
циљу обезбеђења развоја и одрживости система.

3. Мeтoдoлoшки пoступaк израде стратегије
Мeтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja си-

стeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa сaстojи сe oд три мeђусoбнo пoвeзaнe фaзe 
(свaкa фaзa сaдржи вишe кoрaкa) и бaзирa сe нa рeaлизaци-
jи сaврeмeних и рeaлнo рaспoлoживих рeшeњa у склaду сa 
рaспoлoживим рeсурсимa систeмa и зaхтeвимa кључних aк-
тeрa у систeму. 

Мeтoдoлoгиja je изрaђeнa у склaду сa пoстулaтимa кojи 
су сaстaвни дeo прoцeсa стрaтeшкoг плaнирaњa и у вeликoj 
мeри сe oслaњa нa рeзултaтe истрaживaњa и дубинскe aнaли-
зe 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 путни-
кa на глобалном нивоу зaхтeвajу флeксибилнoст, jeр дуг 
пeриoд плaнирaњa смaњуje прeцизнoст плaнa. Рaди тoгa, 
мeтoдoлoшким пoступкoм je прeдвиђeнo дa сe кao прeсeч-
на тaчка у дeфинисaнoм врeмeнскoм oквиру изaбeре 2027. 
гoдинa. 
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Мeтoдoлoшки пoступaк и ток изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa прикaзaн je нa слeдeћoj слици.

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

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

Aктивнoсти кoje су прeтхoдилe наведеним процесима 
билe су усмeрeнe нa припрeму изрaдe oвoг стратешког до-
кумента, а које су биле саставни део ФAЗЕ I презентираног 
методолошког поступка (Припрeмa изрaдe стрaтeгиje). У 
оквиру ове фазе спроведене су следеће активности: плaни-
рaњe и дeфинисaњe тeрмин плaнa aктивнoсти, aлoкaциja 
aктивнoсти пo кључним eкспeртимa, дeфинисaњe и спeци-
фицирaњe eлeмeнaтa у дoмeну тeхничкo-тeхнoлoшкe пoдр-
шкe Нaручиoцa и oпeрaтoрa aнгaжoвaних у систeму jaвнoг 
линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду итд. 

КЊИГА 1–АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА
Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa прeдстaвљa систeмску 

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

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

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

SWOТ aнaлиза је даље кoриштeна у фaзaмa прojeк-
тoвaњa будућих стрaтeшких рeшeњa и плaнoвa рaзвoja си-
стeмa у склaду сa идeнтификoвaним чињeницaмa, oднoснo 
у циљу дeфинисaњa стрaтешких сценарија кojи треба да 
дoпринесу успeшнoj рaвнoтeжи снaгa и слaбoсти сa прили-
кaмa и прeтњaмa систeму. 

Aнaлизa пoстojeћeг стaњa садржи укупно 378 стрaнa тeк-
стa кojи сaдржи 167 сликa и грaфичких прилoгa, 215 тaбeлa и 
64 стрaне пoсeбних прилoгa.

КЊИГА 2–ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ 
Истраживања у реалном систему имала су највиши при-

оритет у процесу системског и циљно-партиципативног 
оријентисаног поступка планирања и пројектовања систе-
ма јавног линијског транспорта путника у Београду и ди-
ректно су уграђена у процес дефинисања његовог будућег 
стања. 
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У току ове фазе израде Стратегије спроведена су следећа 
истраживања:

− Истраживање и анализа карактеристика мобилности 
корисника система јавног линијског транспорта путника. 

Ова истраживања спроведена су методом директног ин-
тервјуа – 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 ин-
тервјуа – анкетом потенцијалних корисника на репрезента-
тивном 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 ин-
тервјуа – анкетом експерата на репрезентативном узорку од 
35 експерата (представника Града Београда, оператора свих 
типова власништва и осталих експерата који имају непосре-
дан контакт са системом јавног линијског транспорта пут-
ника у Београду (економске експерте, урбане планере и сл.)).

У току спровођења наведених истраживања ангажована 
су 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 седам експерата из области 
транспорта путника, као и два члана тима за припрему истра-
живања, који су реализовали око 350 часова рада. 

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

Слика 4.  Истраживање у реалном систему – Бројеви, пода-
ци и чињенице

Ова књига садржи укупно 70 стрaнa тeкстa кojи сaдр-
жи 48 сликa и грaфичких прилoгa, 61 тaбeлу и пет стрaнa 
пoсeбних прилoгa.

КЊИГА 3–СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИ-
ВОТНУ СРЕДИНУ

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

За два дефинисана сценарија DoМax и DoМin, спроведе-
на је анализа утицаја мера на степен испуњења циљева који 
се односе на унапређење стања животне средине. 

Утврђено је да DoМax варијанта учествује са готово 45% 
у испуњењу циљева везаних за унапређење стања животне 
средине, док DoМin варијанта учествује са око 30% у обла-
сти 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 про-
грам праћења стања животне средине.

Ова књига садржи укупно 67 стрaна тeкстa кojи сaдржи 
19 сликa и грaфичких прилoгa, 41 тaбeлу и 81 стрaну пoсeб-
них прилoгa.

КЊИГА 4–СТРАТЕГИЈА РAЗВOJA СИСТEМA JAВНOГ 
ЛИНИJСКOГ ТРAНСПOРТA ПУТНИКA НA ТEРИТOРИ-
JИ ГРAДA БEOГРAДA ЗА ПЕРИОД ДО 2033. СА ПРЕСЕ-

КОМ 2027. ГОДИНЕ – ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
Ова књига суштински представља финални извештај и 

оперативни је део студијско-развојног пројекта, односно 
кључни документ у оквиру које је дефинисана Стратеги-
ја 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 захте-
ва и циљева интересних група усмерених на дизајн будућег 
стања система. Комплексност и хетерогеност захтева и ци-
љева као и њихова супротност са аспекта интересних група, 
захтевала је пажљиво дефинисање и избор кључних страте-
шких циљева развоја система, који су сортирани по верти-
калној хијерархији према кључним стратешким питањима /
областима. Поред захтева и циљева, утврђиване су и гене-
ралне 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, израже-
на преко експлицитно дефинисаних критеријума (KPI-Key 
Performance Indicator) који уједно представљају квантита-
тивни израз постављених стратешких циљева система. 

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

Поред назива и описа мере, акциони пасош садржи и 
опис активности које је неопходно предузети у циљу до-
стизања 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 потреб-
них 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 поставље-
них стратешких циљева система. 

У овој књизи извршена је идентификација утицаја и сте-
пена утицаја мера на испуњавање постављених стратешких 
циљева. На основу дефинисаног нивоа утицаја формиране 
су матрице степена утицаја свих мера на дефинисане кључ-
не стратешке циљеве. Матрице представљају алат за квали-
тетно планирање развоја система и омогућавају јасно сагле-
давање бенефита примене одређене мере или истовремено 
одсуство остварења циља у случају одустајања од предло-
жене мере. 
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Након тога, извршено је рангирање мера према степе-
ну утицаја на испуњење постављених кључних стратешких 
циљева. Излазни резултат је табела рангираних мера према 
степену утицаја на испуњење постављених стратешких ци-
љева, сортираних и презентованих према сумарном степе-
ну утицаја мере на кључне стратешке циљеве.

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

DoМax сценарио обухвата примену максималног скупа 
мера (укупно 36 мера). DoМin сценарио је дефинисан кроз 
скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључ-
них стратешких циљева од минимум 60%. Овакав мето-
долошки поступак омогућава избор и примену било којег 
„хибридне” сценарија, чији се степен утицаја на испуњење 
циљне функције система налази између граничних страте-
шких алтернатива (DoМin и DoМax). 

У овом делу пројекта дефинисани су основни крите-
ријуми 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 кри-
теријума, извршен је избор (вредновање) стратешких ал-
тернатива. 

За дефинисане стратешке сценарије пројектовани су 
стратешки акциони и буџетски планови за имплементаци-
ју предложених стратешких сценарија. Акциони и буџетски 
планови су дефинисани за сценарије DoМin и DoМax са 
пресеком 2027/2033. 

Књига 4 садржи укупно 101 стрaну тeкстa кojи сaдр-
жи 17 сликa и грaфичких прилoгa, 18 тaбeлa и 108 стрaнa 
пoсeбних прилoгa.

4. Полазне основе
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину садржи идентификацију, опис и поступак могу-
ћих значајних утицаја на животну средину због реализаци-
је Стратегије развоја јавног линијског превоза путника на 
територији Града Београда за период до 2033. са пресеком 
2027. године (у даљем тексту Стратегија), као и варијанте 
усвојене на основу циљева и просторног обухвата Страте-
гије. 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину се: 

– Описују, вреднују и процењују могући значајни утица-
ји планираних решења на животну средину до којих може 
доћи имплементацијом плана;

– Одређују смернице за превенцију, минимизацију и 
ублажавање штетних утицаја на животну средину:

– Дају препоруке за смањење негативних утицаја у доку-
ментима који се раде на нижем хијерархијском нивоу.

Стратегијом се идентификују потенцијални утицаји си-
стема јавног транспорта путника на чиниоце животне сре-
дине: ваздух, вода, земљиште и бука, као и кумулативни 
утицаји наведених чинилаца. 

Циљеви према систему јавног линијског транспорта пут-
ника, треба да се формулишу на основу дефинисаних циљева 
и захтева свих грађана преко широког спектра различитих 
ентитета из свих сегмената живота, а пре свега преко егзакт-
но утврђених циљева и захтева који испостављају кључни 
актери у систему (Град Београд, корисници и оператори). Ге-

нерално, циљ сваког становника града Београда у односу на 
систем, је задовољење потреба за мобилношћу на такав на-
чин да себи обезбеде жељени ниво квалитета живота уз при-
хватљиве трошкове. Комплексност и хетерогеност захтева и 
циљева као и њихова супротност са аспекта интереса, наме-
ће потребу за пажљивим дефинисањем и коначним избором 
кључних стратешких циљева развоја система јавног линиј-
ског транспорта путника у Београду у будућем планском пе-
риоду, који произилазе из анализираних и специфицираних 
циљева и захтева у претходном поглављу овог пројекта, се-
лектованих по вертикалној хијерархији по кључним страте-
шким питањима /областима. 

Генерално, приступ дефинисању кључних стратешких 
циљева развоја система јавног линијског транспорта пут-
ника у Београду у будућем планском периоду базиран је 
на концепту S.М.A.R.Т. методе (S – Specific (Специфичан), 
М – Мeasurable (Мерљив), A – Achievable (Остварљив), R 
– Realistic (Реалан у односу на расположиве ресурсе), Т – 
Тime bound (Временски ограничен)).

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 упра-
вљању 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 ци-
љева спроведено је више консултација са надлежним орга-
нима Града Београда и већим бројем експерата кроз орга-
низовање 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 линиј-
ског транспорта путника у граду Београду који треба да се 
достигну у будућем планском периоду са утицајем дифе-
ренцираним по стратешким питањима/областима.

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

Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Стратешко питање/област
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Заустављање пада учешћа 
система у видовној 
расподели у градском 
транспортном систему

+ +     + + +     + +

2

Повећање учешћа система 
у видовној расподели у 
градском транспортном 
систему

+ +     + + +     + +

3

Промена видовне распо-
деле унутар систем јавног 
градског транспорта 
путника

+ +   +       + +

4

Усклађивање развоја 
система са демографским 
променама и урбанистич-
ким развојем града

+ + + + +     +   + +

5
Постизање прихватљивог 
нивоа односа сопственог 
прихода и субвенција

+ + +       +   +   +

6

Декарбонизација Града 
Београда кроз развој 
еколошки подобних 
подсистема (е-бус, трам-
вај, тролејбус, метро) и 
повећање њиховог учешћа 
у оствареном транспорт-
ном раду и смањење 
нивоа буке

+ +   + + +   + +   +
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Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Стратешко питање/област
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7
Повећање енергетске 
ефикасности возила у 
систему

+ + + + +   + + +    

8

Повећање квалитета 
возног парка у свим под-
системима и достизање 
жељене просечне старо-
сти возила и емисионих 
стандарда

+ + + + + + + + + + +

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

10

Смањење времена путова-
ња и варијације времена 
путовања – повећање 
експлоатационих брзина 
по подсистемима

+ + + + + + +   +  

11

Повећање нивоа поузда-
ности функционисања 
система (тачности и 
редовности)

+ + + + +     + +  

Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Стратешко питање/област
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

13

Повећање квалитета си-
стема и услуге применом 
концепта „корисник у 
фокусу” 

+ + +     +     +   +

14
Смањење ризика у систе-
му и оптимална расподела 
ризика

+           + + +   +

15

Развој београдског 
концепта „Мобилност 
као услуга” (Мobility-as-
a-Service)

+   +   + + +   +   +

Легенда:

1. Транспортна политика
2. Системско планирање разво-
ја и унапређења система
3. Организација и управљање
4. Структура система 
5. Функционисање система
6. Квалитет система и транс-
портне 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

4.1. Постојеће стање и квалитет животне средине на подручју обухвата стратегије
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. са пресеком 2027. 

године односи се на први обухват, односно, обухвата 17 градских општина: Чукарица, Нови Београд, Палилула, Раковица, 
Савски венац, Стари град, Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Со-
пот и Сурчин, у складу са Уредбом о номенклатури статистичких територијалних јединица („Службени гласник РС”, број 
109/09 и 46/10). Територија града Београда заузима површину2 од 3.234 km2, са популацијом од 1.694.0563 становника у 1574 
насеља, просечне густине насељености 524 становника/km2. 

Највећи утицај система јавног транспорта путника, у погледу оптерећења животне средине, јесте на квалитет ваздуха и 
ниво буке у животној средини. Утицај на животну средину, такође, могу имати атмосферске отпадне воде, као и отпад који 
се генерише приликом реконструкције и изградње. 

Подручје града Београда припада двема великим целинама: Панонској низији на северу и брежуљкастим теренима Шу-
мадије на југу. Северно од Саве и Дунава простиру се равничарски терени где се у морфолошком смислу, у северном делу 
терена, истиче Земунски лесни плато. Најнижи делови терена испресецани су каналима и представљају алувијалне равни и 
лесне заравни Саве и Дунава. Јужно од Саве и Дунава рељеф се одликује великом пластичношћу.

Слика 5. Приказ рељефа на подручју града Београда

2 Извор: Завод за статистику Републике Србије и Републички геодетски завод (http://devinfo.stat.gov.rs) 
3 Витална статистика, РСЗ, процена средином 2019. године
4 Територијални регистар, РСЗ
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Београд се налази у зони умерено континенталне климе. Климатске карактеристике у великој мери одређују и квалитет 
животне средине одређеног простора, у садејству са изворима загађивања, орографијом, вегетацијом и изграђеношћу те-
рена. Метеоролошки фактори посебно утичу на просторну и временску расподелу загађујућих материја у атмосфери, што 
је од изузетног значаја, посебно у евентуалним инцидентним ситуацијама.

Температура ваздуха
Просторна расподела температуре је од значаја за разумевање дистрибуције загађујућих материја у ваздуху. Типична 

појава, када је у питању хоризонтална расподела, је формирање топлотног острва изнад града или индустријског басена. 
Од вертикалне расподеле температуре пресудно зависи турбулентна дифузија и са тим у вези ширење аерозагађења и про-
мене концентрације. Типична појава су инверзије, које блокирају одношење страних примеса у атмосферу на веће висине и 
тиме доводе до високих концентрација на мањим висинама.

У наредним табелама представљени су резултати анализе регистрованих података о температури ваздуха за период 
1981. године – 2010. године као и за 2019. годину.

Табела 2. Средње месечне, годишње и екстремне вредности температуре ваздуха у Београду у периоду од 1981. до 2010. 
године

Температура °C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 
годишња

Средња максимална 4,6 7,0 12,4 18,0 23,5 26,2 28,6 28,7 23,9 18,4 11,2 5,8 17,4
Средња минимална -1,1 -0,1 3,7 8,3 13,0 15,8 17,5 17,6 13,5 9,0 4,2 0,2 8,5
Нормална вредност 1,4 3,1 7,6 12,9 18,1 21,0 23,0 22,7 18,0 12,9 7,1 2,7 12,5

Табела 3. Годишњи ток месечних температура ваздуха у Београду за 2019. годину
Температура °C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 

годишња
Средња максимална 3,3 10,1 16,9 19,7 20,2 29,1 29,4 31,9 26,4 22,8 17,0 9,8 19,7
Средња минимална -1,2 1,7 6,3 9,3 11,6 19,1 18,9 20,3 15,0 11,0 9,4 3,3 10,3
Нормална вредност 0,8 5,6 11,4 14,2 15,6 24,2 24,3 26,2 20,2 16,1 12,4 6,0 14,3

Анализом регистрованих података о температури ваздуха за период од 30 година могуће је констатовати следеће:
– средња годишња температура ваздуха износи 12,5 °C;
– најхладнији месец у години је јануар са средњом месечном температуром ваздуха од 1,4 °C, док је средња минимална 

вредност -1,1 °C;
– Најтоплији месец је јул са средњом месечном температуром ваздуха од 23°C, док је средња максимална вредност 

28,7°C у августу.
Релативна влажност ваздуха
Засићеност ваздуха воденом паром означена је као релативна влажност ваздуха. Од овог параметра зависи у доброј 

мери којом ће брзином напредовати корозија металних делова на објектима и опреми која ће бити уграђена, посебно ако 
ниво сумпордиоксида или азотних оксида на посматраном локалитету буде висок. Подаци о релативној влажности вазду-
ха са метеоролошке станице у Београду за период 1981–2010. године као и за 2019. годину приказани су у наредним табе-
лама. 

Табела 4. Релативна влажност ваздуха у Београду у периоду од 1981. до 2010. године
Релативна влажност ваздуха% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 

годишња
Средња вредност 78 71 63 61 61 63 61 61 67 71 75 79 68

Табела 5. Годишњи ток релативне влажности ваздуха у Београду за 2019. годину
Релативна влажност ваздуха% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 

годишња
Средња вредност 83 68 53 61 72 67 59 53 61 65 74 78 66

На основу дате табеле за период од 30 година може се закључити:
– Годишњи просек релативне влажности ваздуха износио је 68%; 
– Максималне вредности релативне влажности ваздуха јављају се у децембру (79%), јануару (78%) и новембру (75%), 

односно зимском периоду године;
– Минималне вредности релативне влажности ваздуха регистроване су у априлу, мају, јулу и августу (61%).
Падавине
По својој природи падавине су најпроменљивији метеоролошки елемент и у кратком временском интервалу могу да се 

смењују најекстремније вредности њиховог интензитета. Режим падавина анализиран је на бази података регистрованих 
на станици у Београду (наредне табеле). 

Табела 6. Ток месечних сума падавина у Београду у периоду од 1981 до 2010. године
Падавине 

[mm] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 
годишња

Средња сума 46,9 40,0 49,3 56,1 58,0 101,2 63,0 58,3 55,3 50,2 55,1 57,4 690,9
Максимална дневна сума 33,2 39,1 36,8 64,2 56,4 94,0 80,1 75,6 41,9 43,7 51,8 39,9 94,0

Табела 7. Годишњи ток месечних сума падавина у Београду за 2019. годину
Падавине

[mm] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 
годишња

Средња сума 81,8 33,7 11,5 76,8 142,3 138,7 43,0 39,7 26,1 13,3 54,3 55,3 716,5
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У складу са подацима за период 1981–2010. године просечна годишња вредност суме падавина износи 690,09 mm. Ме-
сец са највећом просечном количином падавина је јун са 101,2 mm, док је месец са најмање падавина фебруар са просечно 
40,0 mm.

Облачност
Овај метеоролошки елемент у знатној мери регулише загревање и израчивање земљишта, тако да представља значајан 

фактор колебања дневних температура. Облачност је углавном у корелацији са релативном влажношћу ваздуха и темпера-
туром. Повећањем температуре ваздуха током године смањују се релативна влажност и облачност.

Табела 8. Трајање сијања Сунца у Београду у периоду од 1981. до 2010. године
Показатељ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 

годишња
Просек (h) 72,2 101,7 153,2 188,1 242,2 260,9 290,8 274,0 204,3 163,1 97,0 64,5 2.111,9
Број ведрих дана 3 5 5 4 5 6 11 12 8 7 4 3 75
Број облачних дана 14 10 9 8 6 5 4 3 6 7 11 15 99

Табела 9. Годишњи ток облачности у Београду за 2019. годину
Показатељ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средња 

годишња
Средња месечна 7,9 5,0 4,8 5,4 7,4 3,8 4,0 2,4 4,0 2,9 6,1 6,4 5,0

Анализом података за облачност у периоду 1981–2010. године може се констатовати:
– средњи годишњи просек сијања Сунца износи 2.111,9 сати,
– средњи број ведрих дана износи око 75 дана, док је средњи број облачних дана 99,
– период мај – август је најмање облачан док је у периоду децембар – фебруар облачност највећа.

Ваздушна струјања (ветрови)
Ветар је најважнији елемент за транспорт примеса гасова и честица у атмосфери, па је уз стабилност атмосфере од изу-

зетног значаја за транспорт загађујућих материја. Карактеристика београдске климе је кошава, југоисточни и источни ве-
тар, који дува у јесен и зиму, доносећи ведро и суво време. Овај ветар има велику улогу у пречишћавању ваздуха у Београ-
ду. Присутни су још и западни и северозападни ветрови, који дувају током целе године. Расположиви нумерички подаци о 
честинама јављања и интензитету ветрова из стандардних осам праваца, као и тишина (‰) за станицу Београд приказани 
су у наредној табели.

Слика 6. Ружа ветрова за град Београд (1981. година – 2010. година)5

Табела 10. Релативне честине ветра по правцима и средње брзине ветра у периоду од 1981. до 2010. године
Правац N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW C

Релативне 
честине 
(‰)

25 38 31 28 25 97 105 121 44 32 22 65 99 106 66 55 42

Средње 
брзине 
(m/s)

2,3 2 2 1,9 2,4 3,1 3 2,9 2,2 1,8 1,7 2 2,2 2,3 2,3 2,3

Анализом резултата осматрања брзине и правца ветра, представљених у претходној табели може се закључити следеће:
– Преовлађујућа ваздушна струјања се јављају из смера југ југоисток (121 ‰) и запад северозапад (106 ‰),
– Ваздушно струјање са највећом снагом јавља се из смера исток југоисток 3,1 m/s и југ југоисток 2,9 m/s,
– Најмању брзину достиже ветар из правца југозапада и она просечно износи 1,7 m/s.

4.1.1. Природни ресурси
Природне ресурсе Београда чине: ваздух6, водни ресурси, значајне минералне сировине, пољопривредно и шумско зе-

мљиште. Ови ресурси представљају потенцијал на коме се уз постојеће људске ресурсе заснива економски и привредни 
развој Београда.

5 Извор: http://www.hidmet.gov.rs/latin/meteorologija/stanica_sr.php?moss_id=13274
6 Према Закону о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон) ваздух јесте ваздух у тропосфери на отвореном који не укључује ва-

здух у затвореном простору. Квалитет ваздуха на подручју обухвата стратегије описан је у поглављу 4.1.3. овог извештаја.
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Када је у питању водни потенцијал, територију града 
Београда карактеришу врло оскудне количине воде које се 
стварају на властитом подручју, што Београд, по показа-
тељима домицилних вода, чини једним од најоскуднијих 
подручја Републике Србије. За разлику од домицилних, 
транзитне воде представљају веома значајан ресурс. Водне 
ресурсе Београда чине велике транзитне реке (реке Сава, 
Дунав, Колубара и Тамиш), преко 160 малих водотока, девет 
језера и неколико површинских акумулација, са преко 200 
km речних обала. Подземне воде су неравномерно распоре-
ђене. Зоне дуж обе обале реке Саве и делом Дунава предста-
вљају изворишта подземних вода.. 

Град Београд располаже земљишним потенцијалом 
од око 218.064 ha пољопривредног земљишта, што чини 
67,67% укупне територије града. Преко 50% укупног пољо-
привредног земљишта налази се у општинама Обреновац, 
Палилула, Младеновац и Лазаревац, док пољопривредних 
површина нема у општинама Стари град, Савски венац и 
Врачар. 

Према подацима из 2019. године, на територији Београд 
налази се 61.894 ha под шумом (око 19% од укупне терито-
рије)7. Највеће површине под шумом налазе се у општинама 
Лазаревац, Палилула, Сопот, Барајево и Обреновац, док у 
општинама Савски венац, Стари град и Врачар шуме нису 
заступљене. На територији београдских шума регистровано 
је преко 35 врста дрвећа, од чега су 22 врсте аутохтоне. 

У укупном дрвном фонду доминирају лишћари са уче-
шћем у укупној запремини од 96,2%. Од врста дрвећа најза-
ступљенији су цер 18,00%, лужњак 15,40% и сладун 5,32%.

4.1.2. Становништво
Територија Града Београда заузима површину8 од 3.234 

km2, са популацијом од 1.694.0569 становника у 15710 насеља, 
просечне густине насељености 524 становника/km2. 

Број становника и густина насељености, односно удео 
становништва изложеног негативним утицајима саобраћаја 
разликује се од општине до општине и креће се од 73 ста-
новника/km2 на територији општине Сопот, до око 19.285 
на територији општине Врачар. 

Општина са највећим бројем становништва је Нови 
Београд са релативно великом густином од преко 5.196 ста-
новника/km2, а општина са најмањим бројем становника је 
опет општина Сопот.

Информације о површини, броју становника и густини 
насељености приказана је у наредној табели.

Табела 11. Број становника и густина насељености по 
општинама региона Београд

Ред.
бр. Подручје Површи-

на [km2]
Број 

насеља

Становништво
(стање 30.06.2019.)

Укупно Станов-
ника/ km2

БЕОГРАДСКИ РЕГИОН 3.234 157 1.694.056 524
БЕОГРАДСКА ОБЛАСТ – Град 

Београд 3.234 157 1.694.056 524

1 Врачар 3 - 57.856 19.285
2 Стари град 5 - 44.613 8.923
3 Звездара 31 - 168.118 5.423
4 Нови Београд 41 - 213.040 5.196
5 Раковица 30 - 107.827 3.594
6 Савски венац 14 - 35.359 2.526
7 Земун 150 1 175.550 1.170
8 Вождовац 148 4 169.495 1.145

7  Статистика шумарства, РСЗ
8 Извор: Завод за статситику Републике Србије и Републички геодетски завод 

(http://devinfo.stat.gov.rs/SerbiaProfileLauncher/?lang=sr)
9 Витална статистика, РСЗ, процена средином 2019.г.
10 Територијални регистар, РСЗ

Ред.
бр. Подручје Површи-

на [km2]
Број 

насеља

Становништво
(стање 30.06.2019.)

Укупно Станов-
ника/ km2

9 Чукарица 157 7 177.108 1.128
10 Палилула 451 7 184.488 409
11 Гроцка 300 15 86.908 290
12 Обреновац 410 29 72.085 176
13 Сурчин 288 7 46.815 163
14 Младеновац 339 22 51.613 152
15 Лазаревац 383 34 56.595 148
16 Барајево 213 13 26.798 126
17 Сопот 271 17 19.788 73

4.1.3. Квалитет и карактеристике животне средине 

Стање квалитета животне средине Београда одређено је 
његовим природним условима, створеном урбаном струк-
туром, саобраћајем, привредним и другим активностима 
које се одвијају у граду. Подручје Београда са непосредним 
окружењем представља економски најразвијенију зону у 
земљи, са великом концентрацијом саобраћајне и друге ин-
фраструктуре, становништва, интензивних енергетских ка-
пацитета, што доводи до загађивања ваздуха, воде и земљи-
шта, повећаног ниво буке као и других утицаја на животну 
средину. Највећи утицај система јавног транспорта путника 
јесте на квалитет ваздуха и ниво буке у животној средини.

Праћење стања животне средине спроводи се на терито-
рији града Београда. Подаци о квалитету животне средине 
нису подједнако доступни за све делове обухвата Стратегије.

Мониторинг животне средине врши се према усвојеним 
програмима Секретаријата за заштиту животне средине (ва-
здух, вода, земљиште, радиоактивност и комунална бука). 

Саобраћај генерално, па и јавни транспорт путника, има 
утицај на чиниоце животне средине: ваздух, бука, вода и 
земљиште. Најзначајнији утицај саобраћаја, у погледу опте-
рећења животне средине, јесте на квалитет ваздуха и ниво 
буке у животној средини. 

4.1.3.1. Квалитет ваздуха
Извори утицаја на квалитет ваздуха су стационарни и 

покретни, као и њихово међусобно и кумулативно делова-
ње са другим чиниоцима животне средине. 

Циљеви програмског мерења квалитета ваздуха на тери-
торији Београда су следећи:

– Праћење степена загађености ваздуха у односу на гра-
ничне вредности (ГВ), толерантне вредности (ТВ), макси-
мално дозвољене вредности (МДВ) и циљне вредности (ЦВ);

– Предузимање превентивних мера за заштиту ваздуха 
од загађивања;

– Информисање јавности и давање препорука за пона-
шање у епизодама повећаног загађења ваздуха; 

– Праћење трендова концентрација по зонама градске 
територије; 

– Процена изложености популације, – идентификација 
извора загађења или ризика;

– Евалуација дуготрајних трендова;
– Сагледавање утицаја предузетих мера на степен зага-

ђености ваздуха.
Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се 

мерењем нивоа загађујућих материја у локалној мрежи мер-
них станица и мерних места. Локална мрежа мерних стани-
ца и мерних места за праћење квалитета ваздуха у Београду 
је успостављена Програмом контроле квалитета ваздуха 
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у Београду за 2018. и 2019. годину11, а чине је континуална 
фиксна мерења и индикативна мерења: 

– континуална фиксна мерења (из стационарних извора) и
– индикативна мерења (из покретних извора и у циљу 

успостављања фиксних мерења). 
Такође, контрола квалитета ваздуха врши се мерењем и 

у оквиру државне мреже у којој се на територији Београда 
налази осам аутоматских мерних станица од којих са три 
управља Градски завод за јавно здравље Београд, док са 
осталих пет управља Агенција за заштиту животне средине.

У овом извештају детаљно су обрађени подаци из локал-
не мреже, а исти су довољни за добијање репрезентативне 
слике о квалитету ваздуха на територији Београда у складу 
са коментаром Градског завода за јавно здравље Београд.

Према Програму контроле квалитета ваздуха у Београду 
за 2018. и 2019. годину, континуална фиксна мерења врше 
се на 18 мерних места из стационарних извора у насељеним 
подручјима у широј и ужој зони града Београда (Слика 8. 
и Слика 9.) и на 3 мерна места из стационарних извора у 
индустријским подручјима (Слика 10.), док се индикативна 
мерења врше на 15 мерних места (раскрсница) из покрет-
них извора12 (Слика 7.) и два мерна места (SI-ММ19 i SI-
ММ20) у циљу успостављања фиксних мерења (Слика 8.). 
Табела 12. приказује број мерних места квалитета ваздуха 
из стационарних и покретних извора у 17 општина Града 
Београда. На поменутим сликама црвеном бојом обележе-
на су мерна места (ММ) на којима у 2019. години долази до 
прекорачења граничних вредности једног или више пара-
метара, док су зеленом бојом обележена ММ на којима не 
долази до прекорачења граничних вредности ниједног па-
раметра.

Мерне станице су класификоване према типу подруч-
ја (урбано/субурбано/рурално), типу станице у односу на 
извор емисије (саобраћај/грејање/индустрија), типу зоне 
што значи намену простора. 

У урбаним подручјима заступљена су мерења емисија у 
ваздух из покретних и непокретних (стационарних) изво-
ра. Од непокретних то су грејање у насељеним подручјима и 
индустрија, а од покретних саобраћај.

У субурбаним и руралним подручјима заступљена су 
мерења емисија у ваздух из непокретних (стационарних) 
извора емисија у ваздух – грејање у насељеним подручјима 
и индустрија.

Сва мерна места квалитета ваздуха из покретних извора 
(PI) налазе се у урбаним подручјима. 

Мерна места квалитета ваздуха из стационарних изво-
ра у насељеним подручјима (SI) налазе у урбаним (SI-ММ1, 
SI-ММ2, SI-ММ3, SI-ММ5, SI-ММ6, SI-ММ7, SI-ММ8, SI-
ММ9, SI-ММ11, SI-ММ12, SI-ММ13, SI-ММ15 i SI-ММ16), 
субурбаним (SI-ММ10 i SI-ММ14) и руралним (SI-ММ4, SI-
ММ17 i SI-ММ18) подручјима. 

Мерна места квалитета ваздуха из стационарних извора у 
индустријским подручјима (II) налазе у урбаним (II– ММ3), 
субурбаним (II-ММ2) и руралним (II-ММ1) подручјима.

Два мерна места (SI-ММ19 i SI-ММ20) која се односе на 
индикативна мерења нивоа загађујућих материја у циљу успо-
стављања фиксних мерења налазе се у урбаним подручјима. 

Мерна места из стационарних извора у насељеним по-
дручјима (SI) и покретних извора (PI) преклапају се на сле-

11  У време припреме извештаја Програм контроле квалитета ваздуха у Београду за 
2020. и 2021. годину није био доступан.

12  У 2020. години дошло је до измене терминологије у Програму контроле квалите-
та ваздуха у Београду за 2020. и 2021. годину: израз покретни извори замењен је 
изразом мобилни извори.

дећим локацијама: SI-ММ8 и PI-ММ12, SIММ15 и PI-ММ13 
и SI-ММ16 и PI-ММ8.

Узорковање ваздуха, полуаутоматским методама врши 
се у току 24 часа, током целе године. Подаци са аутоматских 
мерних станица се усредњавају на 1 сат. 

Повремена мерења, равномерно распоређена у току го-
дине (24 сата) се врше на фиксним мерним станицама, ради 
одређивања масене концентрације бензо(а)пирена, арсена, 
олова, никла и кадмијума у суспендованим честицама PМ10.

Основни извори емисије загађујућих материја у амби-
јентални ваздух на територији града Београда су енерге-
тика (топлане, термоелектране, котларнице, индивидуална 
ложишта, око 200.000 индивидуалних димњака), мали и 
средњи производни процеси (пекаре, припрема брзе хране, 
роштиљ), поједини обновљени индустријски објекти на те-
риторији града (у надлежности Републике), пољопривреда 
(коришћење средстава за заштиту са земље и из ваздуха) и 
саобраћај. У процесима загревања у индивидуалним ложи-
штима користе се течна и чврста фосилна горива са већим 
процентом сумпора, са непознатим садржајем пратећих хе-
мијских елемената, а веома често се током зимског периода 
на појединим општинама где је регистрован већи број ин-
дивидуалних ложишта користе различите врсте горива не-
познатог порекла. На основу података о нивоу загађујућих 
материја у ваздуху врши се оцењивање квалитета ваздуха.

Оцењивање квалитета ваздуха обавезно се врши у по-
гледу концентрације SO2, NO2 и NO, чађи, суспендованих 
честица (PМ10, PМ2,5), олова, бензена и CO, приземног озо-
на, арсена, кадмијума, никла и бензо(а)пирена, као и за дру-
ге загађујуће материје према Уредби о условима за монито-
ринг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник 
РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13).

У складу са чланом 21. Закона о заштити ваздуха („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), а према нивоу зага-
ђености, полазећи од прописаних граничних и толерантних 
вредности, а на основу резултата мерења, утврђују се следе-
ће категорије квалитета ваздуха:

– Прва категорија – чист или незнатно загађен ваздух 
где нису прекорачене граничне вредности нивоа ни за једну 
загађујућу материју;

– Друга категорија – умерено загађен ваздух где су пре-
корачене граничне вредности нивоа за једну или више зага-
ђујућих материја, али нису прекорачене толерантне вредно-
сти ни једне загађујуће материје;

– Трећа категорија – прекомерно загађен ваздух где су 
прекорачене толерантне вредности за једну или више зага-
ђујућих материја.

На основу претходно наведеног закона, Агенција за за-
штиту животне средине објављује Годишњи извештај о ста-
њу квалитета ваздуха у Републици Србији.

Табела 12. Број мерних места у 17 општина Града Београ-
да (квалитет ваздуха)

Ред. 
бр.

Градска 
општина

Број мерних места по општинама
Стационарни извори

Покретни извори 
(PI)Насељена подручја 

(SI)
Индустријска 
подручја (II)

1 Чука-
рица

– SI-ММ5: Пожешка 72
– SI-ММ19: Чукаричка 
падина, Николе Вучете

/ /

2 Нови 
Београд

– SI-ММ2: Гоце Делчеве 
30 /

– PI-ММ1: Хајат – 
Милентија Поповића 
и Булевар Михајла 
Пупина
– PI-ММ9: Студентски 
град – Студентска и 
Тошин бунар
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Ред. 
бр.

Градска 
општина

Број мерних места по општинама
Стационарни извори

Покретни извори 
(PI)Насељена подручја 

(SI)
Индустријска 
подручја (II)

3 Пали-
лула

– SI-ММ4: Овча –Првог 
маја 2а
– SI-ММ13: Крњача – 
Грге Андријановића 8
– SI-ММ14: Крњача II, 
Пољопривредна школа, 
Панчевачки пут 39

– II-ММ2: 
Крњача 
– Пољо-
привредна 
школа

– PI-ММ6: Цвијиће-
ва – Булевар Деспота 
Стефана и Цвијићева
– PI-ММ10: Карабурма 
– Маријане Грегоран и 
Војводе Мицка
– PI-ММ15: Панчевач-
ки мост

4 Ракови-
ца

– SI-ММ12: O.Ш. Нико-
ла Тесла, Др Миливоја 
Петровића 6

– II-ММ3: Ра-
ковица– Ин-
дустријски 
комплекс

/

5 Савски 
венац

– SI-ММ1: Милоша 
Поцерца 5
– SI-ММ6: КБЦ Др Дра-
гиша Мишовић, Хероја 
Милана Тепића 1
– SI-ММ8: БАС станица, 
Железничка 4
– SI-ММ15: Ветеринар-
ски факултет, Булевар 
ослобођења 18

/

– PI-ММ12: Железнич-
ка станица – Савски 
трг
– PI-ММ14: Мостар
– PI-ММ13: Франш – 
Булевар ослобођења и 
Франш Д Епереа

6 Стари 
град

– SI-ММ3: Обилићев 
венац 2 /

– PI-ММ3: Лондон – 
Краља Милана и Кнеза 
Милоша
– PI-ММ4: Тунел – Де-
чанска и Нушићева
– PI-ММ5: Скупшти-
на – Булевар краља 
Александра и Кнеза 
Милоша
– PI-ММ11: Зелени 
венац – Бранкова, Југ 
Богданова и Краљице 
Наталије

7 Вождо-
вац

– SI-ММ20: Насеље 
Степа Степановић, 
Кумодрашка 265

/ /

8 Врачар – SI-ММ11: Бојанска 16 / /

9 Земун

– SI-ММ9: Јернеја копи-
тара бб,
– SI-ММ16: Авијатичар-
ски трг 7

/
– PI-ММ8: Земун – 
Главна улица и Змај 
Јовина

10 Звездара – SI-ММ7: Олге Јовано-
вић 11 /

– PI-ММ2: Вуков 
споменик – Булевар 
Краља Александра и 
Рузвелтова
– PI-ММ7: Градска 
болница – Димитрија 
Туцовића и Батутова

11 Барајево / / /
12 Гроцка / / /

13 Лазаре-
вац

– SI-ММ10: Слободана 
Козарева 1
– SI-ММ17: Велики 
Црљени, 7. Јула 19

/ /

14 Младе-
новац / / /

15 Обрено-
вац – SI-ММ18: МЗ Ушће – II-ММ1: 

Колубара ”B” /

16 Сопот / / /

Ред. 
бр.

Градска 
општина

Број мерних места по општинама
Стационарни извори

Покретни извори 
(PI)Насељена подручја 

(SI)
Индустријска 
подручја (II)

17 Сурчин / / /

Испитивања квалитета ваздуха у 2016. години (од 01.11. 
до 31. децембра), 2017. години (од 1. јануара до 31. децем-
бра ), 2018. години (од 1. новембра до 31. децембра) и 2019. 
години (од 1. новембра до 31. децембра) вршио је Градски 
завод за јавно здравље Београд према Програму контроле 
квалитета ваздуха у Београду у 2016. и 2017. години, и Про-
граму контроле квалитета ваздуха у Београду у 2018. и 2019. 
години. У време припреме извештаја подаци за 2020. годи-
ну нису били доступни.

Резултати испитивања загађујућих материја из покрет-
них извора (урбана подручја) у 2019, 2018, 2017. и 2016. го-
дини (ПРИЛОГ I – ТАБЕЛЕ ) показују да су просечне годи-
шње концентрације за NО2 прелазиле прописану граничну 
вредност на свим мерним местима, док су концентрације 
CО и SО2 биле испод прописаних граничних вредности. На 
слици 7. приказане су средње годишње вредности квалите-
та ваздуха из покретних извора у 2019. године.13

Резултати испитивања загађујућих материја из стацио-
нарних извора у насељеним подручјима у 2019, 2018, 2017. и 
2016. години (ПРИЛОГ I – ТАБЕЛЕ) показују да су просеч-
не годишње концентрације прелазиле прописану граничну 
вредност за NO2, PМ10, PМ2.5 и CO за континуална свакод-
невна 24-часовна фиксна мерења и за PМ10, B(a)P, Бензен, 
As и Ni за континуална фиксна 24-часовна мерења једном 
недељно / три пута недељно / сваки дан.

Резултати испитивања загађујућих материја из стационар-
них извора у индустријским подручјима у 2019, 2018, 2017. и 
2016. години (ПРИЛОГ I – ТАБЕЛЕ) показују да су просеч-
не годишње концентрације прелазиле прописану граничну 
вредност за PМ10 на свим мерним местима осим на II-ММ2 
у 2016. години, II-ММ1 и II-ММ2 у 2019. години, за As на II-
ММ2 у 2018. години, II-ММ1, II-ММ2 и II-ММ3 у 2019. годи-
ни, за бензо (а) пирен на свим мерним местима и за укупне 
таложне материје на II-ММ1 у 2016. години и 2017. години.

Након анализе резултата може се закључити да нема 
значајних разлика у загађењу ваздуха у урбаним, субурба-
ним и руралним подручјима, осим за NO2 који је у урбаним 
подручјима знатно већи у односу на субурбана и рурал-
на подручја у којима не долази до прекорачења граничних 
вредности за NO2.

Према Годишњем извештају, Агенције за заштиту жи-
вотне средине, о стању квалитета ваздуха у Републици Ср-
бији за 2019. години у агломерацији Београд ваздух је био 
III категорије. 
13 Годишњи извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на територији Бео-

града у локалној мрежи мерних станица/места за период 1. 1. 2019–31. 12. 2019., 
Градски завод за јавно здравље Београд, јануар 2020. године
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Слика 7. Средње годишње вредности квалитета ваздуха из покретних извора у 2019. години

Слика 8. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из покретних извора
Извор: Google Earth
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Слика 9. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора – ужа зона
Извор: Google Earth

Слика 10. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора – шира зона
Извор: Google Earth



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 339

Слика 11. Мерна места испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у индустријским зонама
Извор: Google Earth

4.1.3.2. Климатске промене
Посебан циљ Програма у области климе и климатских 

промена представља смањење штетних утицаја саобраћаја 
на животну средину и здравље људи. За достизање тог циља 
потребно је: 

– Смањити емисије штетних гасова и других отпадних 
материја пореклом из саобраћаја; 

– Побољшати техничке карактеристике возила и струк-
туру превозних средстава; 

– Смањити буку пореклом од саобраћаја;
– Побољшати стање постојеће саобраћајне инфраструк-

туре; 
– Успоставити савремени систем управљања друмским 

саобраћајем.
Средњорочни циљ високог приоритета дефинисан је у 

Акционом плану адаптације на климатске промене са про-
ценом рањивости (2015) за град Београд као неструктурна 
мера бр. 18:

Активности обухватају информисање путем медија, 
на јавним скуповима, обукама, израдом и дистрибуцијом 
материјала о ризицима и превенцији, спровођење акција 
и кампања које промовишу одрживе видове транспорта, 
спровођење акција и кампања за промовисање коришћења 
енергетски ефикаснијих транспортних средстава у свим ви-
довима саобраћаја, коришћење обновљивих горива, као и 
преусмеравање јавне тражње са појединачног (аутомобил-
ског) на јавне и недрумске видове саобраћаја, итд; Промена 
понашања треба да помогне избегавању или минимизира-
њу утицаја екстремних временских догађаја. 

4.1.3.3 Ниво буке у животној средини
Ниво буке у животној средини у Београду прати се кон-

тинуирано у току 24 сата, два пута годишње у сезонским 

циклусима (пролеће и јесен) на 35 мерних места у разли-
читим зонама намене (зоне становања, градског центра, 
школске, болничке, индустријске и рекреативне зоне и зоне 
дуж прометнијих саобраћајница). Табела 14. приказује број 
мерних места у 17 општина Града Београда. На слици 19. 
црвеном бојом обележена су ММ на којима долази до пре-
корачења граничних вредности, док су зеленом бојом обе-
лежена ММ на којима не долази до прекорачења граничних 
вредности у 2019. години (пролеће и јесен).

Мерна места су класификоване према типу подручја 
(урбано/субурбано/рурално). Од 35 мерних места 30 (ММ1, 
ММ2, ММ3, ММ4, ММ5, ММ6, ММ7, ММ8, ММ9, ММ10, 
ММ11, ММ12, ММ13, ММ14, ММ15, ММ16, ММ17, ММ18, 
ММ19, ММ20, ММ22, ММ23, ММ25, ММ26, ММ27, ММ28, 
ММ29, ММ30, ММ32 и ММ35) се налази у урбаном подруч-
ју, док се осталих 5 (ММ21, ММ24, ММ31, ММ33 и ММ34) 
налази у субурбаном подручју. 

Мере се следећи индикатори нивоа буке: Lmax, L1, L5, 
L10, L50, L90, L99, Lmin, као и еквивалентни ниво (Leq), 
што омогућава детаљну анализу буке у току дана, вечери и 
ноћи. На основу добијених еквивалентних нивоа израчуна-
ва се меродавни ниво буке за дан, вече и ноћ и изражен у 
децибелима – dB(A). Оцењивања индикатора буке, процена 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
на здравље људи врши се у на основу Уредбе о индикатори-
ма буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини („Службени гласник РС”, број 75/10).

Према претходно наведеној уредби, граничне вредности 
индикатора буке на отвореном простору односе се на укуп-
ну буку која потиче од свих извора буке на посматраној ло-
кацији (наредна табела).
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Табела 13. Граничне вредности индикатора буке на отво-
реном простору 

Зона Намена простора

Ниво буке 
[dB (A)]

за дан и 
вече за ноћ

1.
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне 
и опоравилишта, културно-историјски локали-
тети, велики паркови

50 40

2. Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45
3. Чисто стамбена подручја 55 45

4. Пословно-стамбена подручја, трговачко-стам-
бена подручја и дечја игралишта 60 50

5.

Градски центар, занатска, трговачка, админи-
стративно-управна зона са становима, зона 
дуж аутопутева, магистралних и градских 
саобраћајница

65 55

6. Индустријска, складишна и сервисна подручја 
и транспортни терминали без стамбених зграда

На граници ове зоне 
бука не сме прелазити 

граничну вредност у зони 
са којом се граничи

Мерење нивоа буке у животној средини 2017. године 
вршио је Градски завод за јавно здравље Београд, а у 2018. 
и 2019. години Институт ИМС АД Београд; према Програ-
му мерења нивоа буке у животној средини на територији 
Београда у 2016. и 2017. години / 2018. и 2019. години. Ре-
зултати испитивања приказани у Прилогу I показују да 
вредности индикатора буке у животној средини, измерене 
у периоду од 2017. до 2020. године, прелазе прописане гра-
ничне вредности за дан, вече и ноћ. Забележена су прекора-
чења следећих вредности:

– 58 dB за дан и вече и 54 dB за ноћ у зони нивоа буке 1 
(ГВ: дан и вече 50 dB, ноћ 40 dB),

– 57 dB за дан и вече у зони нивоа буке 2, (ГВ: дан и вече 
50 dB, ноћ 45 dB)

– 70 dB за дан и вече и 61 dB за ноћ у зони нивоа буке 3, 
(ГВ: дан и вече 55 dB, ноћ 45 dB)

– 73 dB за дан и вече и 69 dB за ноћ у зони нивоа буке 5, 
(ГВ: дан и вече 65 dB, ноћ 55 dB)

– 70 dB за дан и вече и 64 dB за ноћ у зони нивоа буке 6 
(ГВ ниво за граничну зону). 

Мерење нивоа буке није вршено у зони нивоа буке 4 (ГВ: 
дан и вече 60 dB, ноћ 50 dB). Након анализе резултата може 
се закључити да на великом броју мерних места ниво буке 
прелази допуштене граничне вредности у односу на прет-
постављену акустичку зону којој мерно место припада како 
за ноћ тако и за дан и вече, при чему избор циклуса мерења, 
односно да ли су мерења извршена у пролећном или у јесе-
њем циклусу, као и то да ли су мерења извршена у урбаним 
или субурбаним подручјима нема значајнијег утицаја. На 
сликама (у прилогу I) су приказани резултати мерења нивоа 
буке у животној средини у 2019. години (пролеће и јесен) 
по зонама нивоа буке. Табела 15. приказује преглед проце-
ната угроженог и веома угроженог становништва буком по 
мерним местима у оба циклуса мерења (пролеће и јесен) у 
2019. години према Годишњем извештају Секретаријата за 
заштиту животне средине о квалитету животне средине у 
Београду 2019. години. Процена штетних ефеката буке у 
животној средини на здравље људи извршена је на осно-
ву Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гла-
сник РС”, број 75/10).

Табела 14.  Број мерних места нивоа буке по општинама 
Града Београда

Ред-
ни 

број

Градска 
општина Мерно место Опис локације Зона нивоа буке

1. Чукарица

ММ6 – Благоја 
Паровића

Од броја 60-90 са 
парне стране улице

стамбена зона 
(зона 5)

ММ24 – Стевана 
Филиповића

Од броја 36-46 са 
парне стране улице

стамбена зона 
(зона 3)

2. Нови 
Београд

ММ1 – Јурија 
Гагарина

Блок 45, солитери 
ка улици Јурија 
Гагарина

стамбена зона 
(зона 3)

ММ11 – Војводе 
Мишића

Од броја 60-90 са 
парне стране улице

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

ММ17 – Гандијева Блок 64 југ стамбена зона 
(зона 3)

ММ19 – Похорска Блок 7а стамбена зона 
(зона 5)

ММ22 – Арсенија 
Чарнојевића

Блок 28, објекти ка 
Аутопуту

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

ММ23 – Гоце 
Делчева

Угао Гоце Делчев и 
Булевара Николе 
Тесле

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

ММ33 – Недељка 
Гвозденовића

Од броја 42-58 са 
парне стране

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

3. Палилула

ММ2 – Булевар 
краља Александра

У близини рас-
крснице Булевара 
краља Александра 
и Београдске улице

градски центри 
(зона 5)

ММ10 – Далма-
тинска

Од броја 1-11 са 
непарне стране 
улице

градски центри 
(зона 5)

ММ14 – Булевар 
деспота Стефана

Од броја 112-124 
са парне стране 
улице

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

ММ21 – Борча – 
Беле Барток

МЗ „Нова Борча” 
(Центар III)

зона поред са-
обраћајнице (зона 3)

ММ31 – Хоповска Од броја 8-76 са 
парне стране

стамбена зона 
(зона 3)

ММ32 – Миријев-
ски булевар

Од броја 2-10 са 
парне стране

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

4. Раковица ММ7 – Краљице 
Јелене

Краљице Јелене 
22, Дом здравља 
„Раковица”

индустријска зона 
(зона 6) – граничи се 
са зоном 5

5. Зелени 
венац

ММ4 – Немањина Немањина 2, Бол-
ница Свети Сава

стамбена зона 
(зона 5)

ММ16 – Зелени 
венац

Југ Богданова од 
броја 2-10, са пар-
не стране улице

gradski centri (zona 5)

ММ26 – Клинички 
центар

Вишеградска 26, 
Поликлиника 
Клиничког центра 
Србије

болничка зона 
(зона 1)

ММ28 – Персиде 
Миленковић

Од броја 1-11 са 
непарне стране 
улице

стамбена зона 
(зона 3)

6. Стари град

ММ3 – Краљице 
Наталије

Од броја 58-70, са 
парне стране улице

градски центри 
(зона 5)

ММ8 – Узун 
Миркова

Узун Миркова 2, 
Етнографски музеј

градски центри 
(зона 5)

ММ20 – Ка-
рађорђева

Од броја 15-31 са 
непарне стране 
улице

зона поред са-
обраћајница (зона 5)

ММ29 – Кале-
мегдан

Павиљон „Цвијета 
Зузорћ”

рекреативна зона 
(зона 1)

7. Вождовац

ММ9 – Криво-
лачка

Дом здравља „Во-
ждовац”, страна 
према Криволачкој 
улици

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

ММ12 – Војводе 
Степе

Од броја 58-66 са 
парне стране

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

ММ13 – Устаничка
Од броја 132-138 
или 150-158 са пар-
не стране улице

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

8. Врачар / / /
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Ред-
ни 

број

Градска 
општина Мерно место Опис локације Зона нивоа буке

9. Земун

ММ15 – Земун – 
Главна

Главна 32, Позо-
риште „Мадленија-
нум”

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

ММ25 – Земун – 
Градски парк

Градски парк 1, Зе-
мунска гимназија

школска зона (зона 
2)

ММ27 – Угрино-
вачка

Између Шилерове 
и Сремске улице са 
парне стране

стамбена зона 
(зона 3)

ММ30 – „Форд” – 
„Грмеч”

Комплекс „Грмеч” 
страна ка Ауто-
путу

индустријска зона 
(зона 6) – граничи се 
са зоном 5

ММ34 – Јована 
Бранковића

Између улица 
Мајора Зорана 
Радосављевића 
и Војвођанских 
бригада

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

Ред-
ни 

број

Градска 
општина Мерно место Опис локације Зона нивоа буке

10. Звездара

ММ5 – Захумска

Између улица 
Митрополита 
Мраовића и Милу-
тина Шапчанина 
са непарне стране 
улице

стамбена зона 
(зона 3)

ММ18 – Радојке 
Лакић

Између Улцињске 
улице и Улице Ко-
сте Абрашевића

стамбена зона 
(зона 3)

11. Барајево / / /
12. Гроцка / / /
13. Лазаревац / / /

14. Младено-
вац / / /

15. Обрено-
вац / / /

16. Сопот / / /

17. Сурчин ММ35 – Војвођан-
ска

Војвођанска 79, ГО 
Сурчин

зона поред са-
обраћајнице (зона 5)

Табела 15. Преглед процената угроженог и веома угроженог становништва буком по мерним местима у оба циклуса ме-
рења (пролеће и јесен) у 2019. години

Зона Намена простора Мерно место Извор буке / доми-
нантни извор

Пролеће 2019. године Јесен 2019. године
Дан (%) Ноћ (%) Дан (%) Ноћ (%)

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но

1

Подручја за одмор и 
рекреацију, болничке 
зоне и опоравилишта, 
културно-историјски 
локалитети, велики 
паркови

ММ26 Клинички 
центар Друмски саобраћај 19 7 11 4 22 9 12 5

ММ29 Калемегдан
Активности у оквиру 
парка и саобраћај који 
се чује у даљини

12 4 8 3 10 3 6 3

2 Туристичка подручја, 
кампови и школске зоне

ММ25 Земун – Град-
ски парк

Активности у оквиру 
школе 15 5 8 3 15 5 8 3

3 Чисто стамбена подручја

ММ1 Јурија Гагарина Друмски саобраћај 22 9 12 5 21 8 11 5
ММ5 Захумска Друмски саобраћај 18 6 9 4 16 6 10 4
ММ17 Гандијева Друмски саобраћај 29 12 15 6 26 10 13 5
ММ18 Радојке лакић Друмски саобраћај 15 5 7 3 13 5 7 3
ММ21 Борча – Беле 
Барток Друмски саобраћај 16 6 10 4 19 7 12 5

ММ24 Стевана 
Филиповића Друмски саобраћај 31 14 17 8 31 14 17 8

ММ27 Угриновачка Друмски саобраћај 38 18 20 9 38 18 21 10
ММ28 Песиде Ми-
ленковић Друмски саобраћај 16 6 9 4 11 4 7 3

ММ31 Хоповска Друмски саобраћај 15 5 9 3 13 5 8 3

5

Градски центар, занатска, 
трговачка, администра-
тивно-управна зона са 
становима, зона дуж ау-
топутева, магистралних 
и градских саобраћај-
ница

ММ2 Булевар краља 
Александра Друмски саобраћај 47 25 25 13 50 27 26 14

ММ3 Краљице 
Наталије Друмски саобраћај 38 18 21 10 35 16 18 9

ММ4 Немањина Саобраћај 40 19 21 10 40 19 22 11
ММ6 Благоја Па-
ровића Саобраћај 31 14 17 8 29 12 17 7

ММ8 Узун Миркова Друмски саобраћај 31 14 17 7 24 9 13 6
ММ9 Криволачка Друмски саобраћај 19 7 8 3 29 12 17 7

ММ10 Далматинска Саобраћај
ОШ „Вук Караџић” 31 14 17 8 22 9 9 4

ММ11 Булевар војво-
де Мишића Саобраћај 47 25 26 13 45 23 25 13

ММ12 Војводе Степе Саобраћај 50 27 26 13 45 23 24 12
ММ13 Устаничка Друмски саобраћај 29 12 16 7 29 12 16 7
ММ14 Булевар 
Деспота Стефана Друмски саобраћај 55 31 30 16 52 29 28 15

ММ15 Земун – 
Главна Друмски саобраћај 45 23 24 12 40 19 22 11

ММ16 Зелени венац Друмски саобраћај 50 27 27 14 45 23 25 13
ММ19 Похорска Друмски саобраћај 38 18 20 10 35 16 18 8
ММ20 Карађорђева Друмски саобраћај 40 19 20 10 42 21 23 12
ММ22 Арсенија 
Чарнојевића Друмски саобраћај 40 19 22 11 35 16 20 10

ММ23 Гоце Делчева Друмски саобраћај 24 9 14 6 22 9 13 5



Број 79 – 342 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Зона Намена простора Мерно место Извор буке / доми-
нантни извор

Пролеће 2019. године Јесен 2019. године
Дан (%) Ноћ (%) Дан (%) Ноћ (%)

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но

Угроже-
но

Веома 
угроже-

но
ММ32 Миријевски 
булевар Друмски саобраћај 40 19 22 11 42 21 23 11

ММ33 Недељка 
Гвозденовића Друмски саобраћај 27 11 15 7 29 12 16 7

ММ34 Јована Бран-
ковића Друмски саобраћај 45 23 24 12 31 14 16 7

ММ35 Војвођанска Друмски саобраћај 47 25 26 13 40 19 22 11

6

Индустријска, скла-
диштена и сервисна 
подручја и транспортни 
терминали без стамбе-
них зграда

ММ7 Краљице Јелене
(граничи се са зоном 
5)

Друмски саобраћај 52 29 27 14 47 25 24 12

ММ30 „Форд” – 
„Грмеч”
(граничи се са зоном 
5)

Активности у оквиру 
пословног центра и 
друмски саобраћај

26 10 14 6 21 8 13 5

Слика 12. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 1 у оба циклуса 
мерења (2020. година)
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Слика 13. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 2 у оба циклуса 
мерења (2020. година)

Слика 14. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 3 у првом циклусу 
мерења (пролеће, 2020. године)
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Слика 15. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 3 у другом циклу-
су мерења (јесен, 2020. године)

Слика 16. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 5 у првом циклусу 
мерења (пролеће, 2020. година)
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Слика 17. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 5 у другом циклу-
су мерења (јесен, 2020. година)

Слика 18. Упоредни графички приказ индикатора нивоа буке у животној средини у зони нивоа буке 6 у оба циклуса 
мерења (2020. година)
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Слика 19. Мерна места за мерење нивоа буке у животној средини
Извор: Google Earth

4.1.3.4.Квалитет површинских вода
Градски завод за јавно здравље Београд редовно, јед-

ном месечно, врши контролу квалитета површинских 
вода (река и канала) на територији Београда. Испитивања 
обухватају контролу опште физичко-хемијске и микро-
биолошке параметре за одређивање класе квалитета по-
вршинских вода према Уредби о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземних водама 
и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се извр-
ши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параме-
трима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подзем-
них вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 

Такође, током испитивања у мају, јулу и септембру врши 
се и анализа приоритетних и приоритетних хазардних суп-
станци према Уредби о граничним вредностима приори-
тетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Слу-
жбени гласник РС”, број 24/14).

У свим месецима током године врши се испитивање 
квалитета површинске воде на пет река (Сава, Дунав, Ко-
лубара, Топчидерска и Железничка река) и једном каналу 
(Галовица), док се у мају, јулу, септембру и децембру врши 
испитивање на још дванаест река (Баричка, Пештан, Турија, 
Маричка, Бељаница, Лукавица, Болечица, Грочанска, Вели-
ки Луг, Раља, Барајевска и Сопотска) и седам канала (Кало-
вита, Сибница, Визељ, Караш, ПКБ, Прогарска Јарчина и 
Обреновачки канал). 

У извештајима о испитивању површинских вода не по-
стоји информација о преласку граничних вредности за ма-

терије које би могле да буду пореклом из саобраћаја.
Подаци о квалитету површинских вода на територији 

Београда у 2018. и 2019. години приказане су у наредној та-
бели.

Табела 16. Квалитет површинских вода на територији 
града Београда у 2018. и 2019. години

Река/
Канал Резултати (2019. године)

Реке

Сава

Мониторинг квалитета воде реке Саве обухвата три узорка: два на 
локацији Макиш у Београду (М1 и М2) и један на локацији Забран у 
Обреновцу (ЗО). 
Резултати испитивања показују да квалитет реке Саве према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) на:
– М1 – углавном одговара III класи квалитета површинских вода, осим 
у априлу и октобру када је био II класа. 
– М2 – углавном одговара III класи квалитета површинских вода, осим 
у фебруару када је био I класа, априлу и септембру када је био II класа 
и у децембру када је био V класа. 
– ЗО – углавном одговара III класи квалитета површинских вода осим 
у мају, јуну, августу, септембру и новембру када је био II класа. 
Еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) на:
– М1 – углавном умерен, осим у фебруару када је био слаб и мају, јуну, 
августу и октобру када је био добар. 
– М2 – углавном умерен осим у фебруару када је био слаб, јуну, августу 
и септембру када је био добар и децембру када је био лош.
– ЗО – углавном добар осим у фебруару када је био слаб и јануару, 
марту, априлу и децембру када је био умерен.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14), на локацијама 
М1 (у мају и јулу) и ЗО (у јулу) утврђена је концентрација никла која 
је била нижа од просечне годишње концентрације и од максимално 
дозвољене концентрације.

Дунав

Мониторинг квалитета воде реке Дунав обухвата три узорка: два на 
локацији Винча (В1 и В2) и један на локацији Батајница (Б).
Резултати испитивања показују да квалитет реке Дунав према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) на:
– В1 – углавном одговара III класи квалитета површинских вода, осим 
у јануару, фебруару, марту, мају и септембру када је био IV класa. 
– В2 – углавном одговара IV класи квалитета површинских вода, осим 
у мају, јуну, јулу, августу и октобру када је био III класа и децембру када 
је био V класа. 
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Река/
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– Б – углавном одговара III класи квалитета површинских вода осим у 
децембру када је био IV класа. 
Еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) на:
– В1 – углавном умерен, осим у јануару, фебруару, марту, мају и септем-
бру када је био слаб. 
– В2 – углавном слаб осим у мају, јуну, јулу, августу и октобру када је 
био умерен и децембру када је био лош.
– Б – углавном умерен осим у октобру и децембру када је био слаб.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14), на локацији В1 у 
мају и јулу утврђена је концентрација никла која је била нижа од про-
сечне годишње концентрације и од максимално дозвољене концентра-
ције. Поред никла који је нормиран, утврђено је и присуство пестицида 
десетилтербутилазина, диметенамида, метолахлора и тербутилазина 
чије присуство није нормирано.

Колубара

Мониторинг квалитета воде реке Колубаре обухвата два узорка, по 
један са локалитета мост на путу за Обреновац (МО) и локалитета 
Ћелије код старог железничког моста (ЋЖМ).
Резултати испитивања показују да квалитет реке Колубаре према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) на:
– МО – углавном одговара III класи квалитета површинских вода, 
осим у фебруару, марту, мају и јуну када је био IV класa и априлу када 
је био V класа. 
– ЋЖМ – углавном одговара IV класи квалитета површинских вода, 
осим у мају, августу, септембру и новембру када је био III класа и јануа-
ру и априлу када је био V класа. 
Еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) на:
– МО – углавном умерен, осим у фебруару, марту, мају и јуну када је 
био слаб. 
– ЋЖМ – углавном умерен осим у марту и априлу када је био слаб и 
јануару и децембру када је био лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају у оба узорка 
воде реке Колубаре утврђено је присуство никла а на локалитету код 
моста на путу за Обреновац присуство живе. Концентрација никла на 
оба локалитета била је нижа од просечне годишње концентрације и 
нижа од максимално дозвољене концентрације а концентрација живе 
изнад максимално дозвољене концентрације. У септембру од свих ис-
питаних супстанци у анализираним узорцима воде ни једна супстанца 
није имала концентрацију већу од максимално дозвољене.

Топчи-
дерска

Мониторинг квалитета воде Топчидерске реке обухвата један узорак са 
локације мост изнад Цареве ћуприје. Резултати испитивања показују 
да квалитет Топчидерске реке према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) је лош.
У мају према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку воде 
Топчидерске реке утврђено је присуство никла и живе. Концентрација 
никла била је нижа од просечне годишње концентрације и нижа од 
максимално дозвољене концентрације а концентрација живе изнад 
максимално дозвољене концентрације. У септембру од свих испитаних 
супстанци у анализираним узорцима воде ни једна супстанца није 
имала концентрацију већу од максимално дозвољене.

Желез-
ничка

Мониторинг квалитета воде Железничке реке обухвата један узорак са 
локације фабрика „Иво Лола Рибар”. Резултати испитивања показују 
да квалитет Железничке реке према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) је био лош.
У мају према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку воде 
Железничке реке утврђено је присуство никла и живе. Концентрација 
никла била је нижа од просечне годишње концентрације и нижа од 
максимално дозвољене концентрације а концентрација живе изнад 
максимално дозвољене концентрације. У септембру од свих испитаних 
супстанци у анализираним узорцима воде ни једна супстанца није 
имала концентрацију већу од максимално дозвољене.

Баричка

Мониторинг квалитета воде Баричке реке обухвата један узорак са 
локације мост на улазу у фабрику „Прва Искра”. Резултати испитивања 
показују да квалитет Баричке реке према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара класи V, а еколошки статус према Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) је био лош.
У мају према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку воде 
Баричке реке утврђено је присуство никла и флуорантена чије концен-
трације су биле више од просечне годишње концентрације али ниже од 
максимално дозвољене концентрације. У септембру од свих испитаних 
супстанци у анализираним узорцима воде ни једна супстанца није 
имала концентрацију већу од максимално дозвољене.

Пештан

Мониторинг квалитета воде реке Пештан обухвата један узорак са 
локације мост на Ибарској магистрали. Резултати испитивања показују 
да квалитет реке Пештан према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи IV у мају и јулу, а класи III у септембру и децем-
бру, а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”,  
број 74/11) је био слаб у мају, а умерен у јулу, септембру и децембру.
У мају према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку воде 
реке Пештан утврђено је присуство никла чија концентрације су биле
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више од просечне годишње концентрације али ниже од максимално 
дозвољене концентрације. У септембру од свих испитаних супстанци 
у анализираним узорцима воде ни једна супстанца није имала концен-
трацију већу од максимално дозвољене.

Турија

Мониторинг квалитета воде реке Турије обухвата један узорак са 
локације мост на путу за Лазаревац. Резултати испитивања показују 
да квалитет реке Турије према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи III у јулу и септембру, IV у мају и V у децембру, 
а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) је био слаб у мају, а умерен у јулу, септембру и децембру.
У мају према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку воде 
реке Турије утврђено је присуство флуорантена чија концентрација 
је била виша од просечне годишње концентрације али нижа од мак-
симално дозвољене концентрације, док је у септембру концентрација 
никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
испод просечне годишње концентрације.

Маричка

Мониторинг квалитета воде Маричке реке обухвата један узорак са 
локације мост на путу за Лазаревац. Резултати испитивања показују 
да квалитет Маричке реке према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи III у јулу и IV у мају, а еколошки статус према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) био је слаб у мају, а 
умерен у јулу. У септембру и децембру Маричка река је пресушила тако 
да није било могуће извршити узорковање.
У мају према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку 
воде Маричке реке утврђено је да су концентрације никла и олова 
биле нижe од максимално дозвољене концентрације, концентрација 
живе виша од максимално дозвољене концентрације а концентрација 
флуорантена виша од просечне годишње концентрације али нижа од 
максимално дозвољене концентрације.

Бељаница

Мониторинг квалитета воде реке Бељанице обухвата један узорак са 
локације мост на путу за Лазаревац. Резултати испитивања показују да 
квалитет реке Бељанице према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи III у мају, септембру и децембру и IV у јулу, а еко-
лошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) 
био је умерен у мају, септембру и децембру, а слаб у јулу. 
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају у узорку 
воде реке Бељанице утврђено је присуство олова и живе. Измерена 
концентрација олова била је испод а живе изнад максимално дозвоље-
не концентрације а концентрација флуорантена виша од просечне 
годишње концентрације али нижа од максимално дозвољене концен-
трације. У септембру је само концентрација никла била изнад границе 
детекције, а добијена концентрација је била испод просечне годишње 
концентрације

Лукавица

Мониторинг квалитета воде реке Лукавице обухвата један узорак са 
локације мост на Ибарској магистрали. Резултати испитивања показују 
да квалитет реке Лукавице према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Служ-
бени гласник РС”, број 74/11) био је лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају само је кон-
центрација флуорантена била виша од просечне годишње концентра-
ције али нижа од максимално дозвољене концентрације. У септембру 
је само концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била испод просечне годишње концентрације

Болечица

Мониторинг квалитета воде реке Болечице обухвата један узорак са 
локације мост на Смедеревском путу. Резултати испитивања показују 
да квалитет реке Болечице према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Служ-
бени гласник РС”, број 74/11) био је лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају у узорку воде 
Болечке реке концентрација никла била је изнад просечне годишње 
концентрације али испод максимално дозвољене концентрације а кон-
центрација трихлоретена нижа од просечне годишње концентрације. У 
септембру само су концентрације олова, живе и кадмијума биле изнад 
максимално дозвољених концентрација.

Грочанска

Мониторинг квалитета воде Грочанске реке обухвата један узорак 
са локације код пијаце. Резултати испитивања показују да квалитет 
Грочанске реке према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара класи V у јулу, септембру и децембру, а класи IV у мају, а еко-
лошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) 
био је лош у јулу, септембру и децембру, а слаб у мају.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају и септембру 
само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била испод просечне годишње концентрације.

Велики 
Луг

Мониторинг квалитета воде реке Велики Луг обухвата један узорак са 
локације мост на путу за Јагњило. Резултати испитивања показују да 
квалитет реке Велики Луг према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Служ-
бени гласник РС”, број 74/11) био је лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају и септембру 
само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била испод просечне годишње концентрације.
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Раља

Мониторинг квалитета воде реке Раље обухвата један узорак са лока-
ције мост код ауто-пута. Резултати испитивања показују да квалитет 
реке Раље према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одговара 
класи V у јулу и септембру, а класи IV у мају и децембру, а еколошки 
статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) био је 
лош у јулу и септембру, а слаб у мају и децембру.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају концентрације 
никла и кадмијума биле су изнад границе детекције, а добијена концен-
трација никла била је испод а концентрација кадмијума изнад просечне 
годишње концентрације и максимално дозвољене концентрације. У 
септембру је само концентрација никла била изнад границе детекције, 
а добијена концентрација је била испод просечне годишње концентрације

Барајев-
ска

Мониторинг квалитета воде Барајевске реке обухвата један узорак 
са локације мост за Баждаревац. Резултати испитивања показују да 
квалитет Барајевске реке према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Служ-
бени гласник РС”, број 74/11) био је лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају концентрација 
живе била је виша од максимално дозвољене концентрације, док у септем-
бру од свих испитаних супстанци у анализираним узорцима воде ни једна 
супстанца није имала концентрацију већу од максимално дозвољене.

Сопотска

Мониторинг квалитета воде Сопотске реке обухвата један узорак са 
локације мост у Ђуринцима. Резултати испитивања показују да квали-
тет Сопотске реке према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) био је лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају концентра-
ције никла и олова биле су изнад просечне годишње концентрације 
али ниже од максимално дозвољене концентрације, док у септембру 
од свих испитаних супстанци у анализираним узорицма воде ни једна 
супстанца није имала концентрацију већу од максимално дозвољене.

Канали

Галовица

Мониторинг квалитета воде канала Галовица обухвата два узорка: 
мост у Дечу (МД) и црпна станица (ЦС).
Резултати испитивања показују да квалитет реке Колубаре према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) на:
– МД – углавном одговара V класи квалитета површинских вода, осим 
у марту и јуну када је био IV класa. 
– ЦС – углавном одговара V класи квалитета површинских вода, осим 
у марту и децембру када је био IV класa. 
Еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) на:
– МД – углавном лош, осим у марту и јуну када је био слаб. 
– ЦС – углавном лош осим у марту када је био слаб.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају и септембру 
на локацији МД утврђена је концентрација никла која је била нижа 
од просечне годишње концентрације и од максимално дозвољене 
концентрације.

Каловита

Мониторинг квалитета воде канала Каловита обухвата један узорак са 
локације мост у Ђуринцима. Резултати испитивања показују да канала 
Каловита реке према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара класи V, а еколошки статус према Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) био је лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају и септем-
бру утврђена је концентрација никла која је била нижа од просечне 
годишње концентрације и од максимално дозвољене концентрације.

Сибница

Мониторинг квалитета воде канала Сибница обухвата један узорак 
са локације код црпне станице. Резултати испитивања показују да 
квалитет канала Сибница према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи V у јулу, септембру и децембру, а класи IV у мају, 
а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) био је лош у јулу, септембру и децембру и умерен у мају.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају није утврђе-
но присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних 
и осталих загађујућих супстанци, док је у септембру детектовано 
само присуство никла, чија концентрација је била нижа од просечне 
годишње концентрације

Визељ

Мониторинг квалитета воде канала Визељ обухвата један узорак са 
локације код црпне станице. Резултати испитивања показују да квалитет 
воде канала Визељ према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара класи V у јулу и септембру, класи IV у мају и класи III у децем-
бру, а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) био је лош у јулу, умерен у септембру и децембру и слаб у мају.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају није утврђе-
но присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и 
осталих загађујућих супстанци, док је у септембру концентрација живе 
била изнад максимално дозвољене концентрације.

Караш

Мониторинг квалитета воде канала Караш обухвата један узорак са 
локације мост код Ченте. Резултати испитивања показују да квалитет 
воде канала Караш према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара класи II у мају, класи III у јулу, класи IV у септембру и V у 
децембру, а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) био је добар у мају, умерен у јулу, слаб у септембру и 
лош у децембру. 

Река/
Канал Резултати (2019. године)

Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају није утврђе-
но присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних 
и осталих загађујућих супстанци, док је у септембру детектовано 
само присуство никла, чија концентрација је била нижа од просечне 
годишње концентрације

ПКБ

Мониторинг квалитета воде ПКБ канала обухвата један узорак са 
локације мост код Ченте. Резултати испитивања показују да вода ПКБ 
канала према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одговара 
класи V, а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) био је лош.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају утврђена је 
концентрација живе која је била виша од максимално дозвољене кон-
центрације. Док је у септембру само је концентрација никла била изнад 
границе детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне 
годишње концентрације

Про-
гарска 

Јарчина

Мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина обухвата један 
узорак са локације код црпне станице. Резултати испитивања показују 
да вода ПКБ канала према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи V у јулу и септембру, класи III у мају, а класи II у 
децембру, а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) био је лош у септембру, слаб у јулу и добар у мају и 
децембру.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају није утврђе-
но присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и 
осталих загађујућих супстанци, док је у септембру само је концентра-
ција никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је 
била мања од просечне годишње концентрације.

Обре-
новачки 

канал

Мониторинг квалитета воде Обреновачког канала обухвата један узо-
рак са локације код црпне станице. Резултати испитивања показују да 
вода Обреновачког канала према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара класи V у децембру, класи IV у јулу и класи III у мају и 
септембру, а еколошки статус према Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) био је лош у децембру, слаб у јулу и умерен у септембру, 
док за мај еколошки статус није дефинисан.
Према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у мају концентра-
ције никла, живе, трихлоретилена и тетрахлоретилена биле су изнад 
границе детекције. Концентрације трихлоретена и тетрахлоретена 
биле су ниже од просечних годишњих концентрација. Концентрација 
никла била је нижа од просечне годишње концентрације и нижа од 
максимално дозвољене концентрације, док је концентрација живе била 
изнад максимално дозвољене концентрације. У септембру је концен-
трација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била мања од просечне годишње концентрације.

Подаци о квалитету површинских вода у 2018. године.

ВОДОТОЦИ ТИПА 1

а) Сава
Од 35 анализираних узорака воде реке Саве, према свим 

испитаним параметрима, нормама за II класу вода одговара-
ло је седам узорака (20%). Прекорачења норми за прописану 
класу су код седам (20%) узорака последица повећаних вред-
ности појединих микробиолошких и физичко-хемијских па-
раметара, код четири (11,4%) узорка одступање је забележено 
због повећаних вредности само појединих физичко-хемиј-
ских параметара, док је код 17 (48,5%) узорака одступање за-
бележено само због појединих микробиолошких параметара.

б) Дунав
Од 36 анализираних узорака воде реке Дунав, према свим 

испитаним параметрима нормама за II класу вода није одго-
варао ни један узорак. Прекорачења норми за прописану кла-
су су код 18 (50%) узорака последица повећаних вредности 
појединих микробиолошких и физичко-хемијских параме-
тара, код једног (2,7%) узорка одступање је забележено само 
због повећаних вредности појединих физичко– хемијских па-
раметара, док је код 17 (47,2%) узорака одступање забележено 
само због појединих микробиолошких параметара.

ВОДОТОЦИ ТИПА 2

а) Колубара
Ни један од 24 анализирана узорка није одговарао II кла-

си вода. Одступања су регистрована према појединим хемиј-
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ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима који подржавају еколошки статус, као и неким 
параметрима хемијског статуса. Одступања појединих фи-
зичко-хемијских и микробиолошких параметара су конста-
тована у 18 узорака, док је код шест узорака забележено од-
ступање само код појединих физичко-хемијских параметара. 

ВОДОТОЦИ ТИПА 3
У ову групу водних тела су сврстане мале и средње реке 

надморске висине до 500 m. На територији Београда то су 
реке шумадијског побрђа, које извиру и/или се уливају у 
водна тела типа 1 и 2 на територији града.

а) Слив Саве
Директном сливу Саве на територији Београда, овој гру-

пи водотока припадају: Топчидерска, Железничка, Баричка 
река и река Марица.

Болечка река
Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 

класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима.

Грочанска река
Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 

класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима.

Баричка река
Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II 

класе квалитета, према појединим хемијским, физичко-хе-
мијским, микробиолошким и биолошким параметрима који 
га подржавају. На основу оцене свих испитиваних параме-
тара, један узорак је одговарао умереном еколошком стату-
су (III класи), два слабом (IV класи), а један узорак лошем 
еколошком статусу (V класи).

Маричка река
Сви испитани узорци воде (3) су били ван граница II 

класе квалитета, према појединим хемијским, физичко-хе-
мијским,микробиолошким и биолошким параметрима који 
га подржавају. На основу оцене свих испитиваних параме-
тара, један узорак је одговарао умереном еколошком стату-
су (III класи), а по један узорак слабом (IV класи) и лошем 
еколошком статусу (V класи).

б) Слив Дунава
Из ове групе водотока типа 3 на територији града су ди-

ректне притоке Дунава: Болечица и Грочица.
Болечка река

Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 
класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима.

Грочанска река
Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 

класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима

в) Слив Колубаре
Из групе водотока типа 3, на градском подручју сливу 

Колубаре припадају десне притоке: Бељаница, Пештан, Ту-
рија, Лукавица и Барајевска река.

Бељаница
(1) узорак је одговарао границама II класе док су (3) 

узорка била ван граница II класе према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским и као и неким параметрима хе-
мијског статуса. На основу оцене свих испитиваних па-
раметара, један узорак је одговарао добром еколошком 
статусу (II класи), а три узорка умереном еколошком стату-
су (III класи).

Пештан
Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе 

квалитета, према појединим хемијским, физичко-хемиј-
ским,микробиолошким и биолошким параметрима који га 
подржавају. На основу оцене свих испитиваних параметара, 
два узорка су одговарала умереном еколошком статусу (III 
класи), а по један узорак слабом (IV класи) и лошем еколо-
шком статусу (V класи).

Турија
Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе 

квалитета, према појединим хемијским, физичко-хемиј-
ским,микробиолошким и биолошким параметрима који га 
подржавају. На основу оцене свих испитиваних парамета-
ра, три узорка су одговарала лошем еколошком статусу (V 
класи) а један узорак слабом еколошком статусу (IV класи).

Лукавица
Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 

класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима.

Барајевска река
Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 

класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима.

г) Слив Велике Мораве
На територији Београда сливу Велике Мораве припадају 

следећи шумадијски водотоци типа 3: Велики Луг, Сопотска 
река и Раља.

Велики Луг
Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 

класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима.

Сопотска река 
Сви испитани узорци воде (4) су били у границама V 

класe, лошег еколошког статуса према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима.

Раља
Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе 

квалитета, према појединим хемијским, физичко-хемиј-
ским,микробиолошким и биолошким параметрима који га 
подржавају. На основу оцене свих испитиваних параметара, 
три узорка су одговарала умереном еколошком статусу (III 
класи), а један узорак лошем еколошком статусу (V класи).

д) Вештачка водна тела
На територији Београда према Правилнику о утврђива-

њу водних тела површинских и подземних вода („Службе-
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ни гласник РС”, број: 96/10) групи вештачких водних тела 
припадају канали Панчевачког рита, југоисточног Срема, 
као и мали канали у најсевернијем делу Шумадије.

д1) Канали југоисточног Срема
Сливно подручје које дренирају ови канали обухвата 

практично највећи део југоисточног Срема, све од падина 
Фрушке горе до Саве.

Галовица
Од 24 анализираних узорака воде канала Галовица, пре-

ма свим испитаним параметрима, нормама за II класу вода 
није одговарао ни један узорак. Прекорачења норми за про-
писану класу су код 17 узорака последица повећаних вред-
ности појединих микробиолошких и физичко-хемијских 
параметара, док је код седам узорка одступање забележено 
само због повећаних вредности појединих физичко-хемиј-
ских параметара.

Прогарска Јарчина
(1) узорак је одговарао границама II класе док су (3) 

узорка била ван граница II класе према појединим хемиј-
ским, физичко-хемијским параметрима. Прекорачења 
норми за прописану класу су код два узорка последица по-
већаних вредности појединих микробиолошких и физич-
ко-хемијских параметара, док је код једног узорка одступа-
ње забележено само због повећаних вредности појединих 
физичко-хемијских параметара.

д2) Канали југозападног Баната
На овом простору, који је некада представљао инунда-

ционо подручје Дунава, Тисе и Тамиша, налази се мрежа ка-
нала Панчевачког рита.

Сибница
Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II 

класе квалитета. Прекорачења норми за прописану класу је 
код два узорка последица повећаних вредности појединих 
микробиолошких и физичко-хемијских параметара, а код 
два узорка последица повећаних вредности појединих фи-
зичко-хемијских параметара.

Каловита
Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II 

класе квалитета. Прекорачења норми за прописану класу је 
код два узорка последица повећаних вредности појединих 
микробиолошких и физичко-хемијских параметара, а код 
два узорка последица повећаних вредности појединих фи-
зичко-хемијских параметара.

Визељ
Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II 

класе квалитета. Прекорачења норми за прописану класу је 
код два узорка последица повећаних вредности појединих 
микробиолошких и физичко-хемијских параметара, а у по 
једном узорку последица повећаних вредности појединих 
физичко-хемијских параметара и микробиолошких пара-
метара.

Канал ПКБ
Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II 

класе квалитета. Прекорачења норми за прописану класу је 
код сва четири узорка последица повећаних вредности поје-
диних микробиолошких и физичко -хемијских параметара.

Караш
Један (1) узорак је одговарао границама II класе док су 

(3) узорка била ван граница II класе. Прекорачења норми 
за прописану класу је код два узорка последица повећаних 
вредности појединих микробиолошких параметара, а у јед-
ном узорку последица повећаних вредности појединих фи-
зичко-хемијских параметара.

д3) Канали Посавине
У Посавини такође постоји мрежа канала који гравити-

рају сливу Саве, од којих се на територији Београда од зна-
чајнијих налази само Обреновачки канал.

Обреновачки канал
Сви испитани узорци воде (4) су били ван граница II 

класе квалитета. Прекорачења норми за прописану класу је 
код три узорка последица повећаних вредности појединих 
микробиолошких и физичко-хемијских параметара, а код 
једног узорка последица повећаних вредности појединих 
физичко-хемијских параметара.

4.1.3.5. Квалитет земљишта
У циљу реализације Програма испитивања загађености 

земљишта на територији града Београда, Градски завод за 
јавно здравље Београд извршио је периодично испитивање 
загађења земљишта у 2018. и 2019. години и то у три циклу-
са у тромесечном периоду: 

– I циклус – март, април и мај, 
– II циклус – јун, јул и август и 
– III циклус – септембар, октобар и новембар.
У сваком циклусу рађено је узорковање на 16 локација, 

укупно 32 узорака, на дубинама 10 cm и 50 cm. Резултати 
испитивања показали су да на већем броју локација постоје 
одступања у погледу садржаја штетних и опасних материја 
у површинском слоју земљишта, у односу на граничне вред-
ности прописане Уредбом о граничним вредностима зага-
ђујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Слу-
жбени гласник РС”, број 30/18).

У 2018. години:
– I циклус – узорковање је рађено у ГО Гроцка и ГО Ба-

рајево. На локацијама које се налазе у зонама великих сао-
браћајница:

– локација број 6. скретање за депонију Винча са Смеде-
ревског пута долази до прекорачења граничних вредности 
за никл (Ni).

– локација број 9. скретање за Барајево код Ибарске ма-
гистрале долази до прекорачења граничних вредности за 
никл (Ni).

– II циклус – узорковање је рађено у ГО Лазаревац и ГО 
Обреновац. На локацији која се налази у зони непосредне 
близине великих саобраћајница, локација број 15 – Бањска 
бушотина долази до прекорачења граничних вредности за 
никл (Ni) и хром (Cr).

– III циклус – узорковање је рађено у ГО Сурчин и ГО 
Сопот. Нису вршења мерења у близини великих саобраћај-
ница.

У 2019. години:
– I циклус – узорковање је рађено у ГО Чукарица и ГО 

Раковица. На локацијама које се налазе у зонама великих 
саобраћајница:

– локација број 2 – Чукарица – Обреновачки пут долази 
до прекорачења граничних вредности за Олово (Pb), Кад-
мијум (Cd), цинк (Zn), никл (Ni), бакар (Cu), хром (Cr) и 
C10 – C40) и ремедијационих вредности за PCB;

– локација број 7 – Ул. кнеза Вишеслава долази до преко-
рачења граничних вредности за кадмијум (Cd), и никл (Ni).
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– II циклус – узорковање је рађено у ГО Сопот, ГО Сур-
чин и ГО Вождовац. На локацији која се налази у зони не-
посредне близине великих саобраћајница, локација број 6 – 
Аутокоманда, долази до прекорачења граничних вредности 
за никл (Ni) и C10 – C40.

– III циклус – узорковање је рађено у ГО Палилула. На 
локацијама која се налази у зони непосредне близине вели-
ких саобраћајница:

– локација број 9 – Ташмајдански парк код окретнице 
трамваја долази до прекорачења граничних вредности за 
цинк (Zn), никл (Ni), бакар (Cu) и ремедијационих вредно-
сти за DDE/DDD/DDТ; 

– локација број 10 – Булевар деспота Стефана; долази до 
прекорачења граничних вредности за Никл (Ni) и Бакар (Cu);

– локација број 16 – Миријевски булевар бр. 2. (преко 
пута ГСП гараже) долази до прекорачења граничних вред-
ности за никл (Ni) и бакар (Cu). 

4.2. Вaријантна решења
Основни критеријум за вредновање стратешких алтер-

натива је степен испуњења кључних стратешких циљева 
применом предложених мера. Основни улаз у овај корак 
представља матрица степена утицаја свих мера на дефини-
сане кључне стратешке циљеве. 

За сваку од стратешких алтернатива степен испуњено-
сти кључних стратешких циљева се добија као сума степена 
испуњења по свим кључним стратешким циљевима. Стра-
тешки 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 ис-
пуњености циља, а проценат смањења испуњености циља 
директно је сразмеран степену утицаја изостављене мере 
на реализацију посматраног циља. Ова вредност је основ-
ни параметар за вредновање сваке од дефинисаних страте-
шких алтернатива.

У поступку моделирања расположивих и реално могу-
ћих стратегија, дефинисане су две стратешке алтернативе. 
DoМax сценарио обухвата примену максималног скупа 
мера. DoМin сценарио је дефинисан кроз скуп мера којима 
се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких ци-
љева од минимум 60%.

Детаљан приказ евалуације оба варијантна решења 
представљен је у Поглављу 6 (Табела 18).

4.3. Консултације са заинтересованим органима и организа-
цијама

У изради стратегије примењен је парципативни приступ 
у планирању који подразумева висок степен учествовања и 
консултација са широким спектром кључних актера у и ван 
система, у којој сви укључени актери идентификују и ана-
лизирају проблеме које треба решити у пројекту, сумирају и 
структуирају главне елементе пројекта и дефинишу логичке 
везе између циљева, планираних активности и очекиваних 
резултата.

У процесу израде методологија за дефинисање стра-
тешких алтернатива и избора стратегије спроведене кон-
султације са надлежним органима Града Београда, али и 
осталим интересним групама у систему, кроз организова-
ње информативних сесија и радионица. Кроз овакав ме-
тод 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. 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 ве-
ћим бројем осталих експерата и оператора, кроз организо-
вање 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.

На овај начин је створена платформа и поуздан улаз за 
дефинисање кључних стратешких питања/области и циље-
ва развоја система јавног линијског транспорта путника у 
граду Београду у будућем планском периоду. 

У завршном кораку дефинисаног методолошког поступ-
ка 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 алтер-
натива. 

Такође, у процесу дефинисања кључних стратешких ци-
љева спроведено је више консултација са надлежним орга-
нима Града Београда и већим бројем експерата кроз орга-
низовање 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 линиј-
ског транспорта путника у граду Београду који треба да се 
достигну у будућем планском периоду са утицајем дифе-
ренцираним по стратешким питањима/области ма. 

4.4. Правни и плански оквир

Полазне основе за израду Извештаја о стратешкој про-
цени утицаја приказују прописе на основу којих се уређује 
заштита животне средине, у овом случају у контексту ути-
цаја система јавног транспорта путника, као и друге доку-
менте, програме и извештаје о мерењима, стању и оцени 
квалитета ваздуха и нивоу буке у животној средини које 
спроводе надлежни органи.

– Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 37/19 – др. Закон и 9/20);

– Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града 
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14);

– Регионални просторни план административног по-
дручја Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
10/04, 38/11 и 86/18);

– Генерални урбанистички план Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 11/16);

– Закон о заштити животне средине („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. закон, 72/09 – др. 
закон, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. закон и 
95/18 – др. закон);

– Закон о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10);

– Закон о процени утицаја на животну средину („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09);

– Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 
36/09 и 10/13);

– Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалите-
та ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13);
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– Закон о заштити од буке у животној средини („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10);

– Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, 
методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини („Службени гла-
сник РС”, број 75/10);

– Закон о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 
93/12, 101/16, 95/18 и 95/18 – др. закон);

– Закон о заштити земљишта („Службени гласник РС”, 
бр. 112/15);

– Релевантна подзаконска акта наведених прописа.

4.5. Остали документи 

Смернице које се директно односе на систем јавног 
градског транспорта путника приказане у Студији о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину – BELGRADE 
SМARТPLAN су:

– У односу на целокупно планско подручје константно 
унапређење система масовног транспорта путника како би 
се очувало постојеће учешће јавног превоза у укупном бро-
ју остварених путовања на око 50%. Остварење овог циља 
је најједноставније изградњом шинских система високог ка-
пацитета. 

– У случају немогућности изградње шинских система, 
потребна је константна иновација возног парка јавног и 
приватног превоза у контексту коришћења електро возила, 
био и гасних горива као и емисионо погоднијих возила.

– Трансфер ка еколошки прихватљивијим опцијама пу-
товања је кључан за унапређење квалитета ваздуха у Бео-
граду. У том контексту значајно је развијати додатне мо-
гућности превоза попут немоторизованих начина превоза 
(бициклизма и пешачења) и речног транспорта. Системе 
јавног масовног транспорта путника треба интегрисати са 
бициклизмом ради остваривања боље приступачности си-
стему.

– Значајније редукције емисија су могуће фокусирањем 
на мере управљања транспортним захтевима (енгл. mobility 
management) чији један од примарних циљева треба да буде 
смањење путовања путничким возилима и модална прера-
сподела на видове јавног превоза и немоторизоване начине 
кретања. Потенцијали шинских система за масовни превоз 
путника имају значајан потенцијал за привлачење путника 
који користе путничке аутомобиле. 

– Управљање транспортним захтевима се односи на 
мере којима се утиче на временско, просторно и количин-
ско прераспоређивање путовања тако да се смање загуше-
ња и повећа ефикасност коришћења расположиве инфра-
структуре.

– Временским прераспоређивањем транспортних за-
хтева препорука је да се они према транспортном систему 
не испостављају једновремено, што се пре свега односи на 
почетак и завршетак рада (нпр. јавне управе, школе и сл.). 
Неке од мере које долазе у обзир су клизно и флексибилно 
радно време.

– Усаглашавање цена у јавном масовном превозу са це-
ном паркирања може стимулисати коришћење јавног ма-
совног превоза (јефтинији јавни превоз у односу на парки-
рање). Крајњи ефекат је опет усмерен ка мањем коришћењу 
путничких аутомобила. Неке од додатних мера у админи-
стративној области могу бити и подстицање употребе ал-
тернативних погонских горива (ТНГ, хибрид, електро) и 
спровођење строже контроле при регистрацији и увозу во-
зила.

– Подстицање немоторизованих начина кретања (пеша-
чења и бициклизма). 

Поред наведеног остали важни документи су:
– Акциони план адаптације на климатске промене са 

проценом рањивости („Службени лист Града Београда”, 
број 65/15);

– Стратегија управљања ризицима Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 2/15);

– Програм заштите животне средине Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 72/15);

– План квалитета ваздуха у агломерацији Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 5/16);

– Програм контроле квалитета ваздуха на територији 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 14/16);

– Квалитет животне средине у Београду у 2016. години, 
град Београд;

– Квалитет животне средине у Београду у 2017. години, 
град Београд;

– Квалитет животне средине у Београду у 2018. години, 
град Београд:

– Програм контроле квалитета ваздуха на територији 
Београда;

– Програм мерења нивоа буке у животној средини на те-
риторији Београда;

– Програм мониторинг за 2020. и 2021. годину, град Бео-
град:

– Програм контроле квалитета ваздуха на територији 
Београда;

– Програм мерења нивоа буке у животној средини на те-
риторији Београда;

– Извештаји о мониторингу:
– Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на 

територији Београда за период 1. новембра 2016 – 31. децем-
бра 2016. године, Градски завод за јавно здравље Београд;

– Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на 
територији Београда у локалној мрежи мерних станица/
места за период 1. јануара 2017 – 31. децембра 2017. године, 
Градски завод за јавно здравље Београд;

– Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на 
територији Београда у локалној мрежи мерних станица/
места за период 1. јануара 2018 – 31. децембра 2018. године, 
Градски завод за јавно здравље Београд;

– Извештај о резултатима мерења квалитета ваздуха на 
територији Београда у локалној мрежи мерних станица/ме-
ста за период 01.01.2019–31.12.2019. године, Градски завод 
за јавно здравље Београд;

– Годишњи извештај мерења нивоа буке у животној сре-
дини на територији Града Београда у 2017. години Градски 
завод за јавно здравље Београд;

– Мерење нивоа комуналне буке на територији Града 
Београда током 2018. и 2019. године, Институт ИМС АД 
Београд;

– Резултати мерења нивоа комуналне буке у животној 
средини на територији града Београда током 2020. године, 
Градски завод за јавно здравље Београд;

– Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Репу-
блици Србији 2018. године, Агенција за заштиту животне 
средине, 2019. година;

– Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Репу-
блици Србији 2019. године, Агенција за заштиту животне 
средине, 2020. година;

– Метеоролошки годишњак, климатолошки подаци за 
2019. годину, Републички хидрометеоролошки завод, 2020. 
година.
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5. Општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 
индикатора 

У складу са чланом 14. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину општи и посебни циљеви стра-
тешке процене дефинишу се на основу захтева и циљева у 
погледу заштите животне средине у другим плановима и 
програмима, циљева заштите животне средине утврђених 
на нивоу Републике и међународном нивоу, прикупљених 
података о стању животне средине и значајних питања, 
проблема и предлога у погледу заштите животне средине у 
плану или програму. 

Општи циљеви стратешке процене дефинисани су на 
основу захтева и циљева у погледу заштите животне сре-
дине у другим плановима и програмима, циљева заштите 
животне средине утврђених на нивоу Републике и циљева у 
области заштите животне средине релевантних секторских 
докумената. На основу захтева и циљева у погледу заштите 
животне средине наведеним у плановима и стратегијама де-
финисани су општи циљеви СПУ који се у овом случају до-
минантно односе на заштиту квалитета ваздуха и заштиту 
од буке у животној средини. 

За реализацију општих циљева утврђују се посебни ци-
љеви СПУ у појединим областима заштите. Посебни ци-
љеви СПУ представљају конкретан, делом квантификован 
исказ општих циљева дат у облику смерница за промену и 
акција уз помоћ којих ће се те промене извести. Посебни 
циљеви СПУ чине методолошко мерило кроз које се прове-
равају ефекти имплементације стратегије на животну сре-
дину. Они треба да обезбеде субјектима одлучивања јасну 
слику о суштинским утицајима стратегије (позитивним и 
негативним) на животну средину, на основу које је могуће 
донети одлуке које су у функцији заштите животне средине 
и реализације циљева одрживог развоја. 

Посебни циљеви СПУ су основ за евалуацију страте-
шких утицаја стратегије на животну средину (Табела 17). У 
поступку вишекритеријумске анализе алтернатива страте-
гије у односу на стратешке области и кључне стратешке ци-
љеве, ови циљеви су обједињени у стратешку област Еколо-
шка подобност система и представља инхеретни део сваке 
понуђене мере.

Избор индикатора у области заштите животне среди-
не извршен је у складу са Правилником о националној 
листи индикатора заштите животне средине („Службени 
гласник Републике Србије”, број 37/11), а у складу са обу-
хватом стратегије. Индикатори који се односе на друге 
чиниоце животне средине, као што су квалитет воде (по-
трошња кисеоника у површинским водама, нутријенти у 
површинским и подземним водама, индекс сапробности, 
Serbian Water Quality Index, квалитет воде за пиће, квалитет 
воде за купање, проценат становника прикључен на јавни 
водовод, проценат становника прикључен на јавну кана-
лизацију, постројења за пречишћавање отпадних вода из 
јавне канализације, загађене (непречишћене) отпадне воде 
и емисије загађујућих материја из тачкастих извора у вод-
на тела) и квалитет земљишта (промена начина коришћења 
земљишта, ерозија земљишта, садржај органског угљеника 
у земљишту, управљање контаминираним локалитетима) 
приказани су у складу са мишљењем органа надлежног за 
заштиту животне средине на територији града Београда, 
а у обухвату примењивом за ниво стратегије. Такође, ови 
индикатори примениће се у документима на нижим хи-
јерархијским нивоима (Поглавље 7. Смернице за израду 
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима и 
процене утицаја пројеката на животну средину).

Табела 17. Избор општих и посебних циљева СПУ и из-
бор релевантних индикатора у односу на рецепторе живот-
не средине

Област 
СПУ

Општи циље-
ви СПУ

Посебни циљеви 
СПУ Индикатори

ВАЗДУХ И 
КЛИМАТ-
СКЕ ПРО-
МЕНЕ

Смањити 
нивое загађу-
јућих материја 
у ваздуху

Смањити емисије 
загађујућих ма-
терија у ваздух 
пореклом из 
саобраћаја

Учесталост прекорачења днев-
них граничних вредности за SО2 
NО2 , PМ10, O3 (Број дана у току 
године са прекорачењем дневне 
граничне вредности),
Емисија закисељавајућих гасова 
(NOx, NH3 и SO2) (kt/год),
Емисија прекурсора озона (NOx, 
CO, CH4 и NМVOC) (kt/год),
Емисија примарних суспендо-
ваних честица и секундарних 
прекурсора суспендованих 
честица (PМ10, NOx, NH3 и SO2) 
(kt/год),
Пројекција емисија гасова са 
ефектом стаклене баште (Мt 
CO2eq/год),
Емисија тешких метала (t/год)

БУКА

Смањити 
ниво буке 
у урбаним 
подручјима

Смањити емисију 
буке пореклом из 
саобраћаја

Укупни индикатор буке Lden
Индикатор ноћне буке Lnight

ЗЕМЉИ-
ШТЕ И 
ПОДЗЕМ-
НЕ ВОДЕ

Спречити 
загађење 
земљишта и 
подземних 
вода

Приликом 
планирања, 
пројектовања, 
изградње, рада и 
затварања/укла-
њања саобраћајне 
ининфраструк-
туре и пратећих 
објеката спречити 
загађење земљи-
шта и подземних 
вода

Управљање контаминираним 
локалитетима (праћење главних 
загађујућих материја које 
утичу на квалитет земљишта 
и подземних вода, као и кроз 
реализовање процеса санације и 
ремедијације)

ПОВР-
ШИНСКЕ 
ВОДЕ

Заштита и 
очување/
побољшање 
квалитета 
површинских 
вода

Приликом изград-
ње и функциони-
сања саобраћајне 
инфраструктуре и 
пратећих објеката 
спречити нега-
тивне утицаје на 
површинске воде

Serbian Water Quality Index 
(SWQI) за физичко-хемијске 
и микробиолошке параметре 
квалитета вода 

СОЦИЈАЛ-
НИ РАЗВОЈ

Социјална 
кохезија

Смањење изложе-
ности становни-
штва загађеном 
ваздуху (%),
Смањење изложе-
ности становни-
штва повишеним 
нивоима буке

Учесталост обољења која се 
могу довести у везу са загађе-
њем ваздуха,
Проценат изложености станов-
ништва повишеним нивоима 
буке

6. Процена могућих утицаја на животну средину са пре-
длогом мера предвиђених за спречавање и ограничавање 

негативних утицаја на животну средину
Стратегија разматра две стратешке алтернативе:
– DoМax сценарио обухвата примену максималног ску-

па мера. 
– DoМin сценарио је дефинисан кроз скуп мера којима 

се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких ци-
љева од минимум 60%.

Прва од њих, сценарио – DoМax, подразумева развојну 
стратешку алтернативу, односно потпуно испуњење свих 
дефинисаних кључних стратешких циљева диференцира-
них по стратешким областима/питањима, укључујући и 
квалитет животне средине. 

Друга алтернатива, сценарио – DoМin, представља ми-
нималан скуп мера који се мора спровести како би се обез-
бедила минимална одрживост система у посматрaном стра-
тешком хоризонту. 

Детаљан приказ евалуације оба варијантна решења при-
казан је у наредној табели. У обзир су узете мере стратегије 
које имају директан допринос испуњењу општих и посеб-
них циљева.
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Табела 18. Скуп мера у стратешким алтернативама у од-
носу на степен испуњења стратешке области број 8: Еколо-
шка подобност система као приоритетне у КСЦ 3, 4, 6, 7, 8, 
11 и 14, које имају директан утицај на испуњење општих и 
посебних циљева

Оз-
нака Назив мере DoМax

Стр.
област 

8
(%)

DoМin

Стр.
област 

8
(%)

М9
Промена концепта приградског 
транспорта (јасна хијерархија подси-
стема са примарном улогом БГВОЗА)

+ 44,98 + 44,98

М14 Унапређење еколошке подобности 
система + 42,45 + 42,45

М15 Повећање учешћа еколошки подобних 
возила у оквиру аутобуског подсистема + 43,22 / /

М16 Развој инфраструктуре метро подси-
стема + 42,47 + 42,47

М17 Развој инфраструктуре градско-при-
градске железнице (БГВОЗ) + 44,97 + 44,97

М18 Развој трамвајског подсистема + 45,43 + 45,43
М19 Развој тролејбуског подсистема + 41,97 + 41,97

М20 Развој подсистема речног транспорта 
путника + 43,93 / /

М21

Развој подсистема флексибилног 
транспорта путника (нарочито такси 
подсистема и подсистема јавних би-
цикала)

+ 44,69 / /

М22 Развој подсистема специјалног 
транспорта путника (ескалатор) + 48,21 / /

М23 Развој услуге е-мобилности + 43,79 + 43,79

М29 Изградња паркинг простора на ободи-
ма града („park and ride”) + 47,73 + 47,73

Опсег вредности доприноса мера стратешкој области
 заштите животне средине

Мин: 
41,97
Макс: 
48,21

Мин: 
: 0

Макс: 
47,73

Средња вредност доприноса мера стратешкој области
 заштите животне средине 44,49 29,48

Очигледно је да DoМax варијанта учествује са 44,49% у 
испуњењу циљева везаних за унапређење стања животне 
средине, док DoМin варијанта учествује са 29,48%, у обла-
сти система јавног транспорта путника у Београду. Обзи-
ром да се СПУ базира на низу претпоставки дефинисаних 
методологијом стратегије није могуће квантификовати сте-
пен унапређења квалитета животне средине у свакој поје-
диначној мери. 

Најзначајнији утицаји транспорта су на квалитет вазду-
ха и на ниво буке, а последично и на здравље и добробит 
људи.

Мере приказане у Табели 18 се генерално своде на:
– повећање удела возила у јавном превозу на електрич-

ни погон и обезбеђење инфраструктуре за тај вид погона 
(М9, М14, М16, М17, М18, М19, М21, М22, М23);

– обнову возног парка са еколошки подобним возилима 
(М14, М15);

– повећање интересовања јавности за коришћење услу-
га јавног превоза, такође кроз обезбеђење одговарајуће ин-
фраструктуре и услуга, односно смањење удела приватних 
возила у саобраћају (М20, М21, М22, М29).

У складу са циљевима приказаним у Табели 18 наведене 
мере директно доприносе:

– смањењу и ограничавању емисије гасова у ваздух, 
– смањењу и ограничавању нивоа буке, као и 
– смањењу изложености становништва овим утицајима.
Предвиђени ефекти су кумулативни по својој природи. 

На пример, предвиђен позитиван ефекат на квалитет ва-
здуха зависи од смањења степена коришћења путничких 
аутомобила насталог услед прерасподеле корисника са упо-
требе приватних аутомобила на јавни превоз и повећање 
вожње бициклом. Повећање пешачења и вожње бициклом 

утиче на побољшање људског здравља кроз комбинацију 
повећане физичке активности и смањеног загађења ваздуха 
и емисије буке.

Кроз документа нижег хијерархијског реда потребно је 
дефинисати за сваку од наведених мера:

– имплементационо тело,
– рокове за испуњење ових мера у односу на период који 

обухвата стратегија (2033. година),
– буџет за испуњење мера,
– очекиване резултате у складу са индикаторима наведе-

ним у Табели 17.
На овом нивоу разматрања имплементација стратегије 

омогућава примену и неке друге „хибридне” алтернативе, 
чији се степен утицаја на испуњење циљне функције на-
лази између граничних стратешких алтернатива, DoМax и 
DoМin. Опција у којој се стратегија не имплементира није 
посебно разматрана.

7. Смернице за израду стратешких процена на нижим 
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на 

животну средину

Према члану 16. Закона о стратешкој процени, Страте-
шка процена садржи разрађене смернице за планове или 
програме на нижим хијерархијским нивоима које обухва-
тају дефинисање потребе за израдом стратешких процена 
и процена утицаја пројеката на животну средину, одређују 
аспекти заштите животне средине и друга питања од зна-
чаја за процену утицаја на животну средину планова и про-
грама нижег хијерархијског нивоа.

Сходно члану 8. Закона о процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС›”, број 135/04 и 36/09), 
Законом о заштити животне средине („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 36/09 и 72/09 – 43/11 – Уставни суд и 14/16), 
Правилником о садржини студије о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 69/05), и 
Уредбом о утврђивању листе пројекта за које је обавезна 
процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 114/08), носиоци пројеката су у обавези да се обра-
те надлежном органу за послове заштите животне средине 
са Захтевом о одређивању потребе израде студије процене 
утицаја на животну средину, приликом спровођења следе-
ћих мера предложених стратегијом:

Ознака Назив мере
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
М22 Развој подсистема специјалног транспорта путника (ескалатор)

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 саобраћајне инфраструктуре
М29 Изградња паркинг простора на ободима града („park and ride”)

Такође, приликом израде и усвајања одговарајућих про-
сторно-планских решења, предлаже се израда СПУ која ће 
показати у ком степену конкретно решење доприноси оп-
штим и посебним циљевима. 

Смерница за заштиту флоре и фауне и споменика кул-
туре:

Заштита флоре, фауне и укупног биодиверзитета који 
може бити захваћен стратегијом спроводи се током свих 
фаза имплементације стратегије. Приликом израде про-
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сторно-планске документације и пројеката неопходно је 
прибавити услове и мишљења органа надлежних за зашти-
ту природе и заштиту споменика културе, у случају да се 
пројекат одвија у подручју заштићеног природног и/или 
културног добра. За све пројектe који су наведени у Листи 
I и Листи II Уредбе о утврђивању листе пројекта за које је 
обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, број 114/08), а који се реализују у заштићеном 
природном добру и заштићеној околини непокретног кул-
турног добра, као и у другим подручјима посебне намене, 
носилац пројекта је у обавези да спроведе поступак проце-
не утицаја пројекта на животну средину пред органом на-
длежним за животну средину.

Као додатне смернице за израду просторно – планских 
решења и процена утицаја на стратешком или пројектном 
нивоу, и пројектне документације, а нарочито приликом 
изградње и експлоатације саобраћајне инфраструктуре 
предвиђене стратегијом, поред законом прописаних мера 
посебну пажњу обратити на:

– озелењавање стајалишта (зелени кровови и вертикал-
но озелењавање стајалишта),

– озелењавање саобраћајних површина у области коло-
возних шина,

– озелењавање површина у оквиру трамвајских баштица.

8. Програм праћења стања животне средине

8.1. Kвалитет ваздуха 

Проучавање и праћење квалитета ваздуха има за циљ 
контролу и утврђивање степена загађености ваздуха, као и 
утврђивање тренда загађења. 

Правни основ за праћење квалитета ваздуха предста-
вља Закон о заштити животне средине („Службени гласник 
РС”, 135/04, 36/09 72/09 – 43/11 – Уставни суд и 14/16, 76/18, 
95/18 – др. закон и 95/18 – др. закон), Закон о Министар-
ствима („Службени гласник РС”, број 72/12 и 76/13), Закон 
о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, 36/09 и 10/13) 
и Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха („Службени гласник PC”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 
Стандарди и методе мониторинга ваздуха прописани су 
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
(„Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), која је до-
нета на основу Закона о заштити ваздуха. 

Предмет систематског мерења су: сумпордиоксид (SО2), 
оксида азота (NОX), прашкастих материја PМ10,и приземног 
озона (О3). 

Такође, Уредбом су прописане и материје које дефини-
шу стање квалитета амбијенталног ваздуха упозорења и 
епизодно загађење, места и динамику узорковања, као и 
граничне вредности наведених загађујућих материја. На 
основу истог закона, Град Београд утврђује двогодишње 
програме мониторинга ваздуха, према програмима се врше 
систематска мерења квалитета ваздуха на основној и локал-
ној мрежи станица. 

8.2. Стратешке карте буке и мониторинг нивоа буке 

Оцењивања индикатора буке, процена узнемиравања 
и штетних ефеката буке у животној средини на здравље 
људи врши се у на основу Уредбе о индикаторима буке, гра-
ничним вредностима, методама за оцењивање индикатора 
буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној 
средини („Службени гласник РС”, број 75/10).

За потребе праћења стања и управљања аспектима ве-
заним за квалитет животне средине неопходно је израдити 
стратешке карте буке. Стратешке карте буке садрже приказ 
података о стању буке у животној средини, а нарочито:

– Постојећи, претходни и процењени ниво буке у жи-
вотној средини изражен индикаторима буке;

– Места прекорачења прописаних граничних вредности;
– Процену броја домаћинстава, школа и болница на 

одређеном простору које су изложене буци изнад прописа-
них граничних вредности;

– Процену броја људи који се налазе на одређеном про-
стору изложеном буци;

– Изнад прописаних граничних вредности;
– Друге прописане податке, у складу са законом.
Поред оцене буке, потребно је:
– Израдити акционе планове за редукцију нивоа буке у 

„бучним” зонама и одржавање постојећих нивоа у „тихим” 
зонама;

– Формирати базу података о нивоима буке;
– Информисати јавност.

8.3. Квалитет земљишта

Индикатор квалитета земљишта – Управљање контами-
нираним локалитетима приказује начин управљања лока-
литетима на којима је потврђено присуство локализованог 
загађења земљишта. Индикатором се прати напредовање у 
управљању овим локалитетима кроз праћење главних зага-
ђујућих материја које утичу на квалитет земљишта и под-
земних вода, као и кроз реализовање процеса санације и 
ремедијације. 

Правни основ за праћење индикатора је Уредба о Про-
граму системског праћења квалитета земљишта, индика-
торима за оцену ризика од деградације земљишта и мето-
дологије за израду ремедијационих програма („Службени 
гласник РС”, број 88/10); Уредба о утврђивању критеријума 
за одређивање статуса посебно угрожене животне средине, 
статуса угрожене животне средине и за утврђивање прио-
ритета за санацију и ремедијацију („Службени гласник РС”, 
број 22/10); Закон о заштити земљишта („Службени гла-
сник РС”, број 112/15); Уредбa о граничним вредностима за-
гађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Слу-
жбени гласник РС”, број 30/18 и 64/19).

8.4. Квалитет подземних вода

Испитивање и праћење стања подземних вода у овом 
контексту повезан је са изабраним индикатором квалитета 
земљишта (Управљање контаминираним локалитетима) и 
врши се у ситуацији када резултати испитивања земљишта 
указују на потенцијалну контаминацију подземних вода. 
Избор параметара, број локација испитивања и праћење 
стања, као и учесталост испитивања зависиће од резулта-
та испитивања земљишта, а вршиће се у складу са Уредбом 
о граничним вредностима загађујућих материја у повр-
шинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12) и 
Уредбом о утврђивању критеријума за одређивање статуса 
посебно угрожене животне средине, статуса угрожене жи-
вотне средине и за утврђивање приоритета за санацију и 
ремедијацију („Службени гласник РС”, број 22/10).

8.5. Квалитет површинских вода

Serbian Water Quality Index (SWQI) као композитни 
индикатор квалитета површинских вода прати девет па-
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раметара физичко-хемијског и један параметар микроби-
олошког квалитета воде (температура воде, pH вредност, 
електропроводљивист,% засићења O2, БПK5, суспендоване 
материје, укупни оксидовани азот (нитрати + нитрити), 
ортофосфати, укупни амонијум и највероватнији број ко-
лиформних клица) и обезбеђује меру стања површинских 
вода у погледу општег квалитета површинских вода не узи-
мајући у обзир приоритетне и хазардне супстанце.

Град Београд утврђује двогодишње програме мони-
торинга површинских вода на профилима наведеним у 
поглављу 4.1.3.4., укључујући и количину суспендованих 
материја. Мониторинг се врши у складу са Уредбом о гра-
ничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземних водама и седименту и роковима за њихово до-
стизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
којих може да се изврши и процена еколошког статуса или 
потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског стату-
са површинских вода и параметрима хемијског и кванти-
тативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, 
број 74/11). 

Такође, током испитивања у мају, јулу и септембру врши 
се и анализа приоритетних и приоритетних хазардних суп-
станци према Уредби о граничним вредностима приори-
тетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Слу-
жбени гласник РС”, број 24/14).

9. Приказ начина одлучивања

Због значаја могућих негативних и позитивних утицаја 
предложене стратегије на животну средину, здравље људи, 
социјални статус локалних заједница нарочито је важно 
адекватно и укључивање заинтересованих страна у процес 
доношења одлука по питањима заштите животне средине 
на вишем нивоу од досадашње праксе формалног организо-
вања јавне расправе о предлогу стратегије. 

Члан 18. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину дефинише учешће заинтересованих органа и 
организација, који могу да дају своје мишљење у року од 30 
дана. 

Пре упућивања захтева за добијање сагласности на Из-
вештај о стратешкој процени, орган надлежан за припрему 
стратегије обезбеђује учешће јавности у разматрању Изве-
штаја о стратешкој процени (члан 19). Орган надлежан за 
припрему стратегије обавештава јавност о начину и роко-
вима увида у садржину извештаја и достављање мишљења, 
као и времену и месту одржавања јавне расправе у складу 
са законом којим се уређује поступак доношења стратегије. 

Учешће надлежних органа и институција обезбеђује се 
писаним путем, а учешће заинтересоване јавности и невла-
диних институција обезбеђује се путем средстава јавног 
информисања и у оквиру јавног излагања, а све примедбе 
и коментари на текст СПУ морају се такође доставити пи-
саним путем. 

Орган надлежан за припрему стратегије, израђује Из-
вештај о учешћу заинтересованих органа и организација и 
јавности који садржи сва мишљења о СПУ, као и мишљења 
изјављених у току јавног увида и јавне расправе. 

Извештај о СПУ доставља се заједно са извештајем о 
стручним мишљењима и јавној расправи надлежном орга-
ну за заштиту животне средине на оцењивање. Оцењива-
ње се врши према критеријумима из прилога II закона. На 
основу ове оцене орган надлежан за заштиту животне сре-
дине даје своју сагласност на извештај о СПУ у року од 30 
дана од дана пријема захтева за оцењивање. 

10. Закључци

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину садржи идентификацију, опис и поступак могу-
ћих значајних утицаја на животну средину због реализаци-
је Стратегије развоја јавног линијског превоза путника на 
територији Града Београда за период до 2033. са пресеком 
2027. године, као и варијанте усвојене на основу циљева и 
просторног обухвата стратегије. 

Основни циљ израде Стратегије развоја система јавног 
транспорта путника у Београду усмерен је ка подизању ни-
воа квалитета транспортних услуга, задржавању и повећа-
њу његовог учешћа у видовној расподели у оквиру градског 
транспортног система, производној и економској ефика-
сности и ефективности, еколошкој подобности, што се у 
повратној вези директно пројектује на одрживи развој и 
квалитет живота у граду Београду.

Највећи утицај система јавног транспорта путника, у 
погледу оптерећења животне средине, јесте на квалитет ва-
здуха и ниво буке у животној средини. Утицај на животну 
средину, такође, могу имати атмосферске отпадне воде, као 
и отпад који се генерише приликом реконструкције и из-
градње. 

За реализацију општих циљева утврђени су посебни 
циљеви СПУ у појединим областима заштите. Посебни ци-
љеви СПУ представљају конкретан, делом квантификован 
исказ општих циљева дат у облику смерница за промену и 
акција уз помоћ којих ће се те промене извести. Посебни 
циљеви СПУ чине методолошко мерило кроз које се прове-
равају ефекти имплементације стратегије на животну сре-
дину. Они треба да обезбеде субјектима одлучивања јасну 
слику о суштинским утицајима стратегије (позитивним и 
негативним) на животну средину, на основу које је могуће 
донети одлуке које су у функцији заштите животне средине 
и реализације циљева одрживог развоја. Посебни циљеви 
СПУ су основ за евалуацију стратешких утицаја стратегије 
на животну средину. У поступку вишекритеријумске ана-
лизе алтернатива стратегије у односу на стратешке области 
и кључне стратешке циљеве, ови циљеви су обједињени у 
стратешку област Еколошка подобност система и предста-
вља инхеретни део сваке понуђене мере. Стратегија разма-
тра две стратешке алтернативе:

– DoМax сценарио обухвата примену максималног ску-
па мера. 

– DoМin сценарио је дефинисан кроз скуп мера којима 
се обезбеђује степен испуњености кључних стратешких ци-
љева од минимум 60%.

Очигледно је да DoМax варијанта учествује са готово 
45% у испуњењу циљева везаних за унапређење стања жи-
вотне средине, док DoМin варијанта учествује са близу 30%, 
у области система јавног транспорта путника у Београду. 
Обзиром да се СПУ базира на низу претпоставки дефини-
саних методологијом стратегије није могуће квантификова-
ти степен унапређења квалитета животне средине у свакој 
појединачној мери. 

Приликом израде и усвајања одговарајућих простор-
но-планских решења за мере наведене у Табели 18, предла-
же се израда СПУ која ће показати у ком степену конкретно 
решење доприноси општим и посебним циљевима како су 
наведени у Поглављу 4 (квалитет ваздуха, климатске про-
мене, бука и социјални развој). Такође, носиоци пројеката 
су у обавези да се обрате надлежном органу за послове за-
штите животне средине са Захтевом о одређивању потребе 
израде студије процене утицаја на животну средину, при-
ликом спровођења мера наведених у Поглављу 6.
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Прилог 
Резултати испитивања квалитета животне сред ине

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Табела 19. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2019.)

Параметар Јединица

Гра-
нична 
вред-
ност

Мерна места

PI-
ММ1

PI-
ММ2

PI-
ММ3

PI-
ММ4

PI-
ММ5

PI-
ММ6

PI-
ММ7

PI-
ММ8

PI-
ММ9

PI-
ММ10

PI-
ММ11

PI-
ММ12

PI-
ММ13

PI-
ММ14

PI-
ММ15

CO mg/m3 3 1,5 1,59 2,26 2,47 2,30 2,50 1,55 2,07 1,65 1,50 1,63 1,61 1,46 2,00 1,73
NO2 μg m3 40 30,5 33,5 47,1 50,9 44,9 48,7 32,5 47,3 38,5 33,7 31,2 36,3 32,9 37,4 28,4
SO2 μg/m3 50 25,3 23,0 46,8 45,2 36,18 39,0 23,0 40,2 21,6 21,2 16,0 28,5 16,7 30,9 17,1

Табела 20.  Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2018.)

Параме-
тар

Једини-
ца

Гра-
нична 
вред-
ност

Мерна места

PI-
ММ1

PI-
ММ2

PI-
ММ3

PI-
ММ4

PI-
ММ5

PI-
ММ6

PI-
ММ7

PI-
ММ8

PI-
ММ9

PI-
ММ10

PI-
ММ11

PI-
ММ12

PI-
ММ13

PI-
ММ14

PI-
ММ15

CO mg/m3 3 1,7 1,99 2,62 2,32 2,66 2,82 1,69 2,22 1,77 1,75 1,77 1,98 1,75 2,36 1,79

NO2 μg m3 40 60,3 63,4 80,7 83,1 81,8 80,6 45,2 82,4 46,5 42,8 66,2 57,6 44,3 75,0 53,9

SO2 μg/m3 50 17,57 24,77 42,74 36,92 41,94 42,17 20,49 31,74 20,24 20,46 17,83 28,39 17,51 32,96 18,85

Табела 21. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2017.)

Параме-
тар Јединица

Гра-
нична 
вред-
ност

Мерна места

PI-
ММ1

PI-
ММ2

PI-
ММ3

PI-
ММ4

PI-
ММ5

PI-
ММ6

PI-
ММ7

PI-
ММ8

PI-
ММ9

PI-
ММ10

PI-
ММ11

PI-
ММ12

PI-
ММ13

PI-
ММ14

PI-
ММ15

CO mg/m3 3 1,85 2,28 2,61 2,39 2,75 2,68 2,01 2,51 1,95 2,03 2,07 2,30 2,11 2,25 2,01
NO2 μg m3 40 53,6 60,9 62,4 61,0 66,6 67,7 49,7 65,9 48,9 58,5 61,2 57,2 62,7 66,5 58,7
SO2 μg/m3 50 16,24 21,03 24,69 21,12 24,82 23,0 17,44 20,92 16,86 17,2 19,75 20,51 19,49 20,39 19,17

Табела 22. Резултати испитивања квалитета ваздуха из покретних извора (2016.)

Параметар Једини-
ца

Гра-
нична 
вред-
ност

Мерна места

PI-
ММ1

PI-
ММ2

PI-
ММ3

PI-
ММ4

PI-
ММ5

PI-
ММ6

PI-
ММ7

PI-
ММ8

PI-
ММ9

PI-
ММ10

PI-
ММ11

PI-
ММ12

PI-
ММ13

PI-
ММ14

PI-
ММ15

CO mg/m3 3 1,87 2,595 2,6 2,595 2,175 2,295 1,8 2,07 1,81 1,935 2,825 2,415 2,275 2,41 1,9
NO2 μg m3 40 74 113,05 80,4 112,85 90,2 104,1 83,6 113,8 83,2 82,3 104,15 87,8 118,2 112,95 70,9
SO2 μg/m3 50 28,35 32,7 30,9 28,2 26,9 25,9 25,3 28,15 25,65 26,05 28,45 29,05 26,7 28,2 26,2

Табела 23.  Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2019.)

Пара-
метар

Једни-
ца

МДВ 
/ ГВ / 
ЦВ

Мерна места
SI-

ММ1
SI-

ММ2
SI-

ММ3
SI-

ММ4
SI-

ММ5
SI-

ММ6
SI-

ММ7
SI-

ММ8
SI-

ММ9
SI-

ММ10
SI-

ММ11
SI-

ММ12
SI-

ММ13
SI-

ММ14
SI-

ММ15
SI-

ММ16
SI-

ММ17
SI-

ММ18
SI-

ММ19
SI-

ММ20
Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења)

Чађ μg/m3 50 
(МДВ) 18 15 17 / 16 16 16 16 / / / 15 14 15 16 17 / / / /

NO2 μg/m3 40 (ГВ) 53 38 44 10,8 48 42 / 61 23,7 11,1 32 31 26 31 49 53 11,8 9 39 32
SO2 μg/m3 50 (ГВ) / <10 / 19 / <10 <10 <10 20,3 24,6 <10 <10 <10 <10 <10 <10 28,6 33,4 <10 <10

PМ10 μg/m3 40 (ГВ) / / / 29,4 / / / / 37,2 33,1 / / / / / / 50,6 35,3 / /
PМ2.5 μg/m3 25 (ГВ) / / / 25,4 / / / / / / / / / / / / 38,6 24,6 / /
CO mg/m3 3 (ГВ) / / / 3,5 / / / / / / / / / / / / 0,8 / / /
O3 μg/m3 / / / / 64,8 / / / / / 78,6 / / / / / / / / / /
B μg/m3 / / / / 8,8 / / / / / / / / / / / / 1,9 / / /
Т μg/m3 / / / / 7,3 / / / / / / / / / / / / 1,8 / / /
X μg/m3 / / / / 16 / / / / / / / / / / / / 2,3 / / /

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно / три пута недељно (**) / сваки дан (***))
PМ10 μg/m3 40 (ГВ) / / / 29,4 / 37,3 / 42,2 37,2*** 33,1*** 35,1 43,6 41,2 41,2 47,7 44,2 50,6 / 32,6** 32**

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 1,6 / 1,7 / 1,8 <1*** 1,4*** 1,7 2,1 1,9 1,9 2,3 1,7 4,6 / 1,4** 1,6**
Cd ng/m3 5 (ЦВ) / / / 0,4 / 0,4 / 0,4 0,4*** 0,2*** 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,3 / 0,5** 0,4**

Ni ng/m3 20 
(ЦВ) / / / 4 / 14,4 / 7,3 3,5*** 2,2*** 7,9 5,4 5,3 5,3 12,4 6,4 5 / 5,6** 9,2**

Pb ng/m3 500 
(ГВ) / / / 8,9 / 8,4 / 10,8 9,0*** 4,2*** 8,1 9,5 10,3 10,3 10,7 8,8 6 / 10,8** 7,8**

B(a)P ng/m3 1 (ЦВ) / / / 3,2 / 2,3 / 1,9 4,2*** 2,8*** 1,7 2,6 2,7 2,7 2,7 1,9 2,3 / 1,9** 1,7**
Бензен μg/m3 5 (ГВ) / / / / / 6,2 / 5,2 / / / / / / 6,1 5,4 / / / /

ГВ – Гранична вредност
МДВ – Максимално дозвољена вредност 
ЦВ – Циљна вредност
X – Нису вршена мерења
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Табела 24. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2018.)
Па-
ра-
ме-
тар

Јединица

МДВ 
/ ГВ / 
ЦВ
SI-

ММ1

Мерна места

SI-
ММ2

SI-
ММ3

SI-
ММ4

SI-
ММ5

SI-
ММ6

SI-
ММ7

SI-
ММ8

SI-
ММ9

SI-
ММ10

SI-
ММ11

SI-
ММ12

SI-
ММ13

SI-
ММ14

SI-
ММ15

SI-
ММ16

SI-
ММ17

SI-
ММ18

SI-
ММ19*

SI-
ММ20*

Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења)

Чађ μg/m3 50 (МДВ) 18 16 18 / 17 17 18 19 / / / 16 17 16 18 20 / / / /

NO2 μg/m3 40 (ГВ) 51 39 45 17 46 48 / 70 24 17 35 34 24 27 49 54 16 16 43 27

SO2 μg/m3 50 (ГВ) / <10 / 31 / <10 <10 <10 31 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 23 <10 <10

PМ10 μg/m3 40 (ГВ) / / / 35 / / / / 48 37 / / / / / / 46 29 / /

PМ2.5 μg/m3 25 (ГВ) / / / 28 / / / / / / / / / / / / 38 22 / /

CO mg/m3 3 (ГВ) / / / 75 / / / / / / / / / / / / 1 / / /
O3 μg/m3 / / / / 1 / / / / / 72 / / / / / / / / / /
B μg/m3 / / / / 3 / / / / / / / / / / / / 1 / / /
Т μg/m3 / / / / 27 / / / / / / / / / / / / 1 / / /
X μg/m3 / / / / 24 / / / / / / / / / / / / 1 / / /

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно / три пута недељно (**) / сваки дан (***))
PМ10 μg/m3 40 (ГВ) / / / 39,6 / 42,3 / 42,3 47,1*** 37,3*** 33,2 45,9 42,6 39,5 43,0 43,4 42,2 / 33,6** 29,3**

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 2,1 / 1,8 / 1,8 2,4*** 2,1*** 1,8 2,4 2,2 2,2 2,0 2,1 4,4 / 1,6** 1,2**

Cd ng/m3 5 (ЦВ) / / / 0,5 / 0,5 / 0,8 0,6*** 0,4*** 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,4 / 0,5** 0,3**

Ni ng/m3 20 (ЦВ) / / / 6,4 / 8,3 / 0,5 6,8*** 3,1*** 10,2 6,9 6,6 6,6 13,9 8,3 5,9 / 7,0** 8,9**

Pb ng/m3 500 (ГВ) / / / 14,0 / 14,6 / 14,6 13,4*** 4,8*** 12,6 17,5 15,2 14,7 14,3 15,2 13,2 / 12,7** 11,2**

B(a)
P ng/m3 1 (ЦВ) / / / 2,67 / 1,77 / 1,77 3,69*** 3,87*** 1,41 2,87 2,58 1,89 2,10 2,28 2,89 / 1,9** 2,25**

Бен-
зен μg/m3 5 (ГВ) / / / / / 5,6 / 5,6 / / / / / / 5,8 6,0 / / / /

* Мерења започета 18. маја 2018. године по успостављању мерних места (индикативна мерења нивоа загађујућих мате-
рија у циљу успостављања фиксних мерења)

ГВ – Гранична вредност
МДВ – Максимално дозвољена вредност 
ЦВ – Циљна вредност
X – Нису вршена мерења
Табела 25.  Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2017.)

Пара-
метар

Једи-
ница МДВ / ГВ / ЦВ

Мерна места
SI-

ММ1
SI-

ММ2
SI-

ММ3
SI-

ММ4
SI-

ММ5
SI-

ММ6
SI-

ММ7
SI-

ММ8
SI-

ММ9
SI-

ММ10
SI-

ММ11
SI-

ММ12
SI-

ММ13
SI-

ММ14
SI-

ММ15
SI-

ММ16
SI-

ММ17
SI-

ММ18
Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења)

Чађ μg/m3 50 (МДВ) 19 16 19 / 18 19 17 21 / / / 16 18 17 19 19 / /
NO2 μg/m3 40 (ГВ) 56 44 44 31,2 44 47 X 62 33,7 29,5 38 32 27 23 50 57 29,9 28,8
SO2 μg/m3 50 (ГВ) / <10 / 22,6 / <10 <10 10 26,6 23,6 <10 <10 <10 <10 <10 <10 19,8 18,1

PМ10 μg/m3 40 (ГВ) / / / 28,9 / / / / 38,1 38,5 / / / / / / 41,7 34,4
PМ2.5 μg/m3 25 (ГВ) / / / 31,7 / / / / / / / / / / / / 36,1 25,3
CO mg/m3 3 (ГВ) / / / 1,0 / / / / / / / / / / / / 1,1 /
O3 μg/m3 / / / / 36,4 / / / / / 35,7 / / / / / / X /
B μg/m3 / / / / 3,3 / / / / / / / / / / / / 2,7 /
Т μg/m3 / / / / 9,6 / / / / / / / / / / / / 3,5 /
X μg/m3 / / / / 11,1 / / / / / / / / / / / / 5,8 /

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно)
PМ10 μg/m3 40 / / / 45,5 / 39,9 / 64,5 / / / / / / 54,6 48,5 42,8 /

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 2,9 / 2,4 / 3,2 / / / / / / 3,2 4,1 7,1 /
Cd ng/m3 5 (ЦВ) / / / 0,6 / 0,5 / 0,6 / / / / / / 0,6 0,6 0,5 /
Ni ng/m3 20 (ЦВ) / / / 11,7 / 17,1 / 12,5 / / / / / / 19,1 10,8 6,0 /
Pb ng/m3 500 (ГВ) / / / 12,4 / 10,9 / 15,6 / / / / / / 15,0 15,7 9,0 /

B(a)P ng/m3 1 (ЦВ) / / / 2,7 / 2,5 / 2,8 / / / / / / 3,1 2,4 2,2 /
Бен-
зен μg/m3 5 (ГВ) / / / / / 3,9 / 5,0 / / / / / / 5,0 4,4 X /

ГВ – Гранична вредност
МДВ – Максимално дозвољена вредност ЦВ – Циљна вредност
Табела 26.   Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима (2016.)

Пара-
метар

Једи-
ница МДВ / ГВ / ЦВ

Мерна места

SI-ММ1 SI-
ММ2

SI-
ММ3

SI-
ММ4

SI-
ММ5

SI-
ММ6

SI-
ММ7

SI-
ММ8

SI-
ММ9

SI-
ММ10

SI-
ММ11

SI-
ММ12

SI-
ММ13

SI-
ММ14

SI-
ММ15

SI-
ММ16

SI-
ММ17

SI-
ММ18

Континуална фиксна мерења (свакодневна 24-часовна мерења)
Чађ μg/m3 50 (МДВ) 22 17 26 / 20 20 15 25 / / / 20 19 20 21 20 / /
NO2 μg/m3 40 (ГВ) 64 43 57 41,2 34 47 X 46 48,7 51,6 34 42 29 26 48 49 51,6 40,6
SO2 μg/m3 50 (ГВ) / <10 / 23,5 / <10 <10 <10 39,5 28,1 <10 <10 17 <10 <10 26 39,0 26,6

PМ10 μg/m3 40 (ГВ) / / / 62,1 / / / / 67,0 74,9 / / / / / / 65,4 50,7
PМ2.5 μg/m3 25 (ГВ) / / / 48,6 / / / / / / / / / / / / 55,9 42,4
CO mg/m3 3 (ГВ) / / / 1,1 / / / / / / / / / / / / 1,4 /
O3 μg/m3 / / / / 27,0 / / / / / 25,0 / / / / / / / /
B μg/m3 / / / / 4,2 / / / / / / / / / / / / 4,1 /
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Пара-
метар

Једи-
ница МДВ / ГВ / ЦВ

Мерна места

SI-ММ1 SI-
ММ2

SI-
ММ3

SI-
ММ4

SI-
ММ5

SI-
ММ6

SI-
ММ7

SI-
ММ8

SI-
ММ9

SI-
ММ10

SI-
ММ11

SI-
ММ12

SI-
ММ13

SI-
ММ14

SI-
ММ15

SI-
ММ16

SI-
ММ17

SI-
ММ18

Т μg/m3 / / / / 7,2 / / / / / / / / / / / / 8,1 /
X μg/m3 / / / / 6,4 / / / / / / / / / / / / 5,6 /

Континуална фиксна мерења (24-часовна, једном недељно)
PМ10 μg/m3 40 / / / 57,7 / 78,2 / 69,4 72,3 61,0 50,5 82,3 59,2 55,5 67,8 53,8 80,3 X

As ng/m3 6 (ЦВ) / / / 4,5 / 4,6 / 5,4 5,8 7,6 3,6 3,8 4,1 3,3 4,5 4,9 10,4 X
Cd ng/m3 5 (ЦВ) / / / 1,1 / 1,0 / 0,9 1,1 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 X
Ni ng/m3 20 (ЦВ) / / / 9,1 / 40,4 / 15,4 25,0 15,3 13,8 17,9 8,8 7,5 33,0 12,3 10,0 X
Pb ng/m3 500 (ГВ) / / / 28,4 / 17,2 / 21,0 18,7 10,4 14,6 18,3 19,4 16,3 19,0 19,3 15,0 X

B(a)P ng/m3 1 (ЦВ) / / / 7,6 / 11,6 / 8,6 7,7 6,7 3,8 6,2 6,2 4,54 5,2 4,7 6,2 X
Бен-
зен μg/m3 5 (ГВ) / / / / / 7,0 / 8,3 / / / / / / 5,5 4,2 X X

ГВ – Гранична вредност МДВ – Максимално дозвољена вредност ЦВ – Циљна вредност
Резултати показују да су просечне годишње концентрације прелазиле прописану граничну вредност за:
– Континуална свакодневна 24-часовна фиксна мерења:
– NO2 (40 μg/m3) на:
– седам мерних места у 2019. години (SI-ММ1, SI-ММ3, SI-ММ5, SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ15, SI-ММ16),
– осам мерних места у 2018. години (SI-ММ1, SI-ММ3, SI-ММ5, SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ10, SI-ММ15, SI-ММ16, SI-

ММ17 и SI-ММ19), 
– осам мерних места у 2017. години (SI-ММ1, SI-ММ2, SI-ММ3, SI-ММ5, SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ15, SI-ММ16),
– 13 мерних места у 2016. години (SI-ММ1, SI-ММ2, SI-ММ3, SI-ММ4, SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ9, SI-ММ12, SI-ММ15, 

SI-ММ16, SI-ММ18).
– PМ10: (40 μg/m3) на:
– једном мерном месту у 2019. години (SI-ММ17),
– две мерна места у 2018. години (SI-ММ9 и SI-ММ17),
– једном мерном месту у 2017. години (SI-ММ17),
– четири мерна места у 2016. години (SI-ММ4, SI-ММ9, SI-ММ17 и SI-ММ18).
– PМ2.5 (25 μg/m3) на:
– три мерна места у 2019., 2018., 2017. и 2016. години (SI-ММ4, SI-ММ17 и SI-ММ18).
– CO (3 μg/m3) на:
– једном мерном месту у 2019. и 2018. години (SI-ММ4).
– Континуална фиксна 24-часовна мерења једном недељно (три пута недељно (SI-ММ19 и SI-ММ20)/сваки дан (SI-ММ9 

и SI-ММ10) у 2018. Години):
– PМ10 (40 μg/m3) на:
– шест мерних места у 2019. години (SI-ММ8, SI-ММ12, SI-ММ13, SI-ММ15, SI-ММ16 и SI-ММ17),
– осам мерних места у 2018. години (SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ9, SI-ММ12, SI-ММ13, SI-ММ15, SI-ММ16 и SI-ММ17),
– девет мерних места у 2017. години (SI-ММ4, SI-ММ8, SI-ММ9, SI-ММ12, SI-ММ13, SI-ММ14, SI-ММ15, SI-ММ16, SI-

ММ17 и SI-ММ18),
– 12 мерних места у 2016. години (SI-ММ4, SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ9, SI-ММ10, SI-ММ11, SI-ММ12, SI-ММ13, SI-

ММ14, SI-ММ15, SI-ММ16 и SI-ММ17).
– B(a)P (1 ng/m3) на:
– 14 мерних места у 2019. и 2018. години (SI-ММ4, SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ9, SI-ММ10, SI-ММ11, SI-ММ12, SI-ММ13, 

SI-ММ14, SI-ММ15, SI-ММ16, SI-ММ17, SI-ММ19 и SI-ММ20),
– 12 мерних места 2017. и 2016. години (SI-ММ4, SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ9, SI-ММ10, SI-ММ11, SI-ММ12, SI-ММ13, SI-

ММ14, SI-ММ15, SI-ММ16 и SI-ММ17).
– Бензен (5 μg/m3) на:
– четири мерна места у 2019. и 2018. години (SI-ММ6, SI-ММ8, SI-ММ15 и SI-ММ16).
– As (6 ng/m3) на:
– два мерна места у 2016. години (SI-ММ10 и SI-ММ17).
– Ni (20 ng/m3) на:
– три мерна места у 2016. години (SI-ММ6, SI-ММ9 и SI-ММ15).
 Табела 27. Резултати испитивања квалитета ваздуха из стационарних извора у индустријским зонама (2016 – 2019.)

Параметар Јединица ГВ / ЦВ 
/ МДК

Резултати мерења
2016. година 2017. година 2018. година 2019. година

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

NO2 μg/m3 40 (ГВ) 18,2 / / 22,0 / / 32,2 / / 45,7 / /
Фенол μg/m3 / <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10

Формалдехид μg/m3 100 
(МДК) 20,5 / 16,9 21,4 / 24,5 18,0 / 11,8 20,6 / 12,9

Акролеин μg/m3 100 
(МДК) 36,6 / 26,8 13,1 / 14,6 10,3 / 12,6 10,9 / 12,5

PМ10 μg/m3 40 (ГВ) 81,5 63,9 80,6 40,3 45,0 52,9 40,9 38,1 44,6 39,9 36,8 46,8
As μg/m3 6 (ЦВ) 11,8 4,4 4,6 5,1 2,7 3,6 3,5 1,8 2,2 3,8 1,9 2,0
Cd μg/m3 5 (ЦВ) 0,7 0,9 1,0 0,4 0,7 0,8 0,3 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5
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Параметар Јединица ГВ / ЦВ 
/ МДК

Резултати мерења
2016. година 2017. година 2018. година 2019. година

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

II-
ММ1

II-
ММ2

II-
ММ3

Ni μg/m3 20 (ЦВ) 6,8 8,4 10,6 8,2 8,2 8,8 5,4 7,0 9,5 6,3 5,4 7,8

Pb μg/m3 500 
(ГВ) 11,4 15,5 45,6 7,8 12,5 26,3 9,7 14,2 16,0 7,8 9,3 10,7

NO3 μg/m3 / 10,3 / / 4,2 / / 3,2 / / 3,02 / /
SO4 μg/m3 / 15,7 / / 5,8 / / 5,8 / / 5,56 / /
NH4 μg/m3 / 7,2 / / 1,5 / / 1,1 / / 1,97 / /

Cl μg/m3 30 
(МДК) 1,8 / / 2,9 / / 0,7 / / 1,06 / /

B(a)P μg/m3 1 (ЦВ) 6,5 5,1 7,2 1,4 2,4 3,3 1,77 2,13 2,66 2,02 2,7 3,1
OC μg/m3 / 10,7 9,0 / 4,3 6,2 X 8,5 8,5 / 7,3 8,6 /
EC μg/m3 / 4,3 2,6 / 2,1 2,4 X 5,1 5,4 / 3,7 3,7 /
Таложне материје
pH вредност / 5,9 / 6,1 6,1 / 6,0 6,7 / 6,7 5,6 / 5,8
Електропроводљивост μS. cm-1 / 112,0 / 107,0 112,4 / 114,9 24,5 / 52,0 102,3 / 79,7

Укупне таложне материје mg/m2/
дан

200 
(МДК) 219,1 / 163,7 200,7 / 135,1 31,7 / 53,0 187,7 / 164,1

Растворни део mg/m2/
дан / 141,8 / 118,1 144,0 / 94,0 10,9 / 32,7 111,3 / 71,9

Нерастворни део mg/m2/
дан / 77,3 / 45,7 56,7 / 41,1 20,8 / 20,4 76,4 / 92,2

Пепео mg/m2/
дан / 33,7 / 18,0 28,6 / 25,0 4,55 / 7,3 43,1 / 20,6

Сагорљиви део mg/m2/
дан / 43,5 / 27,7 28,1 / 16,1 16,25 / 13,2 33,3 / 71,6

NO3
mg/m2/

дан / 1,7 / 3,2 1,9 / 3,1 2,1 / 1,8 1,5 / 2,6

NH3
mg/m2/

дан / 2,0 / 2,0 1,4 / 1,5 1,2 / 0,6 6,70 / 5,09

Cl mg/m2/
дан / 3,2 / 6,3 1,3 / 4,9 1,1 / 3,7 2,5 / 2,6

Ca mg/m2/
дан / 8,2 / 9,0 7,2 / 9,0 3,2 / 7,7 6,0 / 5,4

As mg/m2/
дан / <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60

Cd mg/m2/
дан / <6 / <6 <6 / <6 <6 / <6 <6 / <6

Ni mg/m2/
дан / <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10

P mg/m2/
дан <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60

 РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА НИВОА БУКЕ
Табела 28. Резултати мерења нивоа буке (2017 – 2020.)

Зона Намена простора Мерно место

Гра-
нична 

вредност 
(dB)

Резултати мерења (dB)

Пролеће 2017. Јесен 2017. Пролеће 2018. Јесен 2018. Пролеће 2019. Јесен 2019. Пролеће 2020. Јесен 2020

Да
н 

и 
ве

че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ

1

Подручја за одмор и 
рекреацију, болничке 
зоне и опоравилишта, 
културно-историјски 
локалитети, велики 
паркови

ММ26 Клинички центар

50 40

58 56 53 58 56 54 57 52 49 57 53 51 57 50 47 57 54 49 55 50 44 54 49 44

ММ29 Калемегдан 46 45 38 48 46 39 50 28 43 46 47 43 48 44 43 48 45 40 51 45 36 45 45 36

2
Туристичка подручја, 
кампови и школске 
зоне

ММ25 Земун – Градски парк 50 45 49 54 24 44 44 36 57 57 43 55 53 37 51 52 42 52 50 43 48 49 38 53 54 48

3 Чисто стамбена 
подручја

ММ1 Јурија Гагарина

55 45

63 62 55 69 57 52 56 55 49 56 55 49 56 56 49 55 54 48 58 55 50 63 60 54
ММ5 Захумска 57 56 56 59 56 53 53 54 45 52 53 46 52 52 46 51 50 46 54 52 48 58 59 50
ММ17 Гандијева/Дула 
Караклајића 2020.г. 66 65 58 65 63 57 60 59 52 58 57 51 60 59 52 58 57 50 56 56 51 57 55 47

ММ18 Радојке Лакић 50 48 40 46 44 39 53 49 42 53 52 43 51 51 43 52 48 42 50 49 42 53 51 46
ММ21 Борча – Беле Барток 56 52 48 51 50 46 49 47 43 52 50 47 50 50 46 53 52 48 54 56 49 55 53 48
ММ24 Стевана Филиповића 61 68 56 61 61 55 61 61 57 61 61 55 60 59 55 61 59 55 66 66 64 64 65 62
ММ27 Угриновачка 63 61 58 63 61 58 63 63 57 64 65 57 64 63 58 64 63 58 64 63 58 64 62 57
ММ28 Песиде Миленковић 24 24 24 50 47 42 51 48 42 49 46 41 52 50 45 49 47 41 47 45 40 52 49 42
ММ31 Хоповска 46 53 46 55 54 48 53 54 47 50 50 44 51 50 44 50 49 43 54 51 46 51 49 45

4

Пословно-стамбена 
подручја, трговач-
ко-стамбена подручја 
и дечија игралишта

/ 60 50 / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Зона Намена простора Мерно место

Гра-
нична 

вредност 
(dB)

Резултати мерења (dB)

Пролеће 2017. Јесен 2017. Пролеће 2018. Јесен 2018. Пролеће 2019. Јесен 2019. Пролеће 2020. Јесен 2020

Да
н 

и 
ве

че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ Да
н

Ве
че

Н
оћ

5

Градски центар, занат-
ска, трговачка, адми-
нистративно-управна 
зона са становима, 
зона дуж аутопутева, 
магистралних и град-
ских саобраћајница

ММ2 Булевар краља 
Александра

65 55

67 67 62 66 64 61 67 66 62 67 66 62 66 66 62 67 67 63 65 65 60 66 66 61

ММ3 Краљице Наталије 66 66 62 66 64 63 62 61 57 63 62 57 63 62 58 62 62 56 63 61 56 63 62 56
ММ4 Немањина 62 61 57 64 64 61 64 62 59 65 64 59 64 63 59 64 63 58 57 52 54 62 59 56
ММ6 Благоја Паровића 65 64 58 68 67 61 61 61 56 61 52 46 61 58 54 60 59 54 63 62 56 67 66 61
ММ8 Узун Миркова 60 59 58 60 59 58 61 62 58 61 60 57 61 59 54 57 55 50 57 57 52 64 70 72
ММ9 Криволачка 59 57 52 58 58 52 58 57 52 60 59 54 58 46 43 60 59 54 57 57 51 56 56 50
ММ10 Далматинска 65 66 59 55 56 51 63 61 56 61 63 54 61 60 55 59 53 45 58 58 54 62 63 58
ММ11 Булевар војводе 
Мишића 65 65 62 65 65 62 68 67 63 68 68 64 67 66 62 65 65 62 66 66 61 64 63 59

ММ12 Војводе Степе 64 64 57 61 60 56 68 68 64 68 67 63 67 67 63 66 66 61 66 65 62 63 63 58
ММ13 Устаничка 57 57 52 68 66 61 60 58 54 59 58 52 61 59 53 60 58 54 61 56 50 61 59 54
ММ14 Булевар деспота 
Стефана 72 72 68 70 70 65 70 69 65 69 68 65 68 67 64 68 68 64 70 70 66 70 69 65

ММ15 Земун – Главна 68 67 63 66 64 62 65 64 60 66 54 60 66 65 61 64 63 59 65 65 60 68 68 64
ММ16 Зелени венац 66 64 59 67 64 64 68 67 65 69 67 63 67 67 63 66 64 62 67 67 62 70 66 63
ММ19 Похорска 61 62 58 66 66 61 62 60 53 62 58 56 62 62 57 63 62 56 65 64 59 68 64 60
ММ20 Карађорђева 73 71 68 73 72 68 68 66 62 69 67 63 66 63 58 64 62 60 67 66 63 71 70 69
ММ22 Арсенија Чарно-
јевића 61 58 56 66 65 62 63 64 60 65 65 61 63 63 59 62 61 58 64 64 60 61 61 57

ММ23 Гоце Делчева 66 66 62 65 65 59 58 57 52 58 57 52 57 56 51 55 54 50 59 58 53 62 61 57
ММ32 Миријевски булевар 64 64 59 65 64 60 64 63 59 63 62 59 64 63 59 65 63 60 64 64 60 63 63 58
ММ33 Недељка Гвозде-
новића 64 64 58 65 64 59 61 59 54 62 59 55 59 58 52 60 59 53 59 58 53 59 57 52

ММ34 Јована Бранковића 64 62 59 64 63 59 66 67 62 66 65 61 66 66 61 61 59 54 59 59 57 61 57 53
ММ35 Војвођанска 67 65 63 65 63 59 66 64 61 66 64 61 67 66 62 65 62 59 65 62 61 67 64 61

6

Индустријска, скла-
диштена и сервисна 
подручја и транспорт-
ни терминали без 
стамбених зграда

ММ7 Краљице Јелене
(граничи се са зоном 5)

На 
граници 
ове зоне 
бука 
не сме 
прела-
зити гра-
ничну 
вредност 
у зони са 
којом се 
граничи
58

64 64 58 68 67 61 69 69 63 70 70 64 70 69 63 68 67 61 64 68 63 66 68 62

ММ30 „Форд” – „Грмеч”/
Вишњичка 106 А 2020.г.
(граничи се са зоном 5)

55 53 59 59 56 59 59 55 58 58 56 57 55 52 54 52 50 67 67 62 67 67 63

– ЧУКАРИЦА:
– ММ6 – Благоја Паровића (зона 5): долази до прекора-

чења граничних вредности у 2017. години у пролеће за ноћ 
и јесен за дан, вече и ноћ, у 2018. години (пролеће) за ноћ и 
у 2020. години (пролеће) за ноћ и (јесен) за дан вече и ноћ. 

– ММ24 – Стевана Филиповића (зона 3): долази до пре-
корачења граничних вредности у 2017, 2018, 2019. и 2020. 
години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ.

– НОВИ БЕОГРАД:
– ММ1 – Јурија Гагарина (зона 3): долази до прекораче-

ња граничних вредности у 2017, 2018. и 2019. години у оба 
циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2018. го-
дини (пролеће) и 2019. години (јесен) за вече, у 2020. годи-
ни (пролеће) за дан и ноћ и (јесен) за дан, вече и ноћ.

– ММ11 – Булевар војводе Мишића (зона 5): долази до 
прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 2019. и 
2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и 
ноћ, осим у 2017. години (пролеће и јесен) за ноћ, 2020. и 
2019. години (јесен) за дан и вече.

– ММ17 – Гандијева (зона 3): долази до прекорачења 
граничних вредности у 2017, 2018, 2019. и 2020. години 
у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 
2020. години (јесен) за вече.

– ММ19 – Похорска (зона 5) долази до прекорачења гра-
ничних вредности у 2017. години у оба циклуса за дан, вече 
и ноћ, у 2018. години (јесен) и 2019. години (пролеће и је-
сен) за ноћ, у 2020. години (пролеће) за ноћ и (јесен) за дан 
и ноћ.

– ММ22 – Арсенија Чарнојевића (зона 5): долази до пре-
корачења граничних вредности у 2017. години (пролеће и је-

сен) за дан, вече и ноћ, у 2018. години у пролеће за ноћ и јесен 
за дан и ноћ, у 2019. и 2020. години (пролеће и јесен) за ноћ.

– ММ23 – Гоце Делчева (зона 5): долази до прекораче-
ња граничних вредности у 2017. години (пролеће и јесен) 
за дан вече и ноћ, осим за вече у пролеће и у 2020. години 
(јесен) за ноћ. 

– ММ33 – Недељка Гвозденовића (зона 5): не долази до 
прекорачења граничних вредности, осим у 2017. години 
(пролеће и јесен) за ноћ.

– ПАЛИЛУЛА:
– ММ2 – Булевар Краља Александра (зона 5): долази 

до прекорачења граничних вредности у 2017, 2018. и 2019. 
години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, 
осим у 2017. години (пролеће) за вече и 2020. години (про-
леће) за дан.

– ММ10 – Далматинска (зона 5): не долази до прекора-
чења граничних вредности, осим у 2017. години (пролеће) 
за вече и ноћ, у 2018. години (пролеће) за ноћ и 2020. годи-
ни (јесен) за ноћ.

– ММ14 – Булевар деспота Стефана (зона 5): долази до 
прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 2019. и 2020. 
години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ.

– ММ21 – Борча – Беле Барток (зона 3): не долази до 
прекорачења граничних вредности, осим у 2018. години (је-
сен) и 2019. години (пролеће и јесен) за ноћ, у 2020. години 
(пролеће) за вече и ноћ и (јесен) за ноћ. 

– ММ31 – Хоповска (зона 3): не долази до прекорачења 
граничних вредности, осим у 2017. години (јесен) за ноћ, у 
2018. години (пролеће) за ноћ и 2020. године (пролеће) за 
ноћ.
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– ММ32 – Миријевски булевар (зона 5): долази до пре-
корачења граничних вредности у 2017, 2018, 2019. и 2020. 
години у оба циклуса (пролеће и јесен) за ноћ.

– РАКОВИЦА:
– ММ7 – Краљице Јелене (зона 6, граничи се са зоном 5): 

долази до прекорачења граничних вредности у 2017., 2018., 
2019. и 2020. години у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан 
вече и ноћ, осим у 2017. години (пролеће) за дан и вече, и 
2020. години (пролеће) за дан.

– САВСКИ ВЕНАЦ:
– ММ4 – Немањина (зона 5): не долази до прекорачења 

граничних вредности у оба циклуса за дан и вече , осим у 
2017., 2018. и 2019. години (пролеће и јесен) за ноћ и у 2020. 
години (јесен) за ноћ.

– ММ16 – Зелени венац (зона 5): долази до прекораче-
ња граничних вредности у 2017, 2018, 2019. и 2020. години у 
оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 2017. 
години (пролеће и јесен) и 2019. години (јесен) за вече.

– ММ26 – Клинички центар (зона 1): долази до прекора-
чења граничних вредности у 2017, 2018, 2019. и 2020. годи-
ни у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим 
за 2020. годину (јесен) за вече.

– ММ28 – Персиде Миленковић (зона 3): не долази до 
прекорачења граничних вредности.

– СТАРИ ГРАД:
– ММ3 – Краљице Наталије (зона 5): долази до преко-

рачења граничних вредности осим у 2017. години (јесен) за 
вече и у 2018, 2019. и 2020. години (пролеће и јесен) за ноћ.

– ММ8 – Узун Миркова (зона 5): не долази до прекора-
чења граничних вредности, осим у 2018. години (пролеће и 
јесен) за ноћ и 2020. години (јесен) за дан вече и ноћ.

– ММ20 – Карађорђева (зона 5): долази до прекораче-
ња граничних вредности у 2017, 2018, 2019. и 2020. години 
у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 
2019. години у пролеће за вече и у јесен за дан и вече. 

– ММ29 – Калемегдан (зона 1): не долази до прекораче-
ња граничних вредности, осим у 2018. години (пролеће и 
јесен), 2019. години (пролеће) за ноћ и у 2020. години (про-
леће) за дан.

– ВОЖДОВАЦ:
– ММ9 – Криволачка (зона 5): не долази до прекорачења 

граничних вредности, осим у 2020. години (јесен) за дан и 
вече.

– ММ12 – Војводе Степе (зона 5): долази до прекораче-
ња граничних вредности у 2017., 2018., 2019. и 2020. години 
у оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ, осим у 
2017. години (пролеће и јесен) за дан и вече и 2020. године 
(јесен) за дан и вече.

– ММ13 – Устаничка (зона 5): не долази до прекораче-
ња граничних вредности, осим у 2017. години (јесен) за дан, 
вече и ноћ.

– ЗЕМУН:
– ММ15 – Земун – Главна (зона 5): долази до прекора-

чења граничних вредности у 2017. години у пролеће за дан, 
вече и ноћ и јесен за дан и ноћ, у 2018. години у пролеће за 
ноћ и јесен за дан и ноћ, у 2019. години у пролеће за дан и 
ноћ и јесен за ноћ и 2020. години (пролеће) за дан и ноћ и 
(јесен) за дан вече и ноћ.

– ММ25 – Земун – Гимназија (зона 2): долази до преко-
рачења граничних вредности у 2017. години (пролеће) за 
вече, у 2018. и 2019. години (пролеће и јесен) за дан и вече, у 
2020. години (јесен) за дан, вече и ноћ.

– ММ27 – Угриновачка (зона 3): долази до прекорачења 
граничних вредности у 2017, 2018, 2019. и 2020. години у 
оба циклуса (пролеће и јесен) за дан вече и ноћ .

– ММ30 – „Форд” – „Грмеч” (зона 6, граничи се са зоном 
5): не долази до прекорачења граничних вредности, осим у 
2017., 2018. (јесен) за ноћ и 2020. године (пролеће и јесен) за 
дан и вече.

– ММ34 – Јована Бранковића (зона 5): долази до преко-
рачења граничних вредности у 2017. години (пролеће и је-
сен) за ноћ, у 2018. години у пролеће за дан, вече и ноћ и у 
јесен за дан и ноћ, у 2019. години (пролеће) за дан, вече и 
ноћ и 2020. години (пролеће) за ноћ.

– ЗВЕЗДАРА:
– ММ5 – Захумска (зона 3): долази до прекорачења гра-

ничних вредности у 2017. години у оба циклуса за дан, вече 
и ноћ, у 2018. години (јесен) и 2019. години (пролеће и је-
сен) за ноћ, у 2020. години (пролеће) за ноћ и (јесен) за дан, 
вече и ноћ.

– ММ18 – Радојке Лакић (зона 3): не долази до прекора-
чења граничних вредности, осим у 2020. години (јесен) за 
ноћ.

– СУРЧИН:
– ММ35 – Војвођанска (зона 5): долази до прекорачења 

граничних вредности у 2017. години у пролеће за дан, вече 
и ноћ, а у јесен за ноћ, у 2018. години (пролеће и јесен) за 
дан и ноћ, у 2019. години у пролеће за дан, вече и ноћ, а у 
јесен за дан и ноћ, у 2020. години (пролеће и јесен) за д ан и 
ноћ. 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ПОВР-
ШИНСКИХ ВОДА

Извор: https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1746715-
podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotne-sredine/

NB: Извештаји су преузети у целости.
Јануар 2018. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за јану-
ар 2018. године је обухваћена контрола шест водотока на укупно 10 профила. Из-
вршеним мониторингом је обухваћено пет природних водотока: Сава, Дунав, Ко-
лубара, Топчидерка и Железничка река, као и вештачки водотока канал Галовица, 
а укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу коијх може да 
се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода (Скл гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јануару је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду узоркована 15. и 26. јануара и један узорак са ло-
калитета Забран у Обреновцу узоркован 26. јануара. На основу анализираних пара-
метара узорак са локалитета Макиш од 15. јануара одговарао је II класи квалитета 
површинских вода, односно добром еколошком статусу, док су узорци од 26. јану-
ара са локалитета Макиш и Забран одговарали III класи квалитета, односно умере-
ном еколошком потенцијалу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јануара је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 15. и 26. јануара и један узорак са локалите-
та Батајница узоркован 26. јануара. На основу анализираних параметара узорци 
са локалитета Винча од 15. јануара и Батајница од 26. јануара одговарају III класи 
квалитета површинских вода, односно умереном еколошком статусу, док је узорак 
са локалитета Винча од 26. јануара одговарао IV класи квалитета, односно слабом 
еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јануара је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац и Ћелије, узоркована 22. јануара. 
На основу анализираних параметара узорак са локалитета мост на путу за Обрено-
вац одговара III класи квалитета површинских вода, односно умереном еколошком 
статусу, док је узорак са локалитета Ћелије одговарао IV класи квалитета, односно 
слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јануару обухвата један 
узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 25. јануара. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета по-
вршинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јануару обухвара један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 25. јануара. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета по-
вршинских вода, односно лошем еколошском статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јануара је обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост у Дечу и код црпне станице, узоркована 25. јануара. 
На основу анализираних параметара оба испитана узорка су одговарала V класи 
квалитета површинских вода, односно лошем еколошком потенцијалу. 
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Фебруар 2018. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за фе-
бруар 2018. године је обухваћена контрола шест водотока на укупно 10 профила. 
Извршеним мониторингом је обухваћено 5 природних водотока: Сава, Дунав, Ко-
лубара, Топчидерка и Железничка река, као и вештачки водоток канал Галовица, 
а укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу коијх може да 
се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јануару је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду узоркована 9. и 20. фебруара и један узорак са 
локалитета Забран у Обреновцу узоркован 20. фебруара. На основу анализираних 
параметара оба узорка са локалитета Макиш одговарају IV класи квалитета повр-
шинских вода, односно слабом еколошком статусу, док узорак са локалитета За-
бран, од 20. фебруара, одговара III класи квалитета, односно умереном еколошком 
потенцијалу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током фебруара је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 09. и 21. фебруара и један узорак са локалитета 
Батајница узоркован 14. фебруара. На основу анализираних параметара узорак са 
локалитета Винча, од 9. фебруара, одговара III класи квалитета површинских вода, 
односно умереном еколошком статусу, док је узорак са истог локалитета од 21. фе-
бруара одговарао V класи квалитета, односно лошем еколошком статусу. Квалитет 
воде на локалитету Батајница је одговарао IV класи квалитета површинских вода, 
односно слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јануара је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 8. 
фебруара. На основу анализираних параметара оба испитана узорка одговарају III 
класи квалитета површинских вода, односно умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јануару обухвата један 
узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 02. фебруара. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета по-
вршинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јануару обухвара један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 02. фебруара. 
На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета 
површинских вода, односно лошем еколошском статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јануара је обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост у Дечу и код црпне станице, који су узорковани 14. 
фебруара. На основу анализираних параметара узорак са локалитета црпна ста-
ница одговара IV класи квалитета површинских вода, односно слабом еколошком 
потенцијалу, док узорак са локалитета мост у Дечу одговара V класи квалитета, од-
носно лошем еколошком потенцијалу.
Март 2018. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за март 
2018. године је обухваћена контрола шест водотока на укупно 10 профила. Извр-
шеним мониторингом је обухваћено шест водотока, пет природних: Сава, Дунав, 
Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и један вештачки водоток канал 
Галовица, а укупно је извршено узорковање и анализа 11 узорака. Извршена ис-
питивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вред-
ностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту 
и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
коијх може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемиј-
ског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса 
подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током марта је обухватио два узорка, један 
са локалитета Макиш у Београду који је узоркован 8. марта и један узорак са лока-
литета Забран у Обреновцу који је узоркован 15. марта. Због високог водостаја није 
било могуће извршити друго узорковање на профилу Макиш које је по Програму 
планирано за крај марта. На основу анализираних параметара према наведеној 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Макиш одгова-
рају III класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета Забран, од 
15. марта, одговара II класи квалитета. Еколошки статус испитаних узорака воде 
реке Саве према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба 
испитана узорка одговара добром еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током марта је обухватио три узорка, два 
са локалитета Винча узоркована 8. и 22. марта и један узорак са локалитета Батај-
ница узоркован 8. марта. На основу анализираних параметара према наведеној 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) сви испитани узорци воде реке Дунав 
одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узо-
рака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) у оба узорка са локалитета Винча одговара умереном еколошком статусу, док 
у узорку са локалитета Батајница одговара добром еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током марта је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 15. 
марта. На основу анализираних параметара а према наведеној Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) оба испитана узорка одговарају III класи квалитета повр-
шинских вода. Еколошки статус свих испитаних узорака воде реке Колубаре према 
наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) одговара умереном 
еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у марту обухвата један узо-
рак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 9. марта. На основу 
анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета површин-
ских вода, односно лошем еколошком статусу. 

Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у марту обухвара један узорак са 
локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 9. марта. На осно-
ву анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета повр-
шинских вода, односно лошем еколошском статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током марта је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост у Дечу и код црпне станице, који су узорковани 15. 
марта. На основу анализираних параметара узорак са локалитета црпна станица 
одговара V класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета мост у 
Дечу одговара IV класи квалитета. Еколошки потенцијал оба испитана узорка воде 
овог канала одговарају умереном еколошком потенцијалу.
Април 2018. године
 Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за 
април 2018. године је обухваћена контрола шест водотока на укупно 10 профила. 
Извршеним мониторингом је обухваћено шест водотока, пет природних: Сава, Ду-
нав, Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и један вештачки водоток ка-
нал Галовица, а укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре 
за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вред-
ностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
коијх може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемиј-
ског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса 
подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током априла је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 18. априла, а други 26. апри-
ла, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 18. априла. 
На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) сви испитани узорци воде реке Саве одговарају III класи квалитета 
површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према на-
веденом правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у узорку са локалитета 
Макиш, са краја месеца, одговара умереном еколошком статусу, док су преостала 
два узорка одговарала добром еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током априла је обухватио три узорка, два 
са локалитета Винча узоркована 18. и 26. априла и један узорак са локалитета Батај-
ница узоркован 18. априла. На основу анализираних параметара према наведеној 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) сви испитани узорци воде реке Дунав 
одговарају IV класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узо-
рака воде реке Дунав према наведеном правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) у свим испитаним узорцима одговара слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током априла је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац и Ћелије, који су узорковани 18. 
априла. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Мост на путу за Обреновац одго-
вара III класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета Ћелије, ста-
ри железнички мост, одговара V класи квалитета. Еколошки статус оба испитана 
узорка воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, 
број 74/11) одговара умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у априлу обухвата један 
узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 10. априла. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета по-
вршинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у априлу обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 10. априла. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета по-
вршинских вода, односно лошем еколошском статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током априла је обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост у Дечу и код црпне станице, који су узорковани 12. 
априла. На основу анализираних параметара узорак са локалитета црпна станица 
одговара IV класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета мост у 
Дечу одговара V класи квалитета. Еколошки потенцијал са локалитета код црпне 
станице одговара умереном еколошком потенцијалу, док са локалитета мост у Дечу 
одговара лошем потенцијалу.
Мај 2018. године
РЕКЕ И КАНАЛИ 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за мај 
2018. године је обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Извр-
шеним мониторингом је обухваћено 17 природних и осам вештачких водотока, 
а укупно је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да 
се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Службени гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена анализа приоритет-
них и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде 
и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током маја је обухватио три узорка, два са 
локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 9. маја, а други 29. маја, и један 
узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 10. маја. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) сви испитани узорци воде реке Саве одговарају III класи квалитета повр-
шинских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведе-
ном Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у свим ипситаним узорцим-
на одговара умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само су концентрације никла и олова 
биле изнад границе детекције, а добијене концентрације су биле изнад просечних 
годишњих али испод максимално дозвољених. 
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Мониторинг квалитета воде реке Дунав током маја је обухватио три узорка, два са 
локалитета Винча узоркована 15. и 29. маја и један узорак са локалитета Батајница 
узоркован 16. маја. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Батајница и узорак са 
локалитета Винча од 29. маја одговарају IV класи квалитета, а узорак са локалитета 
Винча од 15. маја III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испи-
таних узорака воде реке Дунав према наведеном правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) у узорцима са локалитета Батајница и Винча од 29. маја одговарају 
слабом еколошком статусу, а узорак са локалитета Винча од 15. маја умереном еко-
лошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 24/14) само је концентрација никла изнад границе детекције, а добијене 
концентрације су биле испод просечне годишње концентрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током маја је обухватио два узорка, по 
један са локалитета мост на путу за Обреновац, узоркован 10. маја, и Ћелије, који је 
узорковани 3. маја. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Мост на путу за Обре-
новац одговара IV класи квалитета површинских вода, док узорак са локалитета 
Ћелије, стари железнички мост, одговара III класи квалитета. Еколошки статус оба 
испитана узорка воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) одговара умереном еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у оба узорка само је 
концентрација никла изнад границе детекције, а добијене концентрације су биле 
изнад просечне годишње концентрације, а испод максимално дозвољене концен-
трације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у мају обухвата један узо-
рак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 7. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета површин-
ских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла била из-
над границе детекције, а добијена концентрација је била изнад просечне годишње а 
испод максимално дозвољене.
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 7. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета површин-
ских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла била из-
над границе детекције, а добијена концентрација је била изнад просечне годишње а 
испод максимално дозвољене. 
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост на улазу у фабрику „Прва Искра” који је узоркован 14. маја. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само 
је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је 
била изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене коцнентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета код моста у Дражевцу који је узоркован 17. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. Од свих испи-
таних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је кон-
центрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета код моста у Дражевцу који је узоркован 17. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. Од свих испи-
таних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је кон-
центрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 3. маја. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само 
су концентрације никла и олова биле изнад границе детекције, а добијене концен-
трације су биле изнад просечне годишње а испод максимално дозвољених концен-
трација. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 18. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. Од свих испита-
них супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концен-
трација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била ис-
под просечне годишње концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 3. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. Од свих испи-
таних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је кон-
центрација олова била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације.

Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 3. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих ис-
питаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је кон-
центрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
изнад просечне годишње а испод максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 18. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само су концентра-
ција никла, трихлоретилена и тетрахлоретилена биле изнад границе детекције. До-
бијена концентрација никла је била изнад просечне годишње а испод максимално 
дозвољене концентрације, док су концентрације друга два једињења биле испод 
просечних годишњих концентрација. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета код пијаце који је узоркован 18. маја. На основу анализираних пара-
метара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одгова-
ра V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла 
била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била изнад просечне го-
дишње а испод максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 22. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих испита-
них супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само су концен-
трације никла, антрацена и флуорантрена биле изнад границе детекције. Добијена 
концентрација флуорантрена је била изнад просечне годишње а испод максимално 
дозвољене концентрације, док су концентрације друга два једињења биле испод 
просечних годишњих концентрација. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост код аутопута који је узоркован 22. маја. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) од-
говара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентра-
ција никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од 
просечне годишње концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост за Баждаревац који је узоркован 18. маја. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентраци-
ја никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од 
просечне годишње концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 22. маја. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентраци-
ја никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од 
просечне годишње концентрације.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током маја је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост у Дечу, који је узоркован 8. маја и код црпне стани-
це, који је узоркован 17. маја. На основу анализираних параметара квалитет воде 
оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода. док узорак са 
локалитета мост у Дечу одговара V класи квалитета. Еколошки потенцијал у ова 
испитана узорка је одговарао лошем еколошком потенцијалу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентраци-
ја никла била изнад границе детекције. Концентрација никла у узорку са локације 
мост у Дечу је била изнад просечне годишње концентрације али испод максимално 
дозвољене, док је у узорку са локалитета код црпне станице била мања од просечне 
годишње концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у мају обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 23. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. Спроведеним 
испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) није утврђено 
присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађују-
ћих супстанци према овој Уредби. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у мају обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 23. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. Од свих ис-
питаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је кон-
центрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била 
мања од просечне годишње концентрације. 
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Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у мају обухвата један узорак са 
локалитета код црпне станице који је узоркован 23. маја. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) од-
говара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу. Спроведеним 
испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) није утврђено 
присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађују-
ћих супстанци према овој Уредби. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост код Ченте који је узоркован 23. маја. На основу анализираних па-
раметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одго-
вара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Службе-
ни гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентраци-
ја никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од 
просечне годишње концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост код Ченте који је узоркован 23. маја. На основу анализираних па-
раметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) од-
говара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. Спроведеним 
испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) није утврђено 
присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађују-
ћих супстанци према овој Уредби.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у мају обухвата је-
дан узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 17. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу. 
Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентра-
ција је била мања од просечне годишње концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у мају обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 14. маја. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само 
су концентрације никла, трихлоретилена и тетрахлоретилена биле изнад границе 
детекције. Добијена концентрација никла је била изнад просечне годишње а испод 
максимално дозвољене концентрације, док су концентрације друга два једињења 
биле испод просечних годишњих концентрација. 
САВСКО ЈЕЗЕРО 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током маја месеца обухваћена 
су четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 
14-1. Испитана су четири узорка, са сваког локалитета по један, а узорковање је из-
вршено 21. маја пре почетка купалишне сезоне. Извршена испитивања су обухва-
тила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се из-
врши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мони-
торингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса повр-
шинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода 
(„Службени гласник РС”, број 74/11). Квалитет воде свих испитаних узорака према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одговара II класи квалитета површин-
ских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) одговара добром и бољем 
еколошком потенцијалу.

Јун 2018. године

РЕКЕ И КАНАЛИ 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за јун 
2018. године је обухваћена контрола шест водотока на укупно 10 профила. Извр-
шеним мониторингом је обухваћено шест водотока, пет природних: Сава, Дунав, 
Колубара, Топчидерка и Железничка река, као и један вештачки водоток канал 
Галовица, а укупно је извршено узорковање и анализа 12 узорака. Извршена ис-
питивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за 
одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вред-
ностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
коијх може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемиј-
ског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса 
подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јуна је обухватио испитивање три 
узорка, два са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 4. јуна, а други 26. 
јуна, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 10. јуна. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) узорци са локалитета Макиш, узоркован 04. јуна и са локалитета Забран 
одговарају III класи квалитета површинских вода, док други узорак са локалитета 
Макиш од 26. јуна одговара IV класи квалитета. Еколошки статус испитаних узо-
рака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) у узорку са локалитета Макиш, са почетка месеца одговарао је умереном док 
је у узорку на крају месеца одговарао слабом еколошком статусу. На локалитету 
Забран еколошки статус за испитане параметре одговарао је добром еколошком 
статусу. 

Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јуна је обухватио испитивање три 
узорка, два са локалитета Винча узоркована 7. и 26. јуна и један узорак са лока-
литета Батајница узоркован 7. јуна. На основу анализираних параметара према 
наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак воде са локалитета 
Батајница одговара IV класи, узорак са локалитета Винча узоркован 26. јуна III кла-
си и узорак узоркован на истом локалитету 7. јуна V класи квалитета површин-
ских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном 
правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у узорку са локалитета Батајница 
одговара слабом еколошком статусу, у узорку са локалитета Винча узоркованом 
пред крај месеца умереном и у узорку са истог локалитета узорокованом почетком 
месеца лошем еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јуна је обухватио испитивање два 
узорка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац и Ћелије, који су узор-
ковани 08. јуна. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) испитани узорци са оба локалитета су одго-
варали IV класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испитаних узорака 
воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) у узорку воде са локалитета мост на путу за Обреновац одговара умереном, а 
у узорку са локалитета Ћелије слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јуну је обухватио испи-
тивање једног узорка са локалитета мост код Цареве Ћуприје који је узоркован 10. 
јуна. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи ква-
литета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јуну је обухватио испитивање 
једног узорка са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 
10. јуна. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи 
квалитета површинских вода, односно лошем еколошском статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јуна је обухватио испитивање 
два узорка, једогн са локалитета мост у Дечу узоркован 10. јуна и другог са локали-
тета код црпне станице, који је узоркован 7. јуна. На основу анализираних параме-
тара узорак оба испитана су одговарала V класи квалитета површинских вода. Еко-
лошки потенцијал са локалитета код црпне станице одговара умереном еколошком 
потенцијалу, док са локалитета мост у Дечу одговара лошем потенцијалу. 
САВСКО ЈЕЗЕРО 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јуна месеца обухваћена 
су четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бу-
нар 14-1. Испитана су 32 узорка, са сваког локалитета по 8, а узорковање је вршено 
понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хе-
мисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских 
вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког 
статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику 
о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 
74/11). Квалитет воде свих испитаних узорака према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара II класи квалитета површинских вода и може се користи-
ти за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) одговара добром и бољем еколошком потенцијалу. 
КУПАЛИШТЕ „ЛИДО”
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо” на Дунаву током јуна обу-
хваћено је испитивање квалитета три узорка воде. Узорковање воде реке Дунав на 
плажи „Лидо” извршено је 11, 21. и 28. јуна. Извршена испитивања су обухватила 
опште физичко-хемијске и микробиолошке параметре за одређивање класе ква-
литета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС”, број 50/12). Квалитет воде узорака од 11. и 21. 
јуна према наведеној Уредби одговара III класи, а у узорку од 28. јуна II класи ква-
литета површинских вода. Сви испитани узорци задовољавају законске норме за 
површинске воде које могу да се користе за купање и рекреацију. 
ПОДАВАЛСКЕ АКУМУЛАЦИЈЕ 
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током јуна месе-
ца обухваћене су акумулације „Паригуз” у Реснику, „Бела река” у Рипњу и „Дубоки 
поток” у Барајев. На свакој од наведених акумулација је извршено узорковање и 
испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 14. и 24. јуна. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и микробиолошке параметре 
за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вред-
ностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
којих може да се изврши и процена еколошког потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) у свим испитаним узорцима одговара III класи квалитета површинских вода 
и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове аку-
мулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана 
узорка одговара слабом еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Бела река” према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) у свим испитаним узорцима одговара III класи квалитета површинских вода 
и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове акуму-
лације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у узорку од 14. јуна 
одговара умереном, а у узорку од 24. јуна одговара слабом еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) у свим испитаним узорцима одговара III класи квалитета површинских вода 
и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове аку-
мулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана 
узорка одговара умереном еколошком потенцијалу.
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Јул 2018. године
РЕКЕ И КАНАЛИ 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за јул 
2018. године је обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. Изврше-
ним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 вештачких водотока, а укупно 
је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су обухватила 
опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе ква-
литета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се из-
врши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мони-
торингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса повр-
шинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода 
(„Службени гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена анализа приоритетних и 
приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима при-
оритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јула је обухватио три узорка, два са 
локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 9. јула, а други 30. јула и један узо-
рак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 24. јула. На основу анали-
зираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), 
узорак са локалитета Забран у Обреновцу и узорак од 30. јула са локалитета Макиш 
одговарају III класи, а узорак од 9. јула са локалитета Макиш V класи квалитета 
површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) одговарао је у узорку са локалитета Забран у 
Обреновцу и узорку од 30. јула са локалитета Макиш умереном, а узорак од 9. јула 
са локалитета Макиш лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку од 9. јула са локалитета 
Макиш, изнад границе детекције су биле концентрације никла, метолахлора и тер-
бутилазина. Детектована концентрација никла је била испод просечне годишње и 
максимално дозвољене концентрације. Спроведеним скринингом је утврђено при-
суство органских загађивача пестицида метолахлора и тербутилазина чије прису-
ство није норимирано. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јула је обухватио три узорка, два са 
локалитета Винча узоркована 11. и 31. јула и један узорак са локалитета Батајница 
узоркован 18. јула. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) оба узорка са локалитета Винча од 11. и 31. 
јула одговарају III класи, а узорак са локалитета Батајница од 18. јула IV класи ква-
литета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) одговарао је у оба узорка са локалитета 
Винча од 11. и 31. јула умереном еколошком статусу, а узорак са локалитета Ба-
тајница од 18. јула слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци пре-
ма Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку од 11. јула са локалитета 
Винча, изнад границе детекције су биле концентрације никла, метолахлора и тер-
бутилазина. Детектована концентрација никла је била испод просечне годишње и 
максимално дозвољене концентрације. Спроведеним скринингом је утврђено при-
суство органских загађивача пестицида метолахлора и тербутилазина чије прису-
ство није норимирано. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јула је обухватио два узорка, по 
један са локалитета мост на путу за Обреновац, узоркован 24. јула, и Ћелије, који је 
узорковани 20. јула. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) оба узорка са локалитета Мост на путу за Об-
реновац и са локалитета Ћелије, стари железнички мост, одговарају IV класи ква-
литета. Еколошки статус оба испитана узорка воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) одговара умереном еколошком 
статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 16. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 16. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост на улазу у фабрику „Прва Искра” који је узоркован 24. јула. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета код моста у Дражевцу који је узоркован 19. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 19. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 24. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 

Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 24. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 20. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 23. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета код пијаце који је узоркован 23. јула. На основу анализираних пара-
метара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одгова-
ра V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 20. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост код аутопута који је узоркован 20. јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) од-
говара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост за Баждаревац који је узоркован 25. јула. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 20. јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јула је обухватио два узорка, са 
локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорковано је 
обављено 18. јула. На основу анализираних параметара квалитет воде оба испитана 
узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у јулу обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 17. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у јулу обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 17. јула. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у јулу обухвата један узорак са 
локалитета код црпне станице који је узоркован 17. јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост код Ченте који је узоркован 17. јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара II класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) добром еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост код Ченте који је узоркован 17. јула. На основу анализираних па-
раметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одго-
вара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Службе-
ни гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у јулу обухвата је-
дан узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 18. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у јулу обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 24. јула. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
САВСКО ЈЕЗЕРО 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јула месеца обухваћена 
су четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 
14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, а узорковање је вршено 
понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хе-
мисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских 
вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког
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статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику 
о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 
74/11). Квалитет воде свих испитаних узорака према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара II класи квалитета површинских вода и може се користи-
ти за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) одговара добром и бољем еколошком потенцијалу. 
КУПАЛИШТЕ „ЛИДО” 
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо” на Дунаву током јула обу-
хваћено је испитивање квалитета четри узорка воде. Узорковање воде реке Ду-
нав на плажи „Лидо” извршено је 05., 12. ,19. и 26. јула. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12). Квалитет воде у узорцима 
од 05. и 12. и 26. јула одговара II класи, а у узорку од 19. јула III класи квалитета по-
вршинских вода.Сви испитани узорци задовољавају законске норме за површинске 
воде које могу да се користе за купање и рекреацију. 
ПОДАВАЛСКЕ АКУМУЛАЦИЈЕ 
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулацијан током јула месе-
ца обухваћене су акумулације „Паригуз” у Реснику, „Бела река” у Рипњу и „Дубоки 
поток” у Барајев. На свакој од наведених акумулација је извршено узорковање и 
испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 12. и 25. јула. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре 
за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вред-
ностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
којих може да се изврши процена еколошког потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) у узорку од 12. јула одговара III класи, а у узорку од 25. јула одговара IV кла-
си квалитета површинских вода. Квалитет воде којa одговара III класи квалитета 
површинских вода може се користити за купање и рекреацију док за квалитет воде 
којa одговара IV класи квалитета површинских вода купање и рекреација нису 
предвиђени. Еколошки потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана узорка одговара слабом еколошком 
потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Бела река” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских вода 
и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове аку-
мулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана 
узорка одговара умереном еколошком потенцијалу.
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских вода 
и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове аку-
мулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана 
узорка одговара умереном еколошком потенцијалу.
Август 2018. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за август 
2018. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији 
Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микро-
биолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уред-
би о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 
50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или по-
тенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и кван-
титативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током августа је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 8. август, а други 27. август, 
и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 08. август. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12), оба испитана узорка са локалитета Макиш и један испитан узорак са 
локалитета Забран одговарају III класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка са локалитета Макиш и узорку 
са локалитета Забран одговарао умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током августа је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 08. и 27. августа и један узорак са локалитета 
Батајница узоркован 08. августа. На основу анализираних параметара према наве-
деној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) оба узорка са локалитета Винча 
од 08. и 27. августа и узорак са локалитета Батајница од 08. августа одговарају IV 
класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка са локалитета Винча и јед-
ном узорку са локалитета Батајница одговарао слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током августа је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код ста-
рог железничког моста . На оба локалитета узорковање је обављено 17. августа. На 
основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) оба узорка са локалитета Мост на путу за Обреновац и са локали-
тета Ћелије, стари железнички мост, одговарају IV класи квалитета. 

Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) је на контролном локалитету мост на 
путу за Обреновац одговарао умереном, а узорак на контролном локалитету Ћели-
је слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током августа је обухватио два узор-
ка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета узорко-
вање је обављено 06. августа. На основу анализираних параметара квалитет воде 
оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у августу обухвата је-
дан узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 17. августа. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у августу обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 17. августа. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 

ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА НА ТЕРИТО-
РИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ 

Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена су 
четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 
14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, а узорковање је вршено 
понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хе-
мисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских 
вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког 
статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику 
о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 
74/11). Квалитет воде 35 од укупно 36 испитаних узорака је према Уредби („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12) одговарао II класи квалитета површинских вода и 
може се користити за купање и рекреацију. Један испитани узорак је одговарао III 
класи квалитета, али је и он задовољавао прописане норме за купање и рекреацију. 
Еколошки потенцијал воде према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) 
одговара добром и бољем еколошком потенцијалу у 35 узорака док је у једном узор-
ку одговарао умереном. 

ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА „ЛИДО” НА ДУ-
НАВУ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ 

Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо” на Дунаву током августа 
обухваћено је испитивање квалитета пет узорка воде. Узорковање воде реке Дунав 
на плажи „Лидо” извршено је 2, 9, 14, 23. и 28. августа. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12). Квалитет воде Дунава на 
купалишту „Лидо” у узорку од 28. августа, одговара II класи док у узорцима од 02., 
9, 14. и 23. августа одговара III класи квалитета површинских вода. Сви испитани 
узорци задовољавају законске норме за површинске воде које могу да се користе за 
купање и рекреацију.

СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУ-
МУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ 
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулацијан током августа 
обухваћене су акумулације „Паригуз” у Реснику, „Бела река” у Рипњу и „Дубоки 
поток” у Барајев. На свакој од наведених акумулација је извршено узорковање и 
испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 7. и 29. августа. Извршена 
испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре 
за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вред-
ностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
којих може да се изврши процена еколошког потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Службени гласник РС”, број 74/11), као и испитивање квалитета седимента 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12). 
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) у оба испитана узорка је одговарао III класи квалитета и може се користити 
за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове акумулације према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана узорка одговара слабом 
еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Бела река” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских вода 
и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове аку-
мулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана 
узорка одговара слабом еколошком потенцијалу. 
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских вода 
и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове аку-
мулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана 
узорка одговара умереном еколошком потенцијалу.
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Септембар 2018. године
РЕКА И КАНАЛИ 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за сеп-
тембар 2018. године је обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. 
Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 вештачких водотока, а 
укупно је извршено узорковање и анализа по 31 узорка воде и 29 узорака седимен-
та. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке 
параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о гра-
ничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а 
на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала 
водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког 
и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 
статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена ана-
лиза приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним 
вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују повр-
шинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14), 
као и физичко-хемијска испитивања седимента према Уредби о граничним вредно-
стима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и ро-
ковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током септембра је обухватио три узорка, два са 
локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 19. септембра, а други 26. септембра, 
и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 26. септембра. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) узорак са локалитета Макиш од 19. септембра одговара II класи, док преостала 
два узорка одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испита-
них узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) у узорку са локалитета Макиш од 19. септембра одговара добром, док преостала 
два узорка одговарају умереном еколошком статусу. Концентрације супстанци чије при-
суство је детектовано у два анализирана узорка воде према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 24/14) нису прекорачиле максимално дозвољене концентрације. У испитаном 
узорку седимента концентрација никла је била повишена тако да је прекорачила како 
максимално дозвољену концентрацију, тако и ремедијациону вредност. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током септембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 19. и 27. септембра и један узорак са локалитета 
Батајница узоркован 27. септембра. На основу анализираних параметара према наве-
деној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Батајница и 
узорак са локалитета Винча од 19. септембра одговарају IV класи квалитета, а узорак 
са локалитета Винча од 27. септембра III класи квалитета површинских вода. Еколо-
шки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) у узорцима са локалитета Батајница од 27. септембра 
и Винча од 19. септембра одговарају слабом еколошком статусу, а узорак са локалите-
та Винча од 27. септембра умереном еколошком статусу. Од свих испитаних супстан-
ци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) ни једна супстанца није имала 
коцентрацију већу од максимално дозвољене. Концентрација никла у оба испитана 
узорка седимента је прекорачила максимално дозвољене концетрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током септембра је обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац, узоркован 17. септембра, и 
Ћелије, који је узорковани 24. септембра. На основу анализираних параметара, а 
према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета 
Мост на путу за Обреновац одговара III класи квалитета површинских вода, док 
узорак са локалитета Ћелије, стари железнички мост, одговара IV класи квалитета. 
Еколошки статус узорка воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) са локалитета мост на путу за Обреновац одговара 
умереном, а узорка са локалитета Ћелије слабом еколошком статусу. Од свих испи-
таних супстанци у анализираним узорицма воде према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 24/14) ни једна супстанца није имала коцентрацију већу од максимално 
дозвољене. Концентрација никла у испитаном узорку седимента са локације мост 
на путу за Обреновац је прекорачила максимално дозвољену, док концентрације 
никла и хрома у узорку са локације Ћелије прекорачиле и ремедијациону вредност. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у септембру обухвата један узо-
рак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 19. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 24/14) ни једна није била изнад границе детекције приме-
њених метода. У испитаном узорку седимента изнад максимално дозвољене концен-
трације су биле концентрације олова и полихлорованих бифенила, док су концентра-
ције бакра и никла биле још веће и прекорачиле су ремедијационе вредности. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у септембру обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 17. септембра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета по-
вршинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) ни једна није била изнад макси-
мално дозовољене концентрације. У испитаном узорку седимента изнад максимално 
дозвољене концентрације су биле концентрације цинка, бакра и никла. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у септембру обухвата један узо-
рак са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 24. септембра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентра-
ција је била испод просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимен-
та само је концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 24. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара II класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) добром еколошком стату-
су. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде према Уредби („Слу-
жбени гласник РС”, број 24/14) ни једна није била изнад границе детекције приме-
њених метода. У испитаном узорку седимента само је концентрација никла била 
изнад максимално дозвољене концентрације. 

Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 24. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком стату-
су. Ни једна од испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 
24/14) није била изнад границе детекције примењених метода. У испитаном узорку 
седимента само је концентрација никла била изнад максимално дозвољене концен-
трације. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 20. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
ни један није имала концентрацију већу од просечне годишње. У испитаном узор-
ку седимента концентрације никла и бакра су прекорачиле максимално дозвољену 
концентрацију док је концентрација никла прекорачила ремедијациону вредност. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у септембру обухвата један 
узорак са локалитета код пијаце који је узоркован 20. септембра. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентра-
ција никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод 
просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента концентрација 
никла је прекорачила максимлано дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 20. септембра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. У испи-
таном узорку воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) концентрација 
ни једне детектоване супстанце није прешла просечну годишњу концентрацију. У ис-
питаном узорку седимента концентрације бакра и никла су изнад максимално дозво-
љене, док је концентрација цинка била изнад ремедијационе вредности. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у септембру обухвата један узорак 
са локалитета мост код аутопута који је узоркован 20. септембра. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. У испитаном узор-
ку воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) концентрације детек-
тованих супстанци нису прешле просечну годишњу концентрацију. У испитаном 
узорку седимента концентрација никла је била изнад максимално дозвољене кон-
центрације.
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у септембру обухвата је-
дан узорак са локалитета мост за Бождаревац који је узоркован 26. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
У испитаном узорку воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) кон-
центрације детектованих супстанци нису прешле максимално дозвољену концен-
трацију. У испитаном узорку седимента концентрација никла је била изнад макси-
мално дозвољене концентрације 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 20. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. У испитаном 
узорку воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) концентрације де-
тектованих супстанци нису прешле просечну годишњу концентрацију. У испита-
ном узорку седимента ни једна од испитаних супстанци није прекорачила макси-
мално дозвољене концентрације. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током септембра је обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост у Дечу и код црпне станице, који су узоркова-
ни 25. септембра. На основу анализираних параметара квалитет воде оба испитана 
узорка одговара V класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал у оба 
испитана узорка је одговарао лошем еколошком потенцијалу. У испитаном узорку 
воде са локалитета мост у Дечу према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
концентрације детектованих супстанци нису прешле просечну годишњу концен-
трацију, док је у узорку са локације код црпне станице концентрација живе пре-
корачила максимално дозвољену концентрацију. У испитаним узорцима седимента 
са оба локалитета до прекорачења максимално дозвољене коцентрације је дошло 
само код концентрација никла. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у септембру обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 26. септембра. На осно-
ву анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. У 
анализираном узорку воде од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 24/14) само је концентрација живе била изнад максимално дозво-
љене концентрације. У испитаном узорку седимента само су концентрације никла 
и нафтних угљоводоника прекорачиле максимално дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у септембру обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 26. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком потенцијалу. У ана-
лизираном узорку воде није утврђено присуство ни једне од испитаних супстанци
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према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14). У испитаном узорку седимента 
само је концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у септембра обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 18. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. У ана-
лизираном узорку воде није утврђено присуство ни једне од испитаних супстанци 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14). У испитаном узорку седимента 
ни једна од детектованих загађујућих супстанци није прекорачила максимлано до-
звољене концентрације 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у септембру обухвата један узо-
рак са локалитета мост код Ченте који је узоркован 18. септембра. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу. Од свих 
испитаних супстанци у анализираном узорку воде према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 24/14) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а 
добијена концентрација је била мања од просечне годишње концентрације. У испи-
таном узорку седимента концентрације олова, цинка и никла су прекорачиле мак-
симлано дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у септембра обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 18. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком потенцијалу. Од 
свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 24/14) само је концентрација нафталена била изнад границе де-
текције, а добијена концентрација је била мања од просечне годишње концентра-
ције. У испитаном узорку седимента концентрација никла је била већа од макси-
мално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у септембру обу-
хвата један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 24. септем-
бра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, 
односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколо-
шком потенцијалу. Концентрације свих испитаних супстаници у анализираном 
узорку воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/014) су биле испод гра-
нице детекције примењених метода. У испитаним узорку седимента само је кон-
центрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у септембру обухва-
та један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 17. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком потен-
цијалу. Ни једна од испитаних супстанци у анализираном узорку воде према Уред-
би („Службени гласник РС”, број 24/14) није била изнад границе детекције приме-
њених метода. У испитаном узорку седимента само је концентрација никла била 
изнад максимално дозвољене. 
САВСКОГ ЈЕЗЕРO 
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена су 
четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-
1. Испитанo je 16 узорaка, са сваког локалитета по четири, а узорковање је вршено 
два пута недељно. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и 
микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода пре-
ма Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и под-
земним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник 
РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса 
или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о пара-
метрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемиј-
ског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Квалитет воде Савског језера у свих 16 испитаних узорака је према Уредби („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12) одговарао II класи квалитета површинских вода и 
може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал у свих 16 испита-
них узорака воде према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) одговара 
добром и бољем еколошком потенцијалу. У узорку седимента са локација „Дечији 
базен” и „Округло купатило” циљну вредност су прекорачиле вредности концентра-
ција кадмијума, цинка, бакра, никла и укупних угљоводоника док је концентрација 
никла била изнад максимално дозвољене концентрације али испод ремедијационе 
вредности.У узорку седимента са локације „Рени бунар 12-1” циљну вредност су 
прекорачиле вредности концентрација бакра, никла и укупних угљоводоника док је 
концентрација никла била изнад максимално дозвољене концентрације али испод 
ремедијационе вредности. У узорку седимента са локације „Рени бунар 14-1” циљну 
вредност су прекорачиле вредности концентрација кадмијума, цинка, бакра, никла 
и укупних угљоводоника док је концентрација никла и бакра била изнад максимал-
но дозвољене концентрације, али испод ремедијационе вредностиникла је била из-
над максимално дозвољене концентрације али испод ремедијационе вредности.
Октобар 2018. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у окто-
бру 2018. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на терито-
рији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и ми-
кробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подзем-
нинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, 
број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или 
потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметри-
ма еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 

Мониторинг квалитета воде реке Саве током октобра је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 11. октобра, а други 25. окто-
бра, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 16. окто-
бра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12), узорци са локалитета Макиш, из друге половине месеца, 
и са локалитета Забран су одговарали III класи квалитета, док је други узорак са 
локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао II класи квалитета. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) је у узорку са локалитета Макиш, из друге по-
ловине месеца, и са локалитета Забран одговарао умереном еколошком статусу, док 
је други узорак са локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао добром еколо-
шком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током октобра је обухватио три узорка, два 
са локалитета Винча узоркована 11. и 25. октобра и један узорак са локалитета Ба-
тајница узоркован 15. октобра. На основу анализираних параметара према наведе-
ној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) оба узорка са локалитета Винча и 
узорак са локалитета Батајница одговарају III класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка са локалитета Винча и јед-
ном узорку са локалитета Батајница одговарао умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током октобра обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код ста-
рог железничког моста. На оба локалитета узорковање је обављено 16. октобра. На 
основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) оба узорка воде реке Колубаре одговарају III класи квалитета. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба испитана узорка воде реке Колу-
баре одговарао добром еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током октобра је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета 
узорковање је обављено 15. октобра. На основу анализираних параметара квалитет 
воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потен-
цијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у окторбу обухвата један 
узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 16. октобра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у октобру обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 16. октобра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
Новембар 2018. године
РЕКЕ И КАНАЛИ 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у новем-
бру 2018. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на терито-
рији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и ми-
кробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подзем-
нинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, 
број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или 
потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметри-
ма еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током новембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 06. новембра, а други 20. 
новембра, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 07. 
новембра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), узорци са локалитета Макиш, из прве половине месеца, 
и са локалитета Забран су одговарали II класи квалитета, док је други узорак са 
локалитета Макиш, са краја месеца, одговарао IV класи квалитета. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) је у узорку са локалитета Макиш, из прве по-
ловине месеца, и са локалитета Забран одговарао добром еколошком статусу, док је 
други узорак са локалитета Макиш, са краја месеца, одговарао слабом еколошком 
статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током новембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 6. и 20. новембра и један узорак са локалитета 
Батајница узоркован 7. новембра. На основу анализираних параметара према наве-
деној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) оба узорка са локалитета Винча и 
узорак са локалитета Батајница одговарају IV класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка са локалитета Винча и јед-
ном узорку са локалитета Батајница одговарао слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током новембра обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код ста-
рог железничког моста. На оба локалитета узорковање је обављено 09. новембра. 
На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) квалитет воде реке Колубаре са локалитета стари железнички 
мост је одговарао IV класи, док је квалитет воде са локалитета мост на путу за Об-
реновац одговарао III класи квалитета воде. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у испитаном узорку воде са локалитета 
стари железнички мост одговарао слабом еколошком потенцијалу, док је на лока-
литету мост на путу за Обреновац квалитет воде одговарао умереном еколошком 
статусу.
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Мониторинг квалитета воде канала Галовица током новембра је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета 
узорковање је обављено 13. новембра. На основу анализираних параметара квали-
тет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, од-
носно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у новембру обухвата је-
дан узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 02. новембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у новембру обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 02. новембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
Децембар 2018. године
РЕКЕ И КАНАЛИ 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за де-
цембар 2018. године је обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. 
Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 вештачких водотока, 
а укупно је извршено узорковање и анализа 30 узорaка. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да 
се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Службени гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена анализа приоритет-
них и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде 
и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током децембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 3. децембра, а други 26. 
децембра, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 11. 
децембра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), оба испитана узорка са локалитета Макиш у Београду 
одговарају III класи, а узорак са локалитета Забран у Обреновцу II класи квалитета 
површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве је према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана узорка са локалитета 
Макиш одговарао умереном, а узорку са локалитета Забран добром еколошком 
статусу. 
Анализа присуства приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) је извршена само у првом узорку са 
локалитета Макиш, а извршене анализе су показале да је само је концентрација 
никла била изнад границе детекције. Концентрација никла је била испод просечне 
годишње концентрације. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током децембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 3. и 26. децембра и један узорак са локалитета 
Батајница узоркован 10. децембра. На основу анализираних параметара, а према 
наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Вин-
ча од 3. децембра је одговарао III класи, док је узорак од 26. децембра одговарао V 
класи квалитета. Узорак са локалитета Батајнице је одговарао IV класи квалитета . 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав је према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) одговарао слабом у узорку са локалитета 
Батајница односно умереном и лошем у узорцима од 3. и 26. децембра са локалите-
та Винча. 
Анализа присуства приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) је извршена само у првом узорку са 
локалитета Макиш, а извршене анализе су показале да је само је концентрација 
никла била изнад границе детекције. Концентрација никла је била испод просечне 
годишње концентрације.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током децембра је обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац, узоркован 11. децембра, и 
Ћелије, који је узорковани 13. децембра. На основу анализираних параметара, а 
према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) оба узорка са лока-
литета Мост на путу за Обреновац и са локалитета Ћелије, стари железнички мост, 
одговарају IV класи квалитета. Еколошки статус оба испитана узорка воде реке Ко-
лубаре према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) одгова-
ра слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у децембру обухвата је-
дан узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 03. децембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у децембру обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 03. децембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у децембру обухвата један узо-
рак са локалитета мост на улазу у фабрику „Прва Искра” који је узоркован 11. де-
цембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, 
односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
статусу. 

Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у децембру није обављен услед 
недовољне количине воде за узорковање и лабораторијско испитивање. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у децембру обухвата један узо-
рак са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 13. децембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у децембру обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 13. децембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 13. децембра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 13. децембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 14. децембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета код пијаце који је узоркован 14. децембра. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 17. децембра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у децембру обухвата један узорак 
са локалитета мост код аутопута који је узоркован 17. децембра. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост за Баждаревац који је узоркован 14. децембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 17. децембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током децембра је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета 
узорковано је обављено 10. децембра. На основу анализираних параметара квали-
тет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, од-
носно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у децембру обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 12. децембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у децембру обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 12. децембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у децембру обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 12. децембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у децембру обухвата један узо-
рак са локалитета мост код Ченте који је узоркован 12. децембра. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара II класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) добром еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у децембру обухвата један узорак 
са локалитета мост код Ченте који је узоркован 12. децембра. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у децембру обухва-
та један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 10. Децембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара II класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) добром и бољем еколо-
шком потенцијалу. 
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Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у децембру обухва-
та један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 11. децембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потен-
цијалу.

Јануар 2019. године
РЕКЕ И КАНАЛИ 
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у ја-
нуар 2018. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на тери-
торији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода 
према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јануара је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 8. јануара, а други 23. јануара, 
и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 9. јануара. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12), оба испитана узорка са локалитета Макиш и узорак са локалите-
та Забран одговарају III класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11), је у оба испитана узорка на контролном 
локалитету Макиш и у узорку са локалитета Забран у Обреновцу, одговарао 
умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јануара је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 10. и 23. јануара и један узорак са локалитета 
Батајница који је узоркован 10. јануара. На основу анализираних параметара 
према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), оба испитана 
узорка са локалитета Винча одговарају IV класи, а испитани узорак са локалитета 
Батајница одговара III класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) је у оба испитана узорка на локалитету Винча одговарао 
слабом а у узорку са локалитета Батајница умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током јануара обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код 
старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је обављено 09. јануа-
ра. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) узорак воде реке Колубаре на контролном локалитету 
Ћелије одговарао је III класи, а испитани узорак са локалитету мост на путу за 
Обреновац V класи квалитета површинских вода. 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је на контролном локалитету 
Ћелије одговарао умереном, а на контролном локалитету мост на путу за Обре-
новац лошем еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јануара је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. Узорковање воде 
канала Галовица извршено је 14. јануара на локалитету код црпне станице, a 18. 
јануара на локалитету код моста у Дечу. На основу анализираних параметара 
квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јануару обухвата један 
узорак са локалитета мост изнад Цареве ћуприје који је узоркован 11. јануара. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јануару обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 11. јануара. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
статусу.
Фебруар 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у фе-
бруару 2019. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на те-
риторији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемиј-
ске и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских 
вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површин-
ским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током фебруара је обухватио три узорка, 
два са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 11. фебруара, а други 26. 
фебруара, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 13. 
фебруара. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12), узорци од 11. фебруара са локалитета Макиш и 
са локалитета Забран одговарају III класи, а узорак од 26. фебруара са локалитета 
Макиш IV класи квалитета површинских вода 

Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11), је у узорцима од 11. фебруара са 
локалитета Макиш и са локалитета Забран одговарао умереном, а у узорку од 26. 
фебруара са локалитета Макиш слабом еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током фебруара је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 12. и 26. фебруара и један узорак са локали-
тета Батајница који је узоркован 12. фебруара.. На основу анализираних параме-
тара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), оба испитана 
узорка са локалитета Винча одговарају III класи, а испитани узорак са локалитета 
Батајница одговара IV класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) је у оба испитана узорка на локалитету Винча одговарао 
умереном а у узорку са локалитета Батајница слабом еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током фебруара обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије 
код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је обављено 
13. фебруара. На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) узорци воде реке Колубаре на контролном 
локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац одговарају IV класи 
квалитета површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је на контролном локалитету 
Ћелије одговарао слабом, а на контролном локалитету мост на путу за Обрено-
вац умереном еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током фебруара је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. Узорковање воде ка-
нала Галовица извршено је 13. фебруара на оба локалитета. На основу анализира-
них параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета 
површинских вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) лошем еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у фебруару обухвата један 
узорак са локалитета мост изнад Цареве ћуприје који је узоркован 14. фебруара. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у фебруару обухвата један 
узорак са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 14. 
фебруара. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу. 
Март 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у 
марту 2019. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на тери-
торији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода 
према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током марта је обухватио три узорка, 
два са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 06.марта, а други 26. 
марта, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 05. 
марта. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12), квалитет воде реке Саве у свим испитаним узорцима 
на контролним локалитетима Макиш и Забран одговара III класи квалитета 
површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11), у свим испитаним узорцима на контрол-
ним локалитетима Макиш и Забран одговара умереном еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током марта је обухватио три узорка, два 
са локалитета Винча узоркована 06. и 26. марта и један узорак са локалитета Ба-
тајница који је узоркован 06. марта. На основу анализираних параметара према 
наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), оба испитана узорка са 
локалитета Винча одговарају IV класи, а испитани узорак са локалитета Батајни-
ца одговара III класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка са локалитета Винча одговарао слабом а у 
узорку са локалитета Батајница умереном еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током марта обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код 
старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је обављено 14. марта. 
На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) узорци воде реке Колубаре на контролном локалитету 
Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац одговарају IV класи квалитета 
површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је на оба контролна локалитета 
одговарао слабом еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током марта је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. Узорковање воде 
канала Галовица извршено је 05.марта на оба локалитета. На основу анализира-
них параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), 
квалитет воде оба испитана узорка одговара IV класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом 
еколошком потенцијалу.
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Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у марту обухвата један 
узорак са локалитета мост изнад Цареве ћуприје који је узоркован 04. Марта. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у марту обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 04. марта. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
Април 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у априлу 
2019. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији 
Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и микро-
биолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уред-
би о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, 
број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или 
потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметри-
ма еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током априла је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 11.априла, а други 22. априла, 
и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 08.априла. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12), квалитет воде реке Саве је у испитаним узорцима на контролном 
локалитету Макиш одговарао II класи, а у узорку на контролном локалитету 
Забран III класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11), је у испитаним узорцима на контролном 
локалитету Макиш одговарао добром, а у узорку на локалитету Забран умереном 
еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током априла је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 11. и 23. априла и један узорак са локалитета 
Батајница који је узоркован 11. априла. На основу анализираних параметара 
према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), квалитет воде реке 
Дунав је у узорку са почетка месеца на контролном локалитету Винча и у узорку 
на локалитету Батајница одговарао III класи, a у узорку крајем месеца на локали-
тету Винча IV класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) је у узорку са почетка месеца на локалитету Винча и у 
узорку на локалитету Батајница, одговарао умереном, a у узорку крајем месеца са 
локалитета Винча, слабом еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током априла обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац 8. априла и локалитета Ћелије 
код старог железничког моста 11.априла. На основу анализираних параметара, 
а према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорци воде реке 
Колубаре на контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обре-
новац одговарају V класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је на контролном локалитету мост 
на путу за Обреновац одговарао слабом, а на контролном локалитету мост у селу 
Ћелије умереном еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током априла је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. Узорковање воде 
канала Галовица извршено је 10. априла на оба локалитета. На основу анализи-
раних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), 
квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у априлу обухвата један 
узорак са локалитета мост изнад Цареве ћуприје који је узоркован 09. априла. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у априлу обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 09. априла. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
Мај 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за 
мај 2019. године је обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. 
Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 вештачких водотока, 
а укупно је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземнинх водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу 
којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 
статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена 
анализа приоритетних и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о 
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 24/14).

Мониторинг квалитета воде реке Саве током маја је обухватио три узорка, два са 
локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 6. маја, а други 29. маја, и један 
узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 6. маја. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) узорак са локалитета Забран у Обреновцу одговара II класи а оба узорка на 
локалитету Макиш III класи квалитета површинских вода.Еколошки статус испи-
таних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) у узорцима са локалитета Забран у Обреновцу и Макиш од 06. маја 
одговара добром а у узорку са локалитета Макиш од 29. маја, умереном еколошком 
статусу. Од испитаних приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађују-
ћих супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14), на оба локали-
тета у узорцима од 06. маја, утврђена је концентрација никла која је била нижа од 
просечне годишње коцентрације и од максимално дозвољене концентрације.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током маја је обухватио три узорка, два са 
локалитета Винча узоркована 7. и 29. маја и један узорак са локалитета Батајница 
узоркован 7. маја. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Батајница и узорак са 
локалитета Винча од 29. маја одговара III класи квалитета, а узорак са локалитета 
Винча од 7. маја IV класи квалитета површинских вода. Еколошки статус испита-
них узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) у узорцима са локалитета Батајница и Винча од 29. маја одговара 
умереном а у узорку са локалитета Винча од 7. маја, слабом еколошком статусу. 
Од испитаних приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих суп-
станци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14), на локалитету Винча 
у узорку од 7.маја, утврђено је да је концентрација никла била нижа од просечне 
годишње коцентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током маја је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост на путу за Обреновац, узоркован 14. маја, и Ћелије, 
који је узорковани 8. маја. На основу анализираних параметара, а према наведе-
ној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Мост на 
путу за Обреновац одговара III класи квалитета површинских вода, док узорак 
са локалитета Ћелије, стари железнички мост, одговара IV класи квалитета. 
Еколошки статус воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) у узорку на контролном локалитету мост на путу за 
Обреновац одговара умереном а у узорку на контролном локалитету мост у селу 
Ћелије слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 24/14) у оба узорка воде реке Колубаре утврђено 
је присуство никла а на локалитету код моста на путу за Обреновац присуство 
живе. Концентрација никла на оба локалитета била је нижа од просечне годишње 
коцентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације а концентрација 
живе изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у мају обухвата један узо-
рак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 9. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета повр-
шинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку воде Топчидерске 
реке утврђено је присуство никла и живе. Концентрација никла била је нижа од 
просечне годишње коцентрације и нижа од максимално дозвољене концентраци-
је а концентрација живе изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 9. маја. На осно-
ву анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета повр-
шинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку воде Железничке 
реке утврђено је присуство никла и живе. Концентрација никла била је нижа од 
просечне годишње коцентрације и нижа од максимално дозвољене концентраци-
је а концентрација живе испод максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на улазу у фабрику „Прва Искра” који је узоркован 14. маја. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком ста-
тусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 
24/14) у узорку воде Баричке реке утврђено је присуство никла и флуорантена 
чије концентрације су биле више од просечне годишње концентрације али ниже 
од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 24. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
у узорку воде реке Пештан утврђено је присуство никла чија концентрације су 
биле више од просечне годишње концентрације али ниже од максимално дозво-
љене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 24. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у 
узорку воде реке Турије утврђено је присуство флуорантена чија концентрација 
је била виша од просечне годишње концентрације али нижа од максимално 
дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета код моста у Дражевцу који је узоркован 24. маја. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. Од свих
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испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у узорку 
воде Маричке реке утврђено је да су концентрације никла и олова биле нижe од 
максимално дозвољене концентрације, концентрација живе виша од максимално 
дозвољене концентрације а концентрација флуорантена виша од просечне годи-
шње концентрације али нижа од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 24. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
у узорку воде реке Бељанице утврђено је присуство олова и живе. Измерена 
концентрација олова била је испод а живе изнад максимално дозвољене концен-
трације а концентрација флуорантена виша од просечне годишње концентрације 
али нижа од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 24. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
само је концентрација флуорантена била виша од просечне годишње концентра-
ције али нижа од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 20. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) у 
узорку воде Болечке реке концентрација никла била је изнад просечне годишње 
концентрације али испод максимално дозвољене концентрације а концентрација 
трихлоретена нижа од просечне годишње концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у мају обухвата један узорак 
са локалитета код пијаце који је узоркован 20. маја. На основу анализираних пара-
метара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одгова-
ра IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла 
била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била нижа од просечне 
годишње концентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 20. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих испитаних 
супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација 
никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била нижа од про-
сечне годишње концентрације и нижа од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост код аутопута који је узоркован 20. маја. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. Од свих испита-
них супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) концентрације 
никла и кадмијума биле су изнад границе детекције, а добијена концентрација 
никла била је испод а концентрација кадмијума изнад просечне годишње концен-
трације и максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у мају обухвата један 
узорак са локалитета мост за Баждаревац који је узоркован 14. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
концентрација живе била је виша од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у мају обухвата један 
узорак са локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 20. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
концентрације никла и олова биле су изнад просечне годишње концентрације 
али ниже од максимално дозвољене концентрације.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током маја је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост у Дечу, и код црпне станице, узорковани 15. маја. На 
основу анализираних параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V 
класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал у оба испитана узорка 
је одговарао лошем еколошком потенцијалу. Од испитаних приоритетних, прио-
ритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 24/14), на локалитету мост у Дечу утврђена је концентрација 
никла која је била нижа од просечне годишње коцентрације и од максимално 
дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у мају обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 22. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Спроведеним испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
утврђена је концентрација никла која је била нижа од просечне годишње коцен-
трације и од максимално дозвољене концентрације.

Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у мају обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 23. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком 
потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 24/14) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних 
хазардних и осталих загађујућих супстанци према овој Уредби.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у мају обухвата један узорак 
са локалитета код црпне станице који је узоркован 22. маја. На основу анали-
зираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком потенцијалу. 
Спроведеним испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и 
осталих загађујућих супстанци према овој Уредби.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у мају обухвата један узорак 
са локалитета мост код Ченте који је узоркован 22. маја. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара II класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) добром и бољем еколошком потенцијалу. 
Спроведеним испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних хазардних и 
осталих загађујућих супстанци према овој Уредби.
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у мају обухвата један узорак са 
локалитета мост код Ченте који је узоркован 22. маја. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. Спроведе-
ним испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) утврђена је 
концентрација живе која је била виша од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у мају обухвата 
један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 15. маја. На осно-
ву анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) добром и бољем еколошком 
потенцијалу. Спроведеним испитивањем према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 24/14) није утврђено присуство ни једне од приоритетних, приоритетних 
хазардних и осталих загађујућих супстанци према овој Уредби.
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у мају обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 14. маја. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) еколошком потенцијалу. Од 
свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
концентрације никла, живе, трихлоретилена и тетрахлоретилена биле су изнад 
границе детекције. Концентрације трихлоретена и тетрахлоретена биле су ниже 
од просечних годишњих концентрација. Концентрација никла била је нижа од 
просечне годишње концентрације и нижа од максимално дозвољене концентра-
ције, док је концентрација живе била изнад максимално дозвољене концентрације
Јун 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у јуну 
2019. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на терито-
рији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и 
микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода 
према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јуна је обухватио три узорка, два са 
локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 4. јуна, а други 24. јуна, и један 
узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 12. јуна. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12), квалитет воде реке Саве је у испитаним узорцима на контролном локали-
тету Макиш одговарао III класи а у узорку на контролном локалитету Забран II 
класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11), је на контролном локалитету Макиш 
одговарао умереном а у узорку на локалитету Забран добром еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јуна је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 5. и 27. јуна и један узорак са локалитета 
Батајница који је узоркован 4. јуна. На основу анализираних параметара према 
наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), квалитет воде реке Дунав 
је у оба испитана узорка на контролном локалитету Винча и у испитаном узорку 
на локалитету Батајница одговарао III класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) је у узорку са краја месеца на локалитету Винча и у 
узорку на локалитету Батајница одговарао умереном, a у узорку почетком месеца 
на локалитету Винча добром еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током јуна обухватио два узорка, по 
један са локалитета мост на путу за Обреновац 10. јуна и локалитета Ћелије код 
старог железничког моста 12. јуна. На основу анализираних параметара, а према 
наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорци воде реке Колубаре 
на контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу за Обреновац 
одговарају IV класи квалитета површинских вода.
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Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је на контролном локалитету мост 
на путу за Обреновац одговарао умереном, а у узорку на локалитету мост у селу 
Ћелије слабом еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јуна је обухватио два узорка, 
са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. Узорковање воде канала 
Галовица извршено је 4. јуна на оба локалитета. На основу анализираних параме-
тара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), квалитет воде 
канала Галовица је у узорку на локалитету мост у Дечу одговарао IV класи, а у 
узорку на локалитету код црпне станице, V класи квалитета површинских вода, 
односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом и лошем 
еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јуну обухвата један узо-
рак са локалитета мост изнад Цареве ћуприје који је узоркован 5. јуна. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јуну обухвата један узорак са 
локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 5. јуна. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА 
НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јуна месеца обухваћена су 
четири профила: Дечји базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 14-1. 
Испитана су 32 узорка, са сваког локалитета по 8, а узорковање је вршено понедељ-
ком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и 
микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, 
број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или 
потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметри-
ма еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Квалитет воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) у 25 испитаних 
узорака одговара II класи а у седам испитаних узорака III класи квалитета 
површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки по-
тенцијал воде према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) одговара у 
25 узорака добром и бољем, а у седам узорака умереном еколошком потенцијалу.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА 
„ЛИДО” НА ДУНАВУ ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо” на Дунаву током јуна 
обухваћено је испитивање квалитета три узорка воде. Узорковање воде реке Дунав 
на плажи „Лидо” извршено је 12, 19. и 26. јуна. Извршена испитивања су обухва-
тила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе 
квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово до-
стизање („Службени гласник РС”, број 50/12). Квалитет воде узорака од 12. и 26. јуна 
према наведеној Уредби одговара IV класи, а у узорку од 19. јуна III класи квалитета 
површинских вода. Од свих испитаних узорака само узорак од 19. јуна задовољава 
законске норме за површинске воде које могу да се користе за купање и рекреацију.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ 
АКУМУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУН 2018. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током јуна 
месеца обухваћене су акумулације „Паригуз” у Реснику, „Бела река” у Рипњу и 
„Дубоки поток” у Барајеву. На свакој од наведених акумулација је извршено узор-
ковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 11. и 25. јуна. 
Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке 
параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, 
број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког потен-
цијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара IV класи квалитета површинских 
вода и може се користити за снабдевање водом за пиће уз претходни третман 
коагулацијом, флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, наводњавање, 
индустријску употребу (процесне и расхладне воде). Еколошки потенцијал воде 
ове акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба 
испитана узорка одговара слабом еколошком потенцијалу.
Квалитет воде акумулације „Бела река” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских 
вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде 
ове акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба 
испитана узорка одговара умереном еколошком потенцијалу.
Квалитет воде акумулације „Дубоки поток” према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) у свим испитаним узорцима одговара III класи квалитета повр-
шинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенци-
јал воде ове акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) 
у оба испитана узорка одговара умереном еколошком потенцијалу
Јул 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за 
јул 2019. године је обухваћена контрола 25 водотока на укупно 29 профила. 
Извршеним мониторингом је обухваћено 17 природних и 8 вештачких водотока, 
а укупно је извршено узорковање и анализа 31 узорка. Извршена испитивања су

обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да 
се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених 
мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода („Службени гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена анализа приоритет-
них и приоритетних хазардних супстанци према Уредби о граничним вредности-
ма приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске 
воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14).
Мониторинг квалитета воде реке Саве током јула је обухватио три узорка, два са 
локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 1. јула, а други 25. јула, и један 
узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 3. јула. На основу 
анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) сви испитани узорци реке Саве су одговарали III класи квалитета површин-
ских вода. Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у свим узорцима одговарао 
умереном еколошком статусу. Приоритетне и приоритетне хазардне супстанце и 
други загађивачи су испитивани само у узорку воде са локалитета Макиш од 1. јула 
и према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) детектовано је само присуство 
никла. Концентрација никла је била нижа од просечне годишње концентрације.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током јула је обухватио три узорка, два 
са локалитета Винча узоркована 4. и 24. јула и један узорак са локалитета Батај-
ница узоркован 3. јула. На основу анализираних параметара према наведеној 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) сви испитани узорци воде реке 
Дунав одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки статуси свих 
испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) су одговарали умереном еколошком статусу. Приоритет-
не и приоритетне хазардне супстанце и други загађивачи су испитивани само у 
узорку воде са локалитета Винча од 4. јула и и према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 24/14) детектовано је само присуство никла. Концентрација никла је 
била нижа од просечне годишње концентрације. Поред никла који је нормиран 
утврђено је и присуство пестицида десетилтербутилазина, диметенамида, мето-
лахлора и тербутилазина чије присуство није нормирано.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током јула је обухватио два узорка, по 
један са локалитета мост на путу за Обреновац, узоркован 8. јула, и Ћелије, који 
је узорковани 2. јула. На основу анализираних параметара, а према наведеној 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Мост на 
путу за Обреновац одговара IV класи квалитета површинских вода, док узорак 
са локалитета Ћелије, стари железнички мост, одговара III класи квалитета. 
Еколошки статус воде реке Колубаре према наведеном правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) у оба испитана узорка одговарао умереном еколошком 
потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у јулу обухвата један 
узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 10. јула. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета 
површинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 10. јула. На 
основу анализираних параметара испитани узорак одговара V класи квалитета 
површинских вода, односно лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост на улазу у фабрику „Прва Искра” који је узоркован 11. јула. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Маричке реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета код моста у Дражевцу који је узоркован 11. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 2. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 22. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 22. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 2. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 15. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета код пијаце који је узоркован 15 јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
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Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у јулу обухвата један узо-
рак са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 24. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у јулу обухвата један узорак са 
локалитета мост код аутопута који је узоркован 24. јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост за Баждаревац који је узоркован 9. јула. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 24. јула. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током јула је обухватио два узорка, 
по један са локалитета мост у Дечу, и код црпне станице, узорковани 18. јула. На 
основу анализираних параметара квалитет воде оба испитана узорка одговара V 
класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал у оба испитана узорка 
је одговарао лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у јулу обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 23. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у јулу обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 23. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у јулу обухвата један узорак 
са локалитета код црпне станице који је узоркован 17. јула. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у јулу обухвата један узорак 
са локалитета мост код Ченте који је узоркован 17. јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у јулу обухвата један узорак са 
локалитета код црпне станице који је узоркован 17. јула. На основу анализираних 
параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. 
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у јулу обухвата 
један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 18. јула. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у јулу обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 8. јула. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком потенцијалу.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА 
НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током јула месеца обухваћена 
су четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 
14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, а узорковање је вршено 
понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хе-
мисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских 
вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког 
статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику 
о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 
74/11). Квалитет воде свих испитаних узорака према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара II класи квалитета површинских вода и може се користи-
ти за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде према Правилнику („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11) одговара добром и бољем еколошком потенцијалу.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА 
„ЛИДО” НА ДУНАВУ ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо” на Дунаву током јула 
обухваћено је испитивање квалитета четири узорка воде. Узорковање воде реке 
Дунав на плажи „Лидо” извршено је 3, 11, 17, 25. и 30. јула. Извршена испитивања 
су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређи-
вање класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредно-
стима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и 
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12). Квалитет 
воде у узорцима од 3. и 11. јула одговара IV класи, а у узорцима од 17, 25. и 30. 
јула III класи квалитета површинских вода.Три испитана узорка од 17, 25. и 30. 
јула задовољавају законске норме за површинске воде које могу да се користе за 
купање и рекреацију.

СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ 
АКУМУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛ 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током јула 
месеца обухваћене су акумулације „Паригуз” у Реснику, „Бела река” у Рипњу и 
„Дубоки поток” у Барајеву. На свакој од наведених акумулација је извршено узор-
ковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 9. и 23. јула. 
Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке 
параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, 
број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена еколошког потен-
цијала водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима 
еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и 
квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских 
вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде 
ове акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба 
испитана узорка одговара слабом еколошком потенцијалу.
Квалитет воде акумулације „Бела река” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских 
вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде 
ове акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба 
испитана узорка одговара умереном еколошком потенцијалу.
Квалитет воде акумулације „Дубоки поток” према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) у свим испитаним узорцима одговара III класи квалитета 
површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, 
број 74/11) у узорку од 9. јула одговарао умереном, а у узорку од 23. јула добром и 
бољем еколошком потенцијалу.
Август 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у августу 
2019. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији 
Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и микроби-
олошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама 
и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), 
а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала 
водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког 
и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 
статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током августа је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 5. августа, а други 22 авуста, 
и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 1. августа. На 
основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12), квалитет воде реке Саве је у испитаним узорцима на контролном 
локалитету Макиш одговарао III класи, а у узорку на контролном локалитету 
Забран II класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11), је на контролном локалитету Макиш 
одговарао умереном, а у узорку на локалитету Забран добром еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током августа је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 5. и 22. августа и један узорак са локалитета 
Батајница који је узоркован 6. августа. На основу анализираних параметара 
према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), квалитет воде реке 
Дунав је у оба испитана узорка на контролном локалитету Винча и у испитаном 
узорку на локалитету Батајница одговарао III класи квалитета површинских 
вода.
Еколошки статус воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) је у свим испитаним узорцима одговарао умереном 
еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током августа обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац 1. августа и локалитета 
Ћелије код старог железничког моста 7. августа. На основу анализираних пара-
метара, а према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорци 
воде реке Колубаре на контролном локалитету Ћелије и локалитету мост на путу 
за Обреновац одговарају III класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је на оба контролна локалитета 
одговарао умереном умереном еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током августа је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. Узорковање воде 
канала Галовица извршено је 14. августа на оба локалитета. На основу анализи-
раних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), 
квалитет воде канала Галовица је у оба испитана узорка одговарао V класи 
квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у августу обухвата један 
узорак са локалитета мост изнад Цареве ћуприје који је узоркован 12. августа. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у августу обухвата један узорак 
са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 12. августа. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
статусу. 



Број 79 – 376 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА 
НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена 
су четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени 
бунар 14-1. Испитанo je 36 узорaка, са сваког локалитета по 9, а узорковање је 
вршено понедељком и четвртком. Извршена испитивања су обухватила опште 
физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета 
површинских вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и про-
цена еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом 
према Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Слу-
жбени гласник РС”, број 74/11). Од 36 испитаних узорака воде 35 узорака су према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одговарали нормама за површинске 
воде које могу да се користе за купање и рекреацију. Од ових 35 узорака 34 узоркa 
су одговарала II класи квалитета површинских вода и један узорак је одговарао III 
класи квалитета. Узорак воде који није задовољавао норме за воду за купање и ре-
креацију је одговарао IV класи квалитета површинскх вода. Еколошки потенцијал 
воде у испитаним узорцима је према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) у 34 узорка одговарао добром и бољем еколошком потенцијалу, у једном 
узорку је одговарао умереном и у једном узорку слабом еколошком потенцијалу.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ КУПАЛИШТА 
„ЛИДО” НА ДУНАВУ ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде купалишта „Лидо” на Дунаву током августа 
обухваћено је испитивање квалитета четри узорка воде. Узорковање воде реке Ду-
нав на плажи „Лидо” извршено је 6, 14, 21. и 28. августа. Извршена испитивања су 
обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке параметре за одређивање 
класе квалитета површинских вода према Уредби о граничним вредностима зага-
ђујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12). Квалитет воде у узорку од 
21. августа одговара II класи, у узорцима од 6. и 14. августа III класи и у узорку од 
28. августа IV класи. Узорци од 6, 14. и 21. августа задовољавају законске норме за 
површинске воде које могу да се користе за купање и рекреацију.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУ-
МУЛАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде Подавалских акумулација у током августа 
месеца обухваћене су акумулације „Паригуз” у Ресникку, „Бела река” у Рипњу и 
„Дубоки поток” у Барајеву. На свакој од наведених акумулација је извршено узор-
ковање и испитивање по два узорка воде. Узорковања су извршена 7. и 20. августа. 
Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и микробиолошке 
параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о гра-
ничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), 
а на основу којих може да се изврши и процена еколошког потенцијала водотока 
обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 
статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11).
Квалитет воде акумулације „Паригуз” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) је у узорку од 7. августа одговарао III класи, а у узорку од 20. августа 
IV класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал воде ове акуму-
лације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба испитана 
узорка одговара слабом еколошком потенцијалу. У испитаном узорку седимента 
утврђена је повећана концентрација никла која одговара природнo повећаним 
концентрацијама никла у околном земљишту и не указује на загађење.
Квалитет воде акумулације „Бела река” према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) у оба испитана узорка одговара III класи квалитета површинских 
вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки потенцијал воде ове 
акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) у оба ис-
питана узорка одговара умереном еколошком потенцијалу. У испитаном узорку 
седимента утврђена је повећана концентрација никла која одговара природно по-
већаним концентрацијама никла у околном земљишту и не указује на загађење.
Квалитет воде акумулације „Дубоки поток” према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) у свим испитаним узорцима одговара III класи квалитета 
површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал воде ове акумулације према Правилнику („Службени гласник РС”, 
број 74/11) у оба испитана узорка одговара умереном еколошком потенцијалу. 
У испитаном узорку седимента утврђена је повећана концентрација никла која 
одговара природно повећаним концентрацијама никла у околном земљишту и не 
указује на загађење.
Септембар 2019.године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда 
за септембар 2019. године је обухваћена контрола 24 водотока на укупно 28 
профила. Извршеним мониторингом је обухваћено 16 природних и 8 вештачких 
водотока, а укупно је извршено узорковање и анализа по 30 узорка воде и 28 узо-
рака седимента. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода 
према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена анализа приоритетних и приоритет-
них хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних 
и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима 
за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14), као и физичко-хемиј-
ска испитивања седимента према Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихо-
во достизање („Службени гласник РС”, број 50/12).

Мониторинг квалитета воде реке Саве током септембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 12. септембра, а други 23. 
септембра, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 26. 
септембра. На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12) узорак са локалитета Макиш од 23. септембра и 
узорак са локалитета Забран одговарају II класи, а други узорак са локалитета 
Макиш од 12. септембра одговара III класи квалитета површинских вода. Еко-
лошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) узорака са локалитета Макиш од 23. сеп-
тембра и са локалитета Забран одговарају добром, а узорка са локалитета Макиш 
од 12. септембра одговара умереном еколошком потенцијалу. Концентрације 
супстанци чије присуство је детектовано у два анализирана узорка воде према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) нису прекорачиле максимално до-
звољене концентрације. У оба испитана узорка седимента концентрација никла је 
била повишена тако да је прекорачила максимално дозвољену концентрацију.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током септембра је обухватио три 
узорка, два са локалитета Винча узоркована 12. и 23. септембра и један узорак 
са локалитета Батајница узоркован 18. септембра. На основу анализираних 
параметара према наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) оба 
испитана узорка са локалитета Винча одговарају IV класи квалитета, а узорак са 
локалитета Батајница III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус 
испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка са локалитета Винача одговарао слабом 
еколошком статусу, а у узорку са локалитета Батајница умереном еколошком 
статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 24/14) ни једна супстанца није имала коцентрацију већу од максимално до-
звољене. Концентрација никла у оба испитана узорка седимента је прекорачила 
максимално дозвољене концетрације.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током септембра је обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац и Ћелије, који су узор-
ковани 18. септембра. На основу анализираних параметара, а према наведеној 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) оба оба испитана узорка воде реке 
олубаре одговарају III класи квалитета површинских вода. Еколошки статус 
испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) са оба локалитета одговара умереном еколошком стату-
су. Од свих испитаних супстанци у анализираним узорицма воде према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 24/14) ни једна супстанца није имала коцентрацију 
већу од максимално дозвољене. Концентрација никла је била изнад максимално 
дозвољене концентрације у оба испитана узорка седимента.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у септембру обухва-
та један узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 15. 
септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих 
испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) ни једна 
није била изнад границе детекције примењених метода. У испитаном узорку 
седимента изнад максимално дозвољене концентрације је била само концентра-
ција никла.
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 19. 
септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак одговара V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу. Од свих 
испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) ни једна 
није била изнад максимално дозовољене концентрације. У испитаном узорку 
седимента изнад максимално дозвољене концентрације је била само концентра-
ција никла.
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на улазу у фабрику „Прва Искра” који је узоркован 18. 
септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 24/14) ни једна није прекорачила максимално дозвољене 
коцнентрације. У испитаном узорку седимента изнад максимално дозвољене 
концентрације је била само концентрација никла.
Маричка река је током септембра пресушила тако да није било могуће извршити 
предвиђена узорковања.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 16. сеп-
тембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном 
еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) ни једна није прекорачила 
максимално дозвољену концентрацију. У испитаном узорку седимента концен-
трација никла је прекорачила ремедијациону вредност.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 16. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком 
статусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 24/14) само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена 
концентрација је била испод просечне годишње концентрације. У испитаном 
узорку седимента само је концентрација никла била изнад максимално дозвоље-
не концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 16. септембра. 
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На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком 
статусу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла била изнад 
границе детекције, а добијена концентрација је била испод просечне годишње 
концентрације. У испитаном узорку седимента само је концентрација никла била 
изнад максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у септембру обухвата 
један узорак са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 16. 
септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде 
према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла 
била изнад границе детекције, а добијена концентрација је била испод просечне 
годишње концентрације. У испитаном узорку седимента само је концентрација 
никла била изнад максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 19. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком ста-
тусу. Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 
24/14) само су концентрације олова, живе и кадмијума биле изнад максимално 
дозвољених концентрација. У испитаном узорку седимента концентрације никла 
је прекорачила максимално дозвољену вредност.
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у септембру обухвата један 
узорак са локалитета код пијаце који је узоркован 19. септембра. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих 
испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је 
концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација је 
била испод максимално дозвољене концентрације. У испитаном узорку седимен-
та концентрација никла је прекорачила максимлано дозвољену концентрацију.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 19. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) 
само је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентра-
ција је била испод просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимен-
та концентрације никла и укупних полицикличних ароматичних угљоводоника су 
прекорачиле максимално дозвољену концентрацију, док су концентрације цинка и 
укупних полихлорованих бифенила биле изнад ремедијационе вредности.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у септембру обухвата један узорак 
са локалитета мост код аутопута који је узоркован 19. септембра. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. Од свих 
испитаних супстанци према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је 
концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентрација 
је била изнад просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента 
концентрација никла је била изнад максимално дозвољене концентрације. 
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у септембру обухвата један узо-
рак са локалитета мост за Бождаревац који је узоркован 16. септембра. На основу ана-
лизираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку 
воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) концентрације детектованих 
супстанци нису прешле максимално дозвољену концентрацију. У испитаном узорку 
седимента концентрација никла је била изнад максимално дозвољене концентрације
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у септембру обухвата један узорак 
са локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 19. септембра. На основу анализи-
раних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) 
одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику („Службе-
ни гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. У испитаном узорку воде према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) концентрације детектованих супстанци 
нису прешле просечну годишњу концентрацију. У испитаном узорку седимента само је 
концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током септембра је обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост у Дечу, узоркован 11. септембра и код црпне ста-
нице, који је узоркован 10. септембра. На основу анализираних параметара квалитет 
воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских вода. Еколошки 
потенцијал у оба испитана узорка је одговарао лошем еколошком потенцијалу. У 
испитаном узорку воде са локалитета мост у Дечу према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 24/14) само је концентрација никла била већа од просечне годишње концен-
трације, а у узорку са локације код црпне станице концнетрација ни једне од анали-
зираних супстанци није била изнад просечне годишње концентрације. У испитаним 
узорцима седимента до прекорачења максимално дозвољене концентрације је дошло 
само у узорку са локалитета код црпне станице и то за концентрацију никла.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у септембру обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 15. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник РС”, 
број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према Правил-
нику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу. У ана-
лизираном узорку воде од свих испитаних супстанци према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 24/14) детектовано је само присуство никла, чија концентрација 
је била нижа од просечне годишње концентрације. У испитаном узорку седимента 
само је концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију.

Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у септембру обухвата 
један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 15. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
потенцијалу. У анализираном узорку воде од свих испитаних супстанци према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) детектовано је само присуство 
никла, чија концентрација је била нижа од просечне годишње концентрације.У 
испитаном узорку седимента ни једна испитана супстанца није прекорачила 
максимално дозвољену концентрацију.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у септембра обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 15. септембра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком 
потенцијалу. У анализираном узорку воде концентрација живе је према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 24/14) била изнад максимално дозвољене концен-
трације. У испитаном узорку седимента ни једна од детектованих загађујућих 
супстанци није прекорачила максимлано дозвољене концентрације
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у септембру обухвата један 
узорак са локалитета мост код Ченте који је узоркован 18. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком потенци-
јалу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла била изнад 
границе детекције, а добијена концентрација је била нижа од просечне годишње 
концентрације. У испитаном узорку седимента само је концентрација никла 
прекорачила максимлано дозвољену концентрацију.
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у септембра обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 15. септембра. На основу 
анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенци-
јалу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла била изнад 
границе детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне годишње 
концентрације. У испитаном узорку седимента концентрација никла је била већа 
од максимално дозвољене концентрације.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у септембру 
обухвата један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 
11. септембра. На основу анализираних параметара испитани узорак према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета 
површинских вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 
74/11) лошем еколошком потенцијалу. Од свих испитаних супстанци у анали-
зираном узорку воде према Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само 
је концентрација никла била изнад границе детекције, а добијена концентра-
ција је била мања од просечне годишње концентрације. У испитаним узорку 
седимента само је концентрација никла прекорачила максимално дозвољену 
концентрацију.
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у септембру обухвата 
један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 18. септембра. 
На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговара III класи квалитета површинских вода, односно 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком 
потенцијалу. Од свих испитаних супстанци у анализираном узорку воде према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 24/14) само је концентрација никла била 
изнад границе детекције, а добијена концентрација је била мања од просечне 
годишње концентрације. У испитаном узорку седимента само је концентрација 
никла била изнад максимално дозвољене.
СКРАЋЕНИ ИЗВЕШТАЈ О КОНТРОЛИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ САВСКОГ ЈЕЗЕРА 
НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ
Програмом контроле квалитета воде Савског језера током августа обухваћена су 
четири профила: Дечији базен, Округло купатило, Рени бунар 12-1 и Рени бунар 
14-1. Испитанo je 16 узорaка, са сваког локалитета по 4, а узорковање је вршено 
два пута недељно. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске 
и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода 
према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). Квалитет воде Савског језера у свих 16 испитаних узора-
ка је према Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) одговарао II класи квали-
тета површинских вода и може се користити за купање и рекреацију. Еколошки 
потенцијал у свих 16 испитаних узорака воде према Правилнику („Службени 
гласник РС”, број 74/11) одговара добром и бољем еколошком потенцијалу. У 
узорцима седимента са локација „Дечији базен”, „Округло купатило” и „Рени 
бунар 12-1” циљну вредност су прекорачиле вредности концентрација кадмију-
ма, цинка, бакра, никла, живе и укупних угљоводоника, а концентрација никла 
је била и изнад максимално дозвољене концентрације али испод ремедијационе 
вредности. У узорку седимента са локације „Рени бунар 14-1” циљну вредност 
су прекорачиле вредности концентрација кадмијума, бакра, никла и укупних 
угљоводоника, а концентрација никла је била изнад максимално дозвољене 
концентрације али испод ремедијационе вредности.
Октобар 2019. године
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Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у октобру 
2019. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на територији 
Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемијске и микроби-
олошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземнинх водама 
и седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 50/12), 
а на основу којих може да се изврши и процена еколошког статуса или потенцијала 
водотока обухваћених мониторингом према Правилнику о параметрима еколошког 
и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 
статуса подземних вода („Службени гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током октобра је обухватио три узорка, два 
са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 8. октобра, а други 22. окто-
бра, и један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 9. октобра. 
На основу анализираних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12), узорци воде са локалитета Макиш, из друге половине месеца, и са 
локалитета Забран су одговарали III класи квалитета, док је други узорак воде са 
локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао II класи квалитета.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Саве према наведеном Правилни-
ку („Службени гласник РС”, број 74/11) је у узорку воде са локалитета Макиш, из 
друге половине месеца, и са локалитета Забран одговарао умереном еколошком 
статусу, док је други узорак са локалитета Макиш, са почетка месеца, одговарао 
добром еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током октобра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 8. и 28. октобра и један узорак са локалитета 
Батајница узоркован 10. октобра. На основу анализираних параметара према 
наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) оба узорка воде са лока-
литета Винча су одговарали III класи, а узорак са локалитета Батајница III класи 
квалитета површинских вода.
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Дунав према наведеном Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка воде са локалитета 
Винча одговарао умереном еколошком статусу, а у узорку воде са локалитета 
Батајница слабом еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током октобра обухватио два узор-
ка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије код 
старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је обављено 9. октобра. 
На основу анализираних параметара, а према наведеној Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) узорак воде са локалитета Ћелије је одговарао III класи 
квалитета, а узорак воде са локалитета мост на путу за Обреновац је одговарао 
IV класи квалитета површинскихј вода 
Еколошки статус испитаних узорака воде реке Колубаре према наведеном Пра-
вилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба испитана узорка одговарао 
умереном еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током октобра је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. На оба локалите-
та узорковање је обављено 15. октобра. На основу анализираних параметара 
квалитет воде оба испитана узорка одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у окторбу обухвата један 
узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 16. октобра. На 
основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских вода, односно пре-
ма Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у октобру обухвата један 
узорак са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 16. 
октобра. На основу анализираних параметара испитани узорак према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу. 
Новембар 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда у 
новембру 2019. године је обухваћена контрола 12 узорака воде река и канала на 
територији Београда. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хеми-
сјке и микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских 
вода према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површин-
ским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). 
Мониторинг квалитета воде реке Саве током новембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Макиш у Београду, први је узоркован 7 а други 20. новембра и 
један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 13. новембра. 
На основу испитаних параметара према наведеној Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12), квалитет воде оба анализирана узорка са локалитета Макиш је 
одговарао III класи квалитета, а квалитет воде испитаног узорка са локалитета 
Забран је одговарао II класи квалитета.
Еколошки статус анализираних узорака воде реке Саве према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка са локалитета 
Макиш одговарао умереном еколошком статусу, а у анализираном узорку са 
локалитета Забран је одговарао добром еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током новембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 7. и 20. новембра и један узорак са локалитета 
Батајница узоркован 13. новембра. На основу испитаних параметара према наведе-
ној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) квалитет воде анализираног узорка 
са локалитета Винча од 7. новембра и узорка са локалитета Батајница одговарају III 
класи квалитета површинских вода, а квалитет воде другог узорка са локалитета 
Винча од 20. новембра одговара IV класи квалитета површинских вода.

Еколошки статус анализираних узорака воде реке Дунав према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у узорку воде са локалитета 
Винча од 7. новембра и узроку воде са локалитета Батајница одговарао умереном 
еколошком статусу, а у узорку воде са локалитета Винча од 20. новембра слабом 
еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре је током новембра обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац и локалитета Ћелије 
код старог железничког моста. На оба локалитета узорковање је обављено 13. но-
вембра. На основу испитаних параметара, а према наведеној Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) оба анализирана узорка воде реке Колубаре одговарају 
III класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус анализираних узорака воде реке Колубаре према наведеном 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је у оба узорка одговарао 
умереном еколошком статусу.
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током новембра је обухватио два 
узорка, са локалитета код моста у Дечу и код црпне станице. На оба локалитета 
узорковање је обављено 14. новембра. На основу испитаних параметара квалитет 
воде оба анализирана узорка одговара V класи квалитета површинских вода, од-
носно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у новембру обухвата 
један узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 15. новем-
бра. На основу испитаних параметара анализирани узорак воде према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у новембру обухвата један 
узорак са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 15. но-
вембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак воде према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговара V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу. 
Децембар 2019. године
Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда за 
децембар 2019. године је обухваћена контрола 24 водотока на укупно 28 профила. 
Извршеним мониторингом је обухваћено 16 природних и осам вештачких водо-
тока, а укупно је извршено узорковање и анализа по 30 узорка воде и 28 узорака 
седимента. Извршена испитивања су обухватила опште физичко-хемисјке и 
микробиолошке параметре за одређивање класе квалитета површинских вода 
према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземнинх водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12), а на основу којих може да се изврши и процена 
еколошког статуса или потенцијала водотока обухваћених мониторингом према 
Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број 74/11). Такође је извршена анализа приоритетних и приоритет-
них хазардних супстанци према Уредби о граничним вредностима приоритетних 
и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима 
за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 24/14), као и физичко-хемиј-
ска испитивања седимента према Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземнинх водама и седименту и роковима за њихо-
во достизање („Службени гласник РС”, број 50/12).
Мониторинг квалитета воде реке Саве током децембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Макиш у Београду, који су узорковани 4. и 24. децембра и 
један узорак са локалитета Забран у Обреновцу који је узоркован 12. децембра. 
На основу испитаних параметара према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) узорак са локалитета Макиш од 4. децембра и узорак са локалитета Забран 
одговарају III класи, а узорак са локалитета Макиш од 24. децембра одговара V 
класи квалитета површинских вода. Еколошки статус анализираних узорака воде 
реке Саве према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) је 
одговарао умереном статусу у узорцима са локалитета Макиш од 4. децембра и 
са локалитета Забран и лошем у узорку са локалитета Макиш од 24. децембра. 
У анализираном узорку воде са локалитета Макиш од 4. децембра концентра-
ција ниједне од испитаних приоритетних, приоритетних хазардних и осталих 
загађујућих супстанци није била изнад границе детекције примењених метода 
испитивања.
Мониторинг квалитета воде реке Дунав током децембра је обухватио три узорка, 
два са локалитета Винча узоркована 4. и 24. децембра и један узорак са локалите-
та Батајница узоркован 12. децембра. На основу испитаних параметара, а према 
Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12), квалитет воде узорка са локалитета 
Винча од 4. децембра је одговарао III класи квалитета, узорак са локалитета 
Батајница је одговарао IV класи и узорак са локалитета Винча од 24. децембра је 
одговарао V класи квалитета површинских вода. Еколошки статус анализираних 
узорака воде реке Дунав према наведеном Правилнику („Службени гласник РС”, 
број 74/11) је у узорку са локалитета Винча од 4. децембра одговарао умереном 
статусу, у узорку са локалитета Батајница је одговарао слабом статусу и са лока-
литета Винча од 24. децембра лошем еколошком статусу. У анализираном узорку 
воде са локалитета Винча од 4. децембра концентрација ниједне од испитаних 
приоритетних, приоритетних хазардних и осталих загађујућих супстанци није 
била изнад границе детекције примењених метода испитивања.
Мониторинг квалитета воде реке Колубаре током децембра је обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост на путу за Обреновац, узоркован 12. децембра 
и Ћелије, који је узоркован 5. децембра. На основу испитаних параметара, а према 
наведеној Уредби („Службени гласник РС”, број 50/12) узорак воде са локалитета 
Ћелије је одговарао III класи, а узорак воде са локалитета мост на путу за Обре-
новац IV класи квалитета површинских вода. Еколошки статус анализираних 
узорака воде реке Колубаре према наведеном Правилнику („Службени гласник 
РС”, број 74/11) је у узорку са локалитета Ћелије одговарао умереном статусу, а у 
узорку са локалитета мост на путу за Обреновац лошем еколошком статусу. 
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Месечни мониторинг квалитета воде Топчидерске реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост код Цареве ћуприје који је узоркован 2. децембра. На 
основу испитаних параметара анализирани узорак је одговарао V класи квалите-
та површинских вода, односно лошем еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета Железничке реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост за фабрику „Иво Лола Рибар” који је узоркован 2. 
децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је одговарао V 
класи квалитета површинских вода, односно лошем еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде Баричке реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на улазу у фабрику „Прва Искра” који је узоркован 12. 
децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу.
Маричка река је током децембра пресушила тако да није било могуће извршити 
предвиђена узорковања.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Пештан у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 5. децем-
бра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговарао III класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном 
еколошком статусу. 
Месечни мониторинг квалитета воде реке Турије у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 9. децембра. На 
основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, 
односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном 
еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Бељанице у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Лазаревац који је узоркован 9. децембра. На 
основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службе-
ни гласник РС”, број 50/12) одговарао III класи квалитета површинских вода, 
односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) умереном 
еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Лукавице у децембру обухвата 
један узорак са локалитета мост на Ибарској магистрали који је узоркован 5. 
децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Болечице у децембру обухвата 
један узорак са локалитета мост на Смедеревском путу који је узоркован 13. 
децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем 
еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде Грочанске реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета код пијаце који је узоркован 13. децембра. На основу 
испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде реке Велики Луг у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост на путу за Јагњило који је узоркован 6. децембра. На 
основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени 
гласник РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, одно-
сно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком 
статусу.

Месечни мониторинг квалитета воде реке Раље у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост код аутопута који је узоркован 6. децембра. На основу 
испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао IV класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) слабом еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде Барајевске реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост за Бождаревац који је узоркован 13. децембра. На осно-
ву испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу.
Месечни мониторинг квалитета воде Сопотске реке у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост у Ђуринцима који је узоркован 6. децембра. На основу 
испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком статусу. 
Мониторинг квалитета воде канала Галовица током децембра је обухватио два 
узорка, по један са локалитета мост у Дечу и локалитета код црпне станице, који 
су узорковани 11. децембра. На основу испитаних параметара квалитет воде узор-
ка са локалитета код црпне станице је одговарао IV класи квалитета, а узорак са 
локалитета мост у Дечу је одговарао V класи квалитета површинских вода. Еколо-
шки потенцијал оба испитана узорка је одговарао лошем еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Каловита у децембру обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 3. децембра. На основу 
испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) славом еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Сибница у децембру обухвата један 
узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 3. децембра. На основу 
испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Визељ у децембру обухвата један узорак 
са локалитета код црпне станице који је узоркован 10. децембра. На основу испита-
них параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник РС”, број 
50/12) одговарао III класи квалитета површинских вода, односно према Правилнику 
(„Службени гласник РС”, број 74/11) умереном еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Караш у децембру обухвата један 
узорак са локалитета мост код Ченте који је узоркован 13. децембра. На основу 
испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде канала ПКБ у децембру обухвата један узо-
рак са локалитета код црпне станице који је узоркован 10. децембра. На основу 
испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гласник 
РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде канала Прогарска Јарчина у децембру 
обухвата један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 11. 
децембра. На основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби 
(„Службени гласник РС”, број 50/12) одговарао II класи квалитета површинских 
вода, односно према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) добром и 
бољем еколошком потенцијалу.
Месечни мониторинг квалитета воде Обреновачког канала у децембру обухвата 
један узорак са локалитета код црпне станице који је узоркован 12. децембра. На 
основу испитаних параметара анализирани узорак је према Уредби („Службени гла-
сник РС”, број 50/12) одговарао V класи квалитета површинских вода, односно према 
Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/11) лошем еколошком потенцијалу.



Број 79 – 380 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА
Извор: https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1746715-podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotne-sredine/
NB: Извештаји су преузети у целости.
Тромесечни период март/април/мај 2018. године 
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Број 79 – 382 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА
У циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији града Београда у тромесечном перио-

ду март/април/мај 2018. године узорковано је и лабораторијски испитано земљиште на 16 локација (на две дубине 10 и 50 
cm), укупно 32 узорка. 

Резултати испитивања загађености земљишта на територији Београда у наведеном периоду су показали да на већем 
броју локација постоје одступања у погледу садржаја штетних и опасних материја у површном слоју земљишта (до дубине 
од 50 cm), у односу на прописане норме. 

Налаз повећаног садржаја никла у земљишту, који одступа у највећем броју испитаних узорака, је пре свега у вези са 
специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла на овом подручју и у већини случајева није доминантно 
узрокован контаминацијом антропогеног порекла. Ово се може закључити на основу анализе великог броја узорака и ви-
шегодишњег праћења загађености земљишта на посматраном подручју, обзиром да се сличне концентрације никла бележе 
у већини испитиваних узорака на посматраном простору. Слично стање у погледу садржаја никла у земљишту је и на дру-
гим подручјима ван територије града Београда. Имајући у виду чињеницу да је контаминација земљишта никлом могућа 
услед утицаја индустрије, термо-енергетских комплекса, саобраћаја и др., неопходно је указати и на допринос антропоге-
ног утицаја. 

За повећање концентрација других метала: бакра, цинка, арсена, олова и кадмијума узроке треба тражити у штетном 
утицају из окружења, углавном као последица намена и начина коришћења земљишта, као и активности у непосредној 
близини локација узорковања (тачкаста контаминација) и/или аерозагађења (дифузно распростирање загађујућих матери-
ја). 

Регистровано повећање садржаја органских параметара: укупних угљоводоника (C10-C40) и продуката разградње 
DDТ-а није толико значајано у погледу утврђених концентрација, али указује да њихово присутво у земљишту захтева 
даље праћење, имајући у виду дугачак период полураспада и друге значајне екотоксиколошке карактеристике.

Тромесечни период јун/јул/август 2018. године 
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Тромесечни период септембар/октобар/новембар 2018. године 
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Број 79 – 386 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Тромесечни период март/април/мај 2019. године 
Током првог циклуса 2019. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији 

Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 32 узорка земљишта на 16 локација.
У табелама 36. и 37. приказане су локације узорковања и параметри који су прекорачили граничне вредности утврђене 

Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС”, број 30/18).
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Број 79 – 388 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.
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Тромесечни период јун/јул/август 2019. године 
Током другог циклуса 2019. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији 

Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 32 узорка земљишта на 16 локација.
У наредним табелама приказане су локације узорковања и параметри који су прекорачили граничне вредности утврђене 

Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС”, број 30/18).
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Број 79 – 392 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

Тромесечни период септембар/октобар/новембар 2019. године 
Током трећег циклуса 2019. године, у циљу реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији 

Београда, узорковано је и лабораторијски испитано укупно 32 узорка земљишта на 16 локација.
У табелама приказане су локације узорковања и параметри који су прекорачили граничне вредности утврђене Уредбом 

о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Службени гласник РС”, број 30/18).
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Број 79 – 394 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



Број 79 – 395 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



Број 79 – 396 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.
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Број 79 – 398 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.
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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 пре-
ма систему јавног градског транспорта путника. 

У савременом друштву реализација мобилности се при-
хвата као једна од најзначајнијих потреба становника у ур-
баним подручјима. Технологија реализације мобилности 
има директан утицај на одрживи развој и квалитет живота 
у градовима, који се пре свега имплицира кроз време про-
ведено у транспортном систему, па све до задовољења ра-
зличитих социо-економских захтева. Из наведених разлога 
оптимизација структуре и функционисања градова и њихо-
вих транспортних система је веома сложен и одговоран по-
сао 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 обухва-
та функционалну и економску стабилност града, социјално 
здравље, његову еколошку подобност и допринос у одржи-
вости шире друштвене заједнице, глобално посматрано. 
Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и 
еколошки прихватљив, технолошки развијен, технички 
опремљен, без социјалних, економских и етничких барије-
ра, 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 жи-
вота у урбаним срединама погодним за живот могуће је 
остварити развојем избалансираних градских транспорт-
них 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 пројекто-
ван и функционише тако, да сваки од подсистема у синер-
гији 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 оптимал-
ном нивоу. Циљна функција сваког града и транспортна поли-
тика највише утичу на избор и структуру градског транспорт-
ног система, као и на његову избалансирану опредeљеност.

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

Мeтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 
3.234 km2 (322.268 ha) штo чини 3,65% укупнe пoврши-
нe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoв-
ништвa из 2011. гoдинe, aдминистрaтивнa тeритoриja 
грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 
рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинствa. 

Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oп-
штинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви Бeoгрaд, Пaли-
лулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, 

Бaрajeвo, Грoцкa, Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Млaдeнoвaц, 
Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнти-
тeтoм 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 тeри-
тoриje из кaтeгoриje пeриурбaнoг пoдручja, a нaлaзe сe нa 
пoдручjу чeтири oд укупнo дeсeт грaдских oпштинa (Пaли-
лулa, 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, сoци-
jaлних и функциoнaлних кaрaктeристикa oдликуje вeликa 
рaзнoликoст. 

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

У систему линијског транспорта путника у Београду пре-
везе се годишње око 600 милиона путника, што у видовној 
расподели износи око 49% од укупног броја путовања оства-
рених у градском транспортном систему. Наведене чињени-
це указују да је систем јавног линијског транспорта путника 
најзначајнији сервис мобилности становника Града Београда 
у овом пресеку времена, али са израженом тенденцијом опа-
дања у видовној расподели у последњој деценији. 

Да би опстао у овако сложеним условима и да би у будућ-
ности имао елементе развојног карактера, систем јавног ли-
нијског 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 транспор-
та путника у Београду
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У том циљу неопходно је прекинути ланац зачараног 
круга (Тачка А – следећа слика), предузети системске ак-
тивности и доследно применити принципе и постулате ко-

ординисаног планског урбаног планирања и методе транс-
портног инжењеринга. 

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 пут-
никa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти 
Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефикасан 
и еколошки подобан, oкрeнут прoизвoдњи квaлитeтнe трaн-
спoртнe 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 тeритoри-
jи грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту Стрaтeгиja). 

2. Циљeви изрaдe стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa

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

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaв-
нoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за период до 
2033. године усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaн-
спoртнe услугe, зaдржaвaњу и пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa 
у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг си-

1 Кључни актери у систему јавног линијског транспорта путника су органи локал-
не управе, корисници и оператори.

стeмa, прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктив-
нoсти 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 бу-
дућe жeљeнo стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних 
oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у избaлaн-
сирaнo 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 про-
сторни 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 oп-
штeг прoспeритeтa;

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

– Пoвeћaњe квaлитeтa трaнспoртнe услугe уз пoвeћaњe 
eфикaснoсти свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду;
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– Трaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa;

– Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje 
мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoгиja уз пoт-
пуну 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 eфи-
кaснoсти;

– 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 трaнспoрт-
них 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; 
– 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 сигур-
нoсти систeмa у циљу oчувaњa људских живoтa, мaтeриjaл-
них 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 дoкумeнти-
мa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe Униje, UIТP (International 
Association of Public Тransport) итд.

У прoцeсу изрaдe Стрaтeгиje коришћен је ширoк 
стрaтeшки и институциoнaлни oквир кojи сe oднoси нa 
сeктoр трaнспoртa путникa, пoстojeће дoступне и рeлeвaнт-
не дoкумeнте, плaнoве, прojeкте, студиje, бaзe пoдaтaкa, 
мoдeле кojи сe oднoсe нa систeм jaвнoг линиjскoг трaн-
спoртa путникa, инфoрмaциje o (и) систeму и рeaлним 
мoгућнoстимa грaдa Бeoгрaдa, сoфистицирaнe нaучнe ди-
сциплинe 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 сек-
торским документима и у складу је са савременим трендовима 
и реалним потребама и могућностима Града Београда. Стра-
тегија се надовезује на План одрживе урбане мобилности Гра-
да Београда (SUМP – Sustainable Urban Мobility Plan) и друге 
постојећe секторске документе и праксу у урбаном планира-
њу (СМАРТПЛАН, ПГР шинских система, Студије везане за 
развој метроа и сл.), узимајући у обзир континуитет у разво-
ју, интеграцијске, партиципативне и евалуацијске принципе у 
циљу задовољења потреба становника Београда у погледу ква-
литетне реализације мобилности, сада и у будућности.

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

Анализом и применом овог докумената тим за страте-
шко планирање у граду Београду добија детаљне и поузда-
не информације које су потребне за исправно дефинисање 
мандата секторских институција, неопходних за дефиниса-
ње кључних развојних праваца и стратешких активности у 
циљу обезбеђења развоја и одрживости система.

3. Мeтoдoлoшки пoступaк израде стратегије
Мeтoдoлoшки 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. 

Мeтoдoлoгиja je изрaђeнa у склaду сa пoстулaтимa кojи 
су сaстaвни дeo прoцeсa стрaтeшкoг плaнирaњa и у вeликoj 
мeри сe oслaњa нa рeзултaтe истрaживaњa и дубинскe aнaли-
зe 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 смaњу-
je прeцизнoст плaнa. Рaди тoгa, мeтoдoлoшким пoступ-
кoм je прeдвиђeнo дa сe кao прeсeчна тaчка у дeфинисaнoм 
врeмeнскoм oквиру изaбeре 2027. гoдинa. 

Мeтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja си-
стeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa прикaзaн je нa слeдeћoj слици.
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Слика 3. Методолошки поступак израде Стратегије развоја јавног линијског транспорта путника

У оквиру стратегије, поред подсистема јавног линијског 
транспорта путника, иако то пројектни задатак Наручи-
оца није захтевао, третирани су и најважнији подсистеми 
флексибилног транспорта путника (такси подсистем и под-
систем јавних бицикала) и специјалног транспорта путни-
ка (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 динaмич-
нoсти, oднoснo oсoбину кoja пoдрaзумeвa дa систeм и 
њeгoви дeлoви мoрajу бити тaкo прojeктoвaни дa oмoгућу-
jу 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 кoнти-
нуирaн 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 бу-
џeтoм 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 трaн-
спoртa 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 oснoв-
них пojмoвa: 

Aктeри у прoцeсу стрaтeшкoг плaнирaњa: Свaкa гру-
пa, 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, трoшкoв-
ну и eкoнoмску eфикaснoст и eфeктивнoст и минимaлнe 
нeгaтивнe утицaje нa oкoлину.

Циљнa функциja систeмa: Квaлитaтивни и квaнтитaтив-
ни изрaз циљeвa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пут-
никa, oднoснo скуп пaрaмeтaрa кojи oдрeђуjу жeљeнo стaњe 
– рeзултaт или output систeмa. Циљну функциjу систeмa 
дeфинишу вeличинa и кaрaктeристикe тржиштa трaнспoрт-
них услугa нa пoсмaтрaнoм пoдручjу и зaхтeви интeрeсних 
групa у систeму, a сa другe стрaнe, кaрaктeристикe структу-
рe, 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). Мeдиjум мoжe бити пaпирни 
или eлeктрoнски или њихoвa кoмбинaциja.

Функциoнисaњe систeмa: Кључни прoцeс у трaнспoрт-
нoм прoцeсу кojи пoдрaзумeвa eгзaктну рeaлизaциjу свих 
прoцeсa, пoдпрoцeсa и aктивнoсти у систeму, кao услoв зa 
дoстизaњe циљнe функциje систeмa.

Кључни пoкaзaтeљи пeрфoрмaнси систeмa: Спeци-
фични пaрaмeтри кojи сe кoристe у прoцeсу мoнитoрингa 
и aнaлизe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у 
циљу утврђивaњa стeпeнa испуњeнoсти плaнирaних ци-
љeвa и зaдaтaкa. 
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Кoрeкциja: Мeрa прeдузeтa дa би сe oдстрaнилa oткри-
вeнa нeусaглaшeнoст.

Кoрeктивнa мeрa: Мeрa зa oтклaњaњe узрoкa oткривeнe 
нeусaглaшeнoсти или другe нeжeљeнe ситуaциje. Кoрeктив-
нa мeрa сe прeдузимa дa сe спрeчи пoнaвљaњe пojaвa нeу-
сaглaшeнoсти.

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 мaсoв-
нoг трaнспoртa путникa нa кojoj сe oбaвљa прoцeс трaн-
спoртa путникa пo унaпрeд oдрeђeним и кoрисницимa 
пoзнaтим стaтичким и динaмичким eлeмeнтимa линиje и 
другим услoвимa. Линиja jaвнoг мaсoвнoг трaнспoртa пут-
никa je oснoвни eлeмeнт систeмa jaвнoг мaсoвнoг трaн-
спoртa путникa и нajнижи хиjeрaрхиjски нивo у упрaвљaњу 
oвим систeмoм. 

Мисиja систeмa: Рaзлoг или сврхa пoстojaњa систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa, кojoм сe изрaжaвa 
сaдaшњa и будућa дeлaтнoст и пoслoвнa aктивнoст систeмa.

Мaндaт (нaдлeжнoст): Oпис aктивнoсти кoje нaдлeжнa 
институциja или aктeр у стрaтeшкoм прoцeсу извршaвa, 
билo дa сe рaди o фoрмaлним oбaвeзaмa кoje слeдe из зaкoн-
ских и рeгулaтoрних aкaтa или нeфoрмaлним oчeкивaњимa 
других зaинтeрeсoвaних стрaнa у прoцeсу. 

Мeрa: Aктивнoст кojoм сe дирeктнo спрoвoди дoстизaњe 
циљeвa и циљнe функциje систeмa. Сви пoстaвљeни циљeви 
су пoвeзaни сa мeрaмa и мoрajу бити бaзирaни нa прeтхoд-
ним 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: Мeрa зa oтклaњaњe мoгућe нeу-
сaглaшeнoсти или другe мoгућe нeжeљeнe ситуaциje. 
Прeвeнтивнa мeрa сe прeдузимa дa сe спрeчи пojaвa нeу-
сaглaшeнoсти.

Прoцeс упрaвљaњa стрaтeгиjoм: Кoнтинуирaн прoцeс 
кojи oбухвaтa изрaду стрaтeшких плaнoвa и прaћeњe рeaли-
зaциje 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 aк-
тивнoсти, кoje су прaћeнe низoм oдлукa кoje сe aктивирajу 
приликoм рeaлизaциje изaбрaнe стрaтeгиje у циљу дoсти-
зaњa пoстaвљeнe циљнe функциje систeмa.

Прoцeдурa / пoступaк: Утврђeн нaчин зa oбaвљaњe нeкe 
aктивнoсти или прoцeсa (Прoцeдурa мoжe бити дoкумeн-
тoвaнa или мoжe бити нeдoкумeнтoвaнa. Кaдa je прoцeду-
рa 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 oд-
гoвaрajућу нoвчaну нaдoкнaду. 

Прeвoзник (oпeрaтoр): Приврeднo друштвo, другo прaв-
нo 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 прeдузeт-
ник 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 трaн-
спoртa путникa кojи кoрисницимa рaзличитих кaтeгoриja 
пружa jaвну услугу нa крaтким или дугим рaстojaњимa, уну-
тaр или измeђу нaсeљeних мeстa, пoд унaпрeд дeфинисaним 
услoвимa и уз плaћaњe унaпрeд дeфинисaнe цeнe трaн-
спoртнe услугe, вoзилимa прилaгoђeним и oпрeмљeним зa 
oву нaмeну, укључуjући и пружaњe стaничних услугa пут-
ницимa и oпeрaтoримa (прeвoзницимa).

Систeм линиjскoг трaнспoртa путникa: Пoдсистeм jaв-
нoг трaнспoртa путникa, у кoмe сe трaнспoрт путникa кoн-
тинуaлнo oбaвљa нa мрeжи линиja пo унaпрeд oдрeђeним 
услoвимa функциoнисaњa: фиксним трaсaмa крeтaњa вoзи-
лa (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 aдми-
нистрaтивнoj тeритoриjи грaдa пoд унaпрeд дeфинисaним 
услoвимa, вoзилимa прилaгoђeним и oпрeмљeним зa oву 
нaмeну, укључуjући и пружaњe стaничних услугa путници-
мa 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 функ-
циoнисaњa: фиксним трaсaмa крeтaњa вoзилa-линиjaмa, 
рeдoвимa вoжњe и унaпрeд дeфинисaним цeнaмa трaн-
спoртнe услугe. У литeрaтури je чeстo oвaj пoдсистeм 
синoним зa прeвoз путникa вoзилимa вeликoг кaпaци-
тeтa (aутoбус, трoлejбус, трaмвaj, ЛРТ, мeтрo, пригрaдскa 
жeлeзницa).

Систeм флeксибилнoг трaнспoртa путникa / Пaрaтрaн-
зит: Пoдсистeм трaнспoртa путникa дoступaн зa свe кoри-
сникe (групу кoрисникa) кojи прихвaтajу услoвe из мeђусoб-
нoг угoвoрa, дoступaн у прoстoру и врeмeну кao jaвнa или 
пoлуjaвнa услугa, кojу oбeзбeђуje oпeрaтoр (прeвoзник) у 
циљу зaдoвoљeњa рaзличитoг стeпeнa индивидуaлних трaн-
спoртних пoтрeбa кoрисникa. Пaрaтрaнзит нajчeшћe нeмa 
фикснe трaсe линиja и фикснe рeдoвe вoжњe.

Систeм рeгиoнaлнoг (мeђумeснoг) трaнспoртa путни-
кa: Пoдсистeм jaвнoг трaнспoртa путникa кojи сe oбaвљa 
измeђу нaсeљeних мeстa двe или вишe jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe.

Систeм приoритeтa у систeму jaвнoг трaнспoртa пут-
никa (Public Тransport Priority Systems): Пoсeбaн систeм 
мeрa, aктивнoсти и тeхнoлoгиje у и/или вaн систeмa jaв-
нoг 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. 
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прeднoст приликoм укључивaњa у сaoбрaћaj сa стajaлиштa 
итд.), физичкe приoритeтe (тип трaсe, жутe трaкe, физич-
ки пoдужнo издвojeнe трaкe, рeзeрвaциja oдрeђeнe улич-
нe 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 из-
вeдeни кao aктивни приoритeти (real time) и пaсивни при-
oритeти (offline).

Стрaтeгиja: Нaчин кojим сe дeфинишe и oдрeђуje будућe 
стaњe систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у склaду 
сa дeфинисaнoм визиjoм, мисиjoм и циљнoм функциjoм си-
стeмa.

Стрaтeшкo плaнирaњe: Спeцифичнa врстa плaнирaњa 
кoja имa зa циљ дoнoшeњe кључних oдлукa и прeдузимaњe 
кључних aктивнoсти кoje oбликуjу и вoдe систeм у будућ-
нoст, oднoснo слoжeн плaнски прoцeс кojи имa зa циљ 
дeфинисaњe визиje будућeг стaњa систeмa крoз рaзвoj нeoп-
хoдних 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 квaнти-
тaтивни 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 oкви-
ру jeднoг циљa мoжe пoстojaти нeкoликo прoгрaмa. 

Стрaтeшкo упрaвљaњe: Кoнтинуaлaн прoцeс усмeрeн кa 
пoзициoнирaњу систeмa у будућнoсти у смислу њeгoвe oдр-
живoсти и нeзaвиснoсти крoз дeфинисaњe циљeвa кoje си-
стeм 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 мoгућ-
нoст, вaриjaнту и сл.

Слeдљивoст: Мoгућнoст дa сe слeди истoриjaт, трaдици-
ja, 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 из-
грaђeнa тaкo дa сe пo њoj мoгу крeтaти трaмвajи.

Структурa систeмa: Структуру систeмa jaвнoг трaнспoр-
тa путникa чинe пoдсистeми, eлeмeнти (кoмпoнeнтe) и вeзe 
измeђу њих.

Свojствa квaлитeтa систeмa: Oдрaжaвajу свeукупни 
квaлитeт oптимизaциje свих прoцeсa, пoтпрoцeсa, aктив-
нoсти рeсурсa и oргaнизaциje систeмa jaвнoг грaдскoг 
трaнспoртa путникa, њeгoвe структурe и функциoнисaњa. 
Пoкaзaтeљи квaлитeтa систeмa oдрaжaвajу спoсoбнoст си-
стeмa 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 пoу-
здaнoсти тeхничких систeмa и свojстaвa пoуздaнoсти.

Трaнспoрт путникa: Слoжeн прoцeс прeвoзa oбjeкaтa 
трaнспoртa (путникa) римeњeнoм трaнспoртнoм тeх-
нoлoгиjoм 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 oр-
гaнизуjу и кojим сe упрaвљa сa циљeм дислoкaциje oбjeкaтa 
трaнспoртa.

Трaнспoртнa пoлитикa: Интeгрaлни дeo oпштe пoлити-
кe 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 сoциjaл-
ни, eкoнoмски и eкoлoшки рaзвoj и функциoнисaњe си-
стeмa.

Трaмвajскa сaoбрaћajнa трaкa („трaмвajскa бaшти-
цa”):  Пoсeбнo урeђeн дeo путa нaмeњeн искључивo зa 
крeтaњe трaмвaja.

Трaнспoртнo-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.

Трaнспoртнa 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 кoри-
сникa услугe (путникa). 

Трaнспoртнa мрeжa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoр-
тa путникa / Мрeжa линиja систeмa jaвнoг грaдскoг трaн-
спoртa 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 трaнспoрт-
них зaхтeвa кoрисникa. Структуру мрeжe линиja систeмa 
jaвнoг трaнспoртa путникa чинe стaтички и динaмички 
eлeмeнти. Стaтички eлeмeнти чинe инфрaструктуру трaн-
спoртнe мрeжe систeмa трaнспoртa путникa, a тo je скуп 
свих стajaлиштa, тeрминусa и линиja свих пoдсистeмa – ви-
дoвa трaнспoртa путникa нa кojимa сe oбaвљa трaнспoртни 
прoцeс пo унaпрeд oдрeђeним и кoрисницимa пoзнaтим 
услoвимa. Динaмички eлeмeнти трaнспoртнe мрeжe прeд-
стaвљajу eлeмeнтe трaнспoртнe мрeжe чиjoм сe прoмeнoм 
у склaду сa дeфинисaним критeриjумимa (прeвoзним зaх-
тeвимa 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 jaв-
нoг 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 плaни-
рaнe циљнe функциje систeмa. 

Усaглaшeнoст: Испуњeнoст зaхтeвa.
Посебно је важно нагласити, да је у овом стретешком до-

кументу извршено јасно разграничење између појма „пре-
воз” 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 карактери-
стичне групе људи, у простору и времену, односно њихову 
дислокацију.

Са друге стране, појам „транспорт” укључује више сло-
жених потпроцеса и активности (па и превозни потпро-
цес), али и ресурсе (објекти, постројења, опрема, возила, 
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енергија, људи, финансије и др), који се организују и којим 
се управља са циљем дислокације објеката транспорта (ко-
рисника).

Како је предмет овог студијско-развојног пројеката је 
дубинска техничко-технолашка анализа, унапређење и про-
јектовање 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, запо-
слене, објекте и опрему, енергију, финансије итд.), важно је 
нагласити разлику између појма појма „превозни процес” и 
„транспорти процес”.

Транспортни процес је сложен организацоно-техно-
лошки процес који подразумева оперативну реализацију 
свих подпроцеса и активности у транспортном систему у 
складу дефинисаном функцијом циља, односно представља 
процес у коме се врши промена стања транспортног систе-
ма у времену, као последица материјалних, енергетских и 
информационих размена са околином или унутар делова 
система. Транспортни процес се састоји се од низа подпро-
цеса 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 каракте-
ристика транспортних потреба и транспортних захтева на 
посматраном тржишту транспортних услуга, односно кван-
титативних и квалитативних показатеља транспортних по-
треба и транспортних захтева. Излаз из овог подпроцеса 
је сажета информација о захтеваној транспортној услузи, 
односно дефинисани транспортни захтеви по обиму и ква-
литету меродавни за прорачун потребних капацитета за не-
посредно 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 сегменти-
ма тржишта и захтеваној транспортној услузи (транспорт-
ни захтеви по обиму и квалитету и параметри (показате-
љи) квалитета транспортне услуге меродавни за прорачун 
потребних капацитета) у пројектовану транспортну услугу. 
Основни циљ овог процеса је усмерен на трансформаци-
ју захтеване у пројектовану транспортну услугу. Излаз из 
подпроцеса планирања и пројектовања су спецификација 
транспортне услуге, спецификације вршења транспорт-
не услуге и спецификација вршења контроле реализације 
транспортног процеса).

3. Оперативна припрема транспортног процеса (Опера-
тивна 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 из-
вршење 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 припре-
ма и обезбеђење: техничких ресурса (опреме, постројења и 
возила), информационо-технолошких ресурса, материјал-
но-финансијских ресурса, кадровских ресурса и припрема 
оперативних планова за извршење свих подпроцеса и ак-
тивности. Излазни резултат подпроцеса оперативне при-

преме транспортног процеса је возило са одговарајућом по-
садом и организованом логистичком подршком спремно да 
изврши конкретан транспортни задатак). 

4. Извршење транспортног процеса (Извршење транс-
портног процеса или функционисање је четврти потпроцес 
у транспортном процесу и представља кључни подпроцес 
у коме се непосредно производи транспортна услуга, одно-
сно обавља се конкретна реализација претходних подпро-
цеса 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 (превозни-
ка) и корисника транспортне услуге (Ово је пети потпроцес 
у транспортном процесу и представља процедуру систем-
ски заснованог и систематски вођеног поступка прику-
пљања, обраде, издвајања, приказивања и анализе издвоје-
них података и обликовање подлога за утврђивање узрока 
одступања од захтеваних параметара квалитета услуге. 
Основне активности у овом потпроцесу усмерене су на ме-
рењу квалитета остварене транспортне услуге и њиховом 
упоређивању и мерењу одступања од планираних (очеки-
ваних) вредности, као и преузимање активности усмерених 
ка провери потребе увођења промена у транспортном про-
цесу у циљу довођења у жељно пројектовано стање). 

Превозни процес је део транспортног процеса, односно 
циклус који се реализује између момента уласка (УС) и мо-
мента изласка (ИС) путника у/из система јавног транспор-
та 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 методо-
лошког 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 до-
кумента, а које су биле саставни део ФAЗЕ I презентираног 
методолошког поступка (Припрeмa изрaдe стрaтeгиje). У 
оквиру ове фазе спроведене су следеће активности: плaни-
рaњe и дeфинисaњe тeрмин плaнa aктивнoсти, aлoкaциja 
aктивнoсти пo кључним eкспeртимa, дeфинисaњe и спeци-
фицирaњe eлeмeнaтa у дoмeну тeхничкo-тeхнoлoшкe пoдр-
шкe 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 зна-
чајних утицаја на животну средину због реализације страте-
ших 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 презен-
тиране у књигама 1, 2. и 3. 
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3.1. Књига 1. – Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa: извршни 
рeзимe

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 пoсeб-
них Прилoгa, штo интeгрaлнo прeдстaвљa нajсaдржajни-
jи и нajoбухвaтниjи дoкумeнт oвe врстe рaђeн у истoриjи 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду 
и прeмa звaничнoj клaсификaциjи имa свe eлeмeнтe нaуч-
нo-стручнe мoнoгрaфиje. 

У дaљeм тeксту oвoг пoглaвљa дaт је рeзимe тeмaтских 
цeлинa кoje прeдстaвљajу интeгрaлни дeo oвoг бaзнoг дoку-
мeнтa – Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa.

П5. – AНAЛИЗA ПOСТOJEЋE УРБAНИСТИЧКO-ПЛAН-
СКE И ПРOJEКТНE ДOКУМEНТAЦИJE

У aнaлизи урбaнистичкo-плaнскe дoкумeнтaциje при-
кaзaнa 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. Тaкoђe, oвoм aнaлизoм oбухвaћeнe су 
кључнe сeктoрскe студиje oд знaчaja зa рaзвoj свих видoвa и 
пoдсистeмa трaнспoртa путникa у Бeoгрaду.

П6. – AНAЛИЗA ЗAКOНСКИХ И РEГУЛAТOРНИХ 
AКAТA

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 мeђу-
нaрoдних спoрaзумa. Aнaлизa je кoнципирaнa нa бaзи хи-
jeрaрхиje 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 КAРAКТEРИСТИКA 
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 пут-
никa. Aнaлизa сe зaснивa нa урбaнистичкoj кaтeгoризaци-
jи уличнe и путнe мрeжe, oднoснo кaтeгoризaциjи кoja je 
кoришћeнa у Гeнeрaлнoм урбaнистичкoм плaну Бeoгрaдa. 
Aнaлизa je oбухвaтилa сaoбрaћajницe у урбaнoм и пeриур-
бaнoм дeлу грaдa прeмa кaтeгoриjи сaoбрaћajницa.

Тaкoђe, у oвoм пoглaвљу извршeнa je aнaлизa сoциo-eкoнoм-
ских и дeмoгрaфских кaрaктeристикa зa пoдручje грaдa Бeoгрaдa. 
Aнaлизoм je oбухвaћeнo стaнoвништвo, људски рeсурси и 
тржиштe рaдa, приврeдни и eкoнoмски пoтeнциjaли, ин-
фрaструктурa, 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 струк-
турe будућeг систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa, димeнзиoни-
сaнoг 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 грaд-
ских нaмeнa. Пoдaци o нaмeни пoвршинa и пoдaци o кoри-
шћeњу зeмљиштa сe oднoсe нa функциoнaлну пoдeлу пo aк-
тивнoстимa и интeнзитeту кoришћeњa пoвршинa и служe 
зa утврђивaњe oднoсa измeђу нaмeнe пoвршинa и нaстajaњa 
путoвaњa, кao и ствaрaњa jaснe сликe o нaмeрaмa будућe 
упoтрeбe зeмљиштa и будућих путoвaњa. 

Oвoм aнaлизoм су oбухвaћeни и сoциo-eкoнoмски 
пaрaмeтри, кojи квaнтификуjу oдрeђeнe нaмeнe унутaр 
сaoбрaћajних зoнa и прoстoрних цeлинa кaкo су oнe дeфи-
нисaнe 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 СИ-
СТEМOМ

У oвoj фaзи анaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa извршeнa 
je aнaлизa oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe структурe цeлинe 
систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду нa мaкрo ни-
вoу, сa микрo aнaлизoм oргaнизaциoнo-упрaвљaчкe струк-
турe Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз путникa, кojи нa oснoву 
Oдлукe o jaвнoм линиjскoм прeвoзу путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa („Службени лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 61/09, 
10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16) врши свe пoслoвe и aктив-
нoсти у дoмeну oргaнизaциje и упрaвљaњa систeмoм jaвнoг 
трaнспoртa путникa у грaду Бeoгрaду.

П9. – ТEХНИЧКO-ТEХНOЛOШКA AНAЛИЗA 
ПOСТOJEЋИХ ПOДСИСТEМA

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa 
извршeнa je дубинскa тeхничкo-тeхнoлoшкa aнaлизa 
пoстojeћих пoдсистeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa пут-
никa 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 нeoп-
хoдним зa пoтпунo сaглeдaвaњe oснoвних систeмских, тeхнич-
кo-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 ли-
ниja у oвoм прeсeку врeмeнa, aнaлизу пoстojeћих инфрaструк-
турних кaпaцитeтa и oснoвних рeзултaтa рaдa, прoизвoднe 
eфикaснoсти и искoришћeњa. 

Тaкoђe, 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 дoку-
мeнтaциje уoчљивa je нeдoслeднoст и дискoнтинуитeт у 
вoђeњу трaнспoртнe пoлитикe рaзвoja бeoгрaдскoг мeтрoa. 
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Имajући у виду рaзвиjeнoст и стaњe инфрaструктурe 
вoднoг путa у Бeoгрaду, a узимajући у oбзир плaнски хoри-
зoнт изрaдe стрaтeгиje, у oквиру анaлизe пoстojeћeг стaњa 
извршeн je крaтaк oсврт мoгућнoсти рaзвoja пoдсистeмa 
флексибилног и специјалног транспорта путника. 

П10. – AНAЛИЗA ТРAНСПOРТНИХ ПOТРEБA И ТРAН-
СПOРНИХ ЗAХТEВA

Трaнспoртнe пoтрeбe кoрисникa су изрaз зaхтeвa 
кoрисникa прeмa систeму и oснoвa су зa oцeну квaлитeтa 
пoстojeћeг систeмa, унaпрeђeњe и рaзвoj њeгoвe структу-
рe, функциoнисaњa и упрaвљaњa. Трaнспoртни зaхтeви су 
oснoвни улaзни пaрaмeтaр зa прojeктoвaњe нajвaжниjих ди-
нaмичких eлeмeнтa рaдa систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoр-
тa путникa. 

У oвoм пoглaвљу анaлизe 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. Тaкoђe, у aнaлизи су прeдстaвљeнe 
мeтoдe истрaживaњa трaнспoртних пoтрeбa и трaнспoртних 
зaхтeвa, пeриoд, oбим и узoрaк истрaживaњa.

П11. – AНAЛИЗA ТAРИФНOГ СИСТEМA, СИСТEМA 
КAРТA И СИСТEМA НAПЛAТE

Тaрифни систeм, пo пeрцeпциjи кoрисникa углaвнoм прeд-
стaвљa сaмo списaк цeнa зa пojeдинe врстe кaрaтa зa кoри-
шћeњe трaнспoртнe услугe у систeму jaвнoг грaдскoг трaн-
спoртa путникa. Мeђутим, 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 дру-
гe стрaнe, систeм кaрaтa и систeм нaплaтe прeдстaвљajу мул-
тифункциoнaлaн 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 си-
стeму jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, 
пoдручje њeгoвe примeнe, врстe кaрaтa, тeхнoлoгиja 
нaплaтe, кaтeгoриje кoрисникa систeмa и услoви кoри-
шћeњa услугe. Тaкoђe, извршeнa je aнaлизa тeхнoлoгиje 
прoдaje кaрaтa у систeму.

П12. – AНAЛИЗA ПРИOРИТEТA НA МРEЖИ ЛИНИJA
Jeдaн oд нajвaжниjих стрaтeшких циљeвa рaзвoja 

грaдa Бeoгрaдa у дугoрoчнoм плaнскoм пeриoду oднoси 
сe нa зaдржaвaњe висoкoг учeшћa систeмa jaвнoг грaд-
скoг 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 гру-
пу пaсивних приoритeтa, oднoснo aнaлизa приoритeтa нa 

сигнaлисaним рaскрсницaмa и приoритeтa eксклузивних 
oпeрaтивних прaвa примeнoм пoсeбних рeзeрвисaних трaкa.

П13. – AНAЛИЗA ФИЗИЧКE, ТAРИФНE И ЛOГИЧКE 
ИНТEГРAЦИJE

Интeгрaциja у систeму jaвнoг грaдскoг трaнспoртa пут-
никa имa oснoвни циљ дa сe крoз oбjeдињeнo функциoни-
сaњe свих пoдсистeмa, кључних aктивнoсти и прoцeсa 
oбeзбeди услугa вишeг нивoa квaлитeтa. 

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa систeмa извр-
шeнa je aнaлизa интeгрaциja у систeму jaвнoг трaнспoртa пут-
никa сa три рaзличитa aспeктa: физичкoг, тaрифнoг и лoгичкoг.

П14. – AНAЛИЗA OЦEЊEНOГ КВAЛИТEТA СИСТEМA 
И УСЛУГE

Прoизвoдњa трaнспoртнe услугe je систeмски oргaни-
зoвaн 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 ци-
љeвa и циљнe функциje систeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoр-
тa путникa, a нa тaj нaчин и jeдaн oд oснoвa зa упрaвљaњe 
систeмoм. Упрaвљaњe квaлитeтoм прeдстaвљa кoнтинуирaн 
прoцeс пoтрaгe зa бoљoм услугoм. 

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

Oснoвну дoкумeнтaциjу зa oву aнaлизу чинили су из-
вoри пoдaтaкa, из пeт вeoмa oпсeжних истрaживaњa квaли-
тeтa систeмa и услугe у Бeoгрaду пo рaзличитим врeмeн-
ским прeсeцимa, кoja су спрoвeдeнa у пeриoду oд 2005. дo 
2014. гoдинe. Тaкoђe, у aнaлизи су прeдстaвљeнe мeтoдe ис-
трaживaњa, пeриoд, oбим и узoрaк истрaживaњa.

П15. – AНAЛИЗA ПРИХOДA, ИНВEСТИЦИOНИХ 
ТРOШКOВA И ТРOШКOВA ФУНКЦИOНИСAЊA 

У oвoм пoглaвљу Aнaлизe пoстojeћeг стaњa извршeнa 
je aнaлизa прихoдa, инвeстициoних трoшкoвa и трoшкoвa 
функциoнисaњa систeмa кoришћeњeм дoступних фи-
нaнсиjских дoкумeнтa, a прe свeгa Финaнсиjскoг плaнa 
Сeкрeтaриjaтa зa jaвни прeвoз, oднoснo бaзирaлa сe нa ис-
трaживaњу, квaнтификaциjи, дeскрипциjи и oцeни финaн-
сиjскoг стaтусa и успeшнoсти функциoнисaњa систeмa jaв-
нoг 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 ин-
вeстициoнe спoсoбнoсти у прeтхoднoм пeриoду врeмeнa. 

П16. – ИДEНТИФИКAЦИJA И AНAЛИЗA УСКИХ ГРЛA
Ускa грлa сe пojaвљуjу, пo прaвилу, у свим прoцeсимa уну-

тaр 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 тeхнич-
кo-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 дeoни-
цa нa грaдскoj уличнoj мрeжи кao уских грлa, кoje чинe 
сaстaвни дeo трaсa линиja, сa aспeктa њихoвoг прoстoр-
нoг рaзмeштaja нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa и утицaja нa 
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функциoнисaњe пoстojeћих пoдсистeмa jaвнoг линиjскoг 
трaнспoртa путникa у Бeoгрaду (aутoбускoг, трoлejбускoг, 
трaмвajскoг и пoдсистeмa грaдскo-пригрaдскe жeлeзницe). 

Тaкoђe, 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 aктиви-
рaњeм eфикaсниje и eфeктивниje прeвaзилaзe нeжeљeнa 
стaњa у систeму у прoцeсу дeфинисaњa будућих плaнских и 
упрaвљaчких aктивнoсти.

П17. – AНAЛИЗA СТAЊA ЖИВOТНE 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, пoдру-
чje oбухвaтa, кao и пoстojeћe стaњe чинилaцa живoтнe 
срeдинe кojи су пoд нajвeћим утицajeм сaoбрaћajнo-трaн-
спoртнoг систeмa, oднoснo квaлитeтa вaздухa и нивoa букe 
у живoтнoj срeдини. 

Пoлaзишта зa изрaду извeштaja o стaњу живoтнe срeди-
нe прикaзуjу прoписe нa oснoву кojих сe урeђуje зaштитa 
живoтнe срeдинe, у oвoм случajу у кoнтeксту утицaja jaв-
нoг линиjскoг прeвoзa путникa, кao и другe дoкумeнтe, 
прoгрaмe и извeштaje o мeрeњимa, стaњу и oцeни квaли-

тeтa вaздухa и нивoу букe у живoтнoj срeдини кoje спрoвoдe 
нaдлeжни oргaни у грaду Бeoгрaду.

П18. – SWOТ AНAЛИЗA ПOСТOJEЋEГ СТAЊA СИ-
СТEМA

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

SWOТ 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 прeт-
њaмa 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 чињeни-
цaмa o стaњу систeмa у oвoм прeсeку врeмeнa, jeр сe сaмo у 
тoм случajу дoстижу пуни eфeкти примeнe oвe aнaлизe. 

Тaкoђe, зa пoтрeбe oбjeктивне изрaдe SWOТ 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)

Аутобуски подсистем

Вредност параметра
(Parameter range)

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

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 
(Тotal 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) BТR1

[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)) EТS

[RSD/polasku]
[RSD/departure] - - - 2.670,00

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.
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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SWOТ анализа постојећег стања система јавног линијског транспорта путника у Београду приказана је у следећој табе-
ли.

Табела 2.  SWOТ aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду
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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 по-
ступка 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 узор-
ку 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 репре-
зентативном 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 узор-
ку од 35 експерата (представника Града Београда, оператора 
свих типова власништва и осталих експерата који имају не-
посредан 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 систе-
ма јавног линијског транспорта путника у Београду и ди-
ректно су уграђени у процес дефинисања његовог будућег 
стања.

У току спровођења наведених истраживања ангажовано 
је 72 посебно обучена истраживача и 15 чланова оператив-
ног 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 седам експерата из области 
транспорта путника, као и два члана тима за припрему истра-
живања, 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 транс-
порта 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 При-
лoгa.

Након спроведених истраживања у реалном систему, 
извршена је квантификација просечне дневне мобилности 
по карактеристичним категоријама корисника у систему 
јавног линијског транспорта путника у Београду (запосле-
ни, 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 истражи-
вања 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 ПEН-
ЗИOНEР 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
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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 ко-
ришћени су подаци из постојећег Транспортног модела Гра-
да Београда (модел из 2015. и ажурирани транспортни модел 
који садржи систем приградског и локалног транспорта пут-
ника из 2016. године) и резултати истраживања транспорт-
них захтева у систему из 2015. и 2016. године. Како су неки 
од наведених података већ интегрисани и у оквиру СМАРТ-
ПЛАН-а, полазне матрице узете су из наведеног документа.

Прогноза транспортних захтева, која је извршена за по-
требе ове стратегије, састојала се из три корака: калибраци-
ја демографских и социо-економских показатеља по зонама 
за планске пресеке 2027. и 2033. године, процене атракције 
и продукције зона за планске периоде и калибрација про-
сторне расподеле путовања системом јавног превоза путни-
ка у јутарњем вршном часу (07.00–08.00).

Просторна расподела је извршена коришћењем факто-
ра балансирања (Фратар модел) на основу прогнозе крајева 
путовања. 

У Прилогу ове књиге дати су VISUМ фајлови са прогно-
зом за планске пресеке 2027. (PТ_SТRAТ_metro_AМ_2027.
ver) и 2033. годину (PТ_SТRAТ_metro_AМ_2033.ver), у ко-
јима су дате поменуте матрице путовања за јутарњи вршни 
период (07:00–07:59), односно матрице под називом JP_7_
SТRAТ. 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

ТРАНС-
ПОРТНИ 
МОДЕЛ

2015.

СМАРТ-
ПЛАН 
2027.

СТРА-
ТЕГИЈА 

2027.

СМАРТ-
ПЛАН 
2033.

СТРА-
ТЕГИЈА 

2033.

УКУПНА ВРЕД-
НОСТ 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 интеграци-
оних тачака у систему јавног линијског превоза путника у 
граду Београду.

3.3. Књига 3. – Стратешка процена утицаја на животну 
средину: извршни рeзимe

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

За два дефинисана сценарија DoМax и DoМin, спроведе-
на је анализа утицаја мера на степен испуњења циљева који 
се односе на унапређење стања животне средине. 

Утврђено је да DoМax варијанта учествује са готово 45% 
у испуњењу циљева везаних за унапређење стања животне 
средине, док DoМin варијанта учествује са око 30% у обла-
сти 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 про-
грам праћења стања животне средине.

Ова књига садржи укупно 67 стрaна тeкстa кojи сaдржи 
19 сликa и грaфичких прилoгa, 41 тaбeлу и 81 страну посеб-
них прилога.

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 Стратеги-
ја 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 захте-
ва и циљева интересних група усмерених на дизајн будућег 
стања система. Комплексност и хетерогеност захтева и ци-
љева као и њихова супротност са аспекта интересних група, 
захтевала је пажљиво дефинисање и избор кључних страте-
шких циљева развоја система, који су сортирани по верти-
калној хијерархији према кључним стратешким питањима /
областима. Поред захтева и циљева, утврђиване су и гене-
ралне 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, израже-
на преко експлицитно дефинисаних критеријума (KPI-Key 
Performance Indicator) који уједно представљају квантита-
тивни израз постављених стратешких циљева система. 

Такође, извршено је дефинисање скупа мера за успешно 
достизање постављених кључних стратешких циљева са де-
таљним описом свих предложених мера који су саставни 
део предложених сценарија развоја система јавног линиј-
ског превоза путника у Београду, дизајнираним као акцио-
ни пасош за сваку дефинисану меру. 

Поред назива и описа мере, акциони пасош садржи и 
опис активности које је неопходно предузети у циљу до-
стизања 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 потреб-
них 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 поставље-
них стратешких циљева система. 

У овој књизи извршена је идентификација утицаја и сте-
пена утицаја мера на испуњавање постављених стратешких 
циљева. На основу дефинисаног нивоа утицаја формиране 
су матрице степена утицаја свих мера на дефинисане кључ-
не стратешке циљеве. Матрице представљају алат за квали-
тетно планирање развоја система и омогућавају јасно сагле-
давање бенефита примене одређене мере или истовремено 
одсуство остварења циља у случају одустајања од предло-
жене мере. 

Након тога, извршено је рангирање мера према степе-
ну утицаја на испуњење постављених кључних стратешких 
циљева. Излазни резултат је табела рангираних мера према 
степену утицаја на испуњење постављених стратешких ци-
љева, сортираних и презентованих према сумарном степе-
ну утицаја мере на кључне стратешке циљеве.
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Такође, у овој књизи извршено је дефинисање страте-
шких 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 алтер-
нативе. 

DoМax сценарио обухвата примену максималног скупа 
мера (укупно 36 мера). DoМin сценарио је дефинисан кроз 
скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључ-
них стратешких циљева од минимум 60%. Овакав методо-
лошки поступак омогућава избор и примену било које „хи-
бридне” алтернативе, чији се степен утицаја на испуњење 
циљне функције система налази између граничних страте-
шких алтернатива (DoМin и DoМax). 

У овом делу пројекта дефинисани су основни крите-
ријуми 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 кри-
теријума, извршен је избор (вредновање) стратешких ал-
тернатива. 

За дефинисане стратешке сценарије пројектован је стра-
тешки акциони и буџетски план за имплементацију пре-
дложених стратешких сценарија. Акциони и буџетски план 
је дефинисан за сценарије DoМin и DoМax са пресеком 
2027/2033. 

Књига 4. садржи укупно 101 стрaну тeкстa кojи сaдр-
жи 17 сликa и грaфичких прилoгa, 18 тaбeлa и 108 стрaнa 
пoсeбних прилoгa.

У наредним поглављима извршена је детаљна презента-
ција ФИНАЛНОГ ИЗВЕШТАЈА.

4. Захтеви и циљеви према систему јавног линијског 
транспорта путника

Циљеви и захтеви Града Београда, као власника тржи-
шта, и његова транспортна политика имају највећи утицај 
на структуру система јавног линијског транспорта путника, 
као и на његову опредељеност у погледу избалансиране мо-
далне структуре. 

Захтеве и циљеве према систему јавног линијског транс-
порта 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 мобилно-
сти становника;

– Захтев да систем буде приступачан у простору и вре-
мену 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 прои-
зводњу и реализацију захтеваног обима и квалитета транс-
портне услуге (усаглашеност ангажованих транспортних 
капацитета и ресурса са транспортним захтевима);

– Захтев да систем јавног линијског транспорта путни-
ка буде интегрисан у градски транспортни систем који је 
пројектован и функционише тако да сваки од подсистема у 

синергији са осталим даје допринос максималној ефикасно-
сти и квалитету целине система;

– Захтев да систем буде доступан за коришћење, одно-
сно 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 аде-
кватну цену транспортне услуге; 

– Захтев да систем буде избалансиран у циљу рационал-
ног коришћења ресурса и постизања максималне ефика-
сности и ефективности; 

– Захтев да систем буде еколошки подобан, односно да 
има мале негативне еколошке пропратне ефекте;

– Захтев да систем буде безбедан и сигуран за коришће-
ње;

– Захтев да систем буде адаптиван у смислу сталног при-
лагођавања захтевима и циљевима корисника и виших си-
стема;

– Захтев да систем буде производно и економски одр-
жив 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 ресур-
сима града, уравнотеженим развојем, применом нових тех-
нологија, рационалним финансирањем, организацијом и 
управљањем, чине саставни део процеса стварања избалан-
сираног и ефикасног градског транспортног система.

Са друге стране, специфичне захтеве према систему јав-
ног линијског транспорта путника у Београду формулишу 
и други кључни актери у систему, односно корисници и 
оператори. Како би се експлицитно дефинисали специфич-
ни захтеви према систему, извршена су специфична истра-
живања кључних актера у вези са циљевима и захтевима у 
погледу будуће структуре и функционисања система у Бео-
граду.

4.1. Захтеви и циљеви кључних актера у систему 

Важан корак у процесу дефинисања стрaтегије унапре-
ђења постојећег система јавног линијског транспорта пут-
ника у Београду представљају активности усмерене на спе-
цифицирање захтева и циљева везаних за дизајн будућег 
стања система, али и сазнање (информације) о генералној 
оцени квалитета система и услуге у постојећем стању си-
стема у овом пресеку времена. Оцењени квалитет показује 
степен задовољства посматраног ентитета пруженом услу-
гом и практично представља његов субјективни индекс за-
довољства. Метод истраживања оцењеног квалитета услуге 
од стрaне корисника био је директни интервју – анкета ко-
рисника на стајалиштима, према претходно дефинисаном 
истраживачком обрaсцу.

Корисници су у директном изјашњавању оцењивали 
ниво квалитета оценама на скали од 1 до 5, где оцене озна-
чавају квалитет: 1 – не задовољава, 2 – задовољава, 3 – до-
бар, 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 оцење-
ног квалитета услуге од стране директних корисника систе-
ма, систем је на скали од 1 до 5 у 2020. години оцењен са 
релативно ниском просечном оценом од 2,88 (слика десно).
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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 

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 одсу-
ством 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, опера-
тора 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. 

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)
 (5) Истраживање параметара квалитета превозне услуге у Београду за 2014. годину, (2014), ГСП „Београд” (Узорак: 4.014 путника)
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На основу резултата спроведених истраживања оцењеног квалитета услуге од стране експерата, систем јавног линиј-
ског 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 не-
опходно хитно предузети одговарајуће активности у циљу 
повећања квалитета система и услуге. Искуства говоре да је 
повећање нивоа задовољства посматраног ентитета (кори-
сника или експерта) веома тешко постићи, и да минимал-
на повећања захтевају значајне системске промене у свим 
елементима структуре система. Резултати спроведених 

истраживања такође представљају јасно усмерење у погле-
ду 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 пери-
оду (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 најзна-
чајнијих циљева у процесу стратешког развоја система јав-
ног линијског транспорта путника у Београду од стране ко-
рисника по рангу значајности је циљ који се односи на бољи 
квалитет система и услуге (Ц1). Овај податак је конзистен-
тан 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 трам-
ваја, метро система и приградске железнице) са рангом Ц3. 

Веома је интересантно да корисници издвајају као страте-
шки 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 очу-
вања тренутно освојеног тржишта транспортних услуга у 
граду Београду. 
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Међутим, имајући у виду политику развијених зема-
ља ЕУ, као и Стратегију развоја сектора у будућем периоду 
(анализа стратешких докумената ЕУ везаних за развој ур-
бане мобилности дата је у следећем поглављу) која има за 
кључни циљ очување и проширење освојеног тржишта 
транспортних услуга, веома важно је поседовати инфор-
мацију о карактеристикама потенцијалног тржишта транс-
портних услуга у граду Београду. 

Овај сегмент тржишта транспортних услуга такође тре-
ба да буде у фокусу, јер његова величина је простор за про-
ширење броја корисника и стварање одрживог система са 
сличним ресурсима. 

Потенцијално тржиште максимално може бити једнако 
разлици укупног и освојеног тржишта транспортних услу-
га. Овакав приступ у постављању циљева система омогу-
ћава формирање правилне мапе тржишта транспортних 
услуга кроз спровођење комплексних анализа и спровође-
ње 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 транс-
портних потреба имају хетерогену и сложену функцију, која 
је најчешће директно и уско повезана са квалитетом пру-
жене услуге система. Разлози због којих се становници не 
опредељују за коришћење система јавног линијског транс-
порта путника су углавном везани за просторну и/или вре-
менску доступност система, квалитет пружене услуге, цене 
транспортних услуга, развијеност и прилагођеност саобра-
ћајне инфраструктуре, функционалну и логичку неиспла-
тивост 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 при-
ликом дефинисања стратешких циљева развоја система и 
дефинисања његове визије, мисије и циљне функције у бу-
дућем времену.

У том циљу извршено је истраживање ставова потен-
цијалних 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 изја-
снило 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 показу-
ју да корисници путничких аутомобила, било да користе 
сопствени аутомобил или су путници, значајно исказују 
спремност коришћења система јавног линијског транспор-
та путника (респективно 58,15%, 74,02%). Такође, веома је 
интересантан податак да чак 52,54% корисника такси под-
система исказује спремност за коришћења система јавног 
линијског транспорта путника.

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 еко-
номски аспект функционисања система кроз повећање соп-
ственог прихода (прихода од продаје транспортне услуге) и 
еколошку одрживост градског транспортног система у Бео-
граду 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 транс-
портних услуга у граду Београду велики, јер већина станов-
ника града који реализују своје транспортне потребе неким 
од моторизованих видова транспорта (78,19%) изражавају 
спремност коришћења система јавног линијског транспор-
та 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.
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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 ква-
литета који су директно везани за поузданост рада систе-
ма, односно потенцијални корисници захтевају да систем 
функционише тачно и редовно (Ц3: 17,90%). На четвртом 
и петом месту захтеваног квалитета услуге налазе се за-
хтеви који су везани за динамичке елементе функциониса-
ња система, односно фреквенцију возила на мрежи линија 
(чешћи поласци возила), односно мањи интервали између 
наилазака возила (Ц4: 18,67%) и краће време путовања (Ц5: 
11,58%).

Интересантно је нагласити да је цена транспортне услу-
ге, 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 слу-
чају испуњења наведених елемената квалитета система и 
услуге, чак 31,81% потенцијалних корисника користило си-
стем 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 ква-
литета система и услуге има апсолутну оправданост, што 
ће дугорочно посматрано обезбедити одржив развој систе-
ма јавног линијског транспорта путника као најзначајнијег 
сервиса мобилности становника града Београда.

Испуњењем захтева потенцијалних корисника град 
Београд би директно спроводио стратегију ЕУ везану за 
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постизање циљева одрживог развоја и квалитета живота у 
односу на транспортне системе, кроз остварење и вођење 
транспортне политике која као основ узима принцип реа-
лизације мобилности становника уз ограничено коришће-
ње путничких аутомобила. 

У оквиру спроведених истраживања, извршено је и ис-
траживање ставова и мишљења експерата везаних за пред-

ности и слабости постојећег система јавног градског линиј-
ског транспорта путника у циљу добијања јасне слике стања 
система у овом пресеку времена и стварање поузданог ин-
пута за пројектовање будућих варијантних решења имају-
ћи 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 

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 систе-
ма са учешћем од 21,28%. Ово је веома сигнификантно, јер експерти као значајну предност система препознају организа-
цију 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 (да-
вање 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 дефинисања стратегије развоја и циљне функције система јавног линиј-
ског 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 средине.9

Управо ова област је хронично неуређена већ дуги низ година у систему јавног линијског транспорта путника у Репу-
блици Србији па и у граду Београду, која је веома често имала за последицу” „развој система под притиском”. Под при-
тиском измењених услова, ставови и циљеви према систему јавног 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 си-
стема, укључујући планирање, организацију, управљање и регулацију постојећих транспортних активности. Развој и дефи-
нисање ефикасне транспортне политике, која се односи на систем јавног линијског транспорта путника, захтева спровође-
ње широког спектра активности у циљу постизања циљне функције система.
8  BEOGRAD SМARТPLAN, (2017), WSP Parsons Brinckerhoff i Juginus
9  Транспортна политика у ЕУ је уређена поглављем IV, члановима 90. и 100. Уговора о функционисању Европске уније (Лисабонски уговор).
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Од стратешких циљева из домена транспортне полити-
ке, према ставовима експерата, на првом месту је преци-
зно 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 ур-
банистичким развојем града и обезбеђење услова за задр-
жавање и/или повећање високог учешћа система у укупном 
броју путовања (Р1.2) и усмерен стратешки развој система 

хармонизован са секторским стратегијама ЕУ (Мobility on 
the Тop, Smart Мobility, Мass-as-a-Service, Sustainable Urban 
Мobility 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 од-
говорном транспортном политиком, чији крајњи резултат 
треба да буде стварање избалансираног градског транс-
портног система. 

Слика 13. Приоритетна стрaтешкa питaњa/области у процесу дефинисaња стрaтегије рaзвојa – СТАВОВИ ЕКСПЕРАТА
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Слика 14. Ранг значајности циљева у оквиру стрaтешких питaњa/облaсти – СТАВОВИ ЕКСПЕРАТА
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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 максималној ефикасности и ква-
литету целине система, чиме се постиже свеукупна погод-
ност за кориснике. 

Од стратешких циљева из домена системског планирања 
развоја и унапређења система, према ставовима експерта, 
на првом месту (Р2.1) је системско, интегрисано, парципа-
тивно и координисано планирање развоја града и његовог 
транспортног система (Укратко: планирање Града Београда 
за људе, а не за аутомобиле). Важно је нагласити, да је пла-
нирање један од четири кључна елемента процеса менаџ-
мента 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 све-
сно 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 ресур-
са (кадровских, материјалних, финансијских, информацио-
них 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 пла-
нирања. 

Имајући у виду плански период пројекта, јасно је да фо-
кус треба усмерити на процес стратешког планирања си-
стема са циљем да се открије визија будућности система и 
развију потребне процедуре и операције за постизање те 
будућности, кроз усмерен процес дефинисања визије, ми-
сије, циљева, стратегија, пројеката, инвестиција и дизајна 
система у циљу стварања одрживог стања система и квали-
тетне реализације мобилности грађана града Београда. 

Даље, експерти сматрају да је континуитет у планира-
њу и развоју система у свим елементима структуре систе-
ма, 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 актив-
ности 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, пројектова-
ње и успостављање веза и односа између процеса, потпро-
цеса 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 планира-
не циљне функције система. 

Од стратешких циљева из домена организације и упра-
вљања, према ставовима експерaта, на првом месту (Р3.1) је 
циљ повећања конкурентности система и квалитета транс-
портне услуге у односу на приватни аутомобил, нарочито 
у централном урбаном подручју и дуж главних коридора. 

Овај циљ је свакако комплементаран и повезан са циљем 
који се односи на системско, интегрисано, парципативно 
и координисано планирање развоја града и његовог транс-
портног система (Р2.1).

На другом месту по рангу значајности (Р3.2) је циљ, који 
се односи на унапређење организације и управљања си-
стемом 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 Бео-
град 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 ци-
љем подизања конкурентности и повећања учешћа компа-
није 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 кон-
цепта комбиноване мобилности у циљу ефикасног постиза-
ња захтеваних образаца мобилности.

На четвртом месту по рангу значајности (Р4) је страте-
шко питање које се односи на структуру система. Постојећи 
подсистеми јавног линијског транспорта путника (аутобу-
ски, тролејбуски и трамвајски подсистем) са својим елемен-
тима (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 висококапаци-
тивних система. На другом месту (Р4.2) је циљ усмерен на 
развој избалансираног и интегрисаног система, који је пла-
ниран и пројектован тако да сваки од подсистема у синер-
гији са осталим даје допринос максималној ефикасности и 
квалитету целине система. На трећем месту по рангу зна-
чајности (Р4.3) је циљ који се односи на развој и унапре-
ђење основних елемента структуре постојећих подсистема 
(мрежа линија, возила, кадрови, енергија, објекти, инфра-
структура итд.).

На петом месту по рангу значајности (Р5) је стратешко 
питање које се односи на функционисање система. Функ-
ционисање 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: квали-
тетом 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 си-
стема, имају далеко највећи ранг значајности.

Од стратешких циљева из области функционисања си-
стема, према ставовима експерата, на првом месту (Р5.1) је 
циљ који се односи на усклађивање функционисања систе-
ма са постојећим линијама жеља путника (изворно-циљним 
кретањима путника) и егзактно утврђеним транспортним 
захтевима, затим циљ који се односи на унапређење пасив-
них приоритета (независне траке, жуте траке и сл.) и развој 
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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 ауто-
матско бројање путника у циљу оптимизације функциони-
сања система (Р5.3). Такође, у погледу достизања наведених 
циљева у претходном периоду предузете су значајне актив-
ности кроз израду читавог спектра усмерених секторских 
студија и пројеката, које су адекватно праћене са инвести-
ционим 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 фо-
кусу”, са циљем повећања субјективне оцене интегрисаног 
квалитета услуге од стране корисника и повећања атрак-
тивности постојећих подсистема, затим циљ који се односи 
на континуално трагање за бољом услугом, односно конти-
нуалним 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 до-
стизању најважнијег циља исказаног од стране корисника. 
Подсећања ради, са учешћем од 34,31%, бољи квалитет си-
стема и услуге (Ц1) је на првом месту на скали најзначајни-
јих циљева од стране корисника система јавног линијског 
транспорта путника у Београду.

Од стратешких циљева из области унапређења прои-
зводне и економске ефикасности (Р7), према ставовима 
експерата, на првом месту (Р7.1) је циљ који се односи на 
успостављање механизама за стабилно дугорочно финан-
сирање развоја система кроз реалне изворе финансирања 
у буџету града и друге изворе финансирања. Овај комплек-
сни циљ се ефикасно постиже адекватном политиком фи-
нансирања и тарифном политиком.

Политика финансирања (финансијска политика) у си-
стему јавног градског транспорта путника је комплексна 
активност и део је транспортне, али и опште политике гра-
да која садржи скуп одлука и мера заснованих на одређе-
ним правилима и принципима који се примењују у циљу 
остваривања одрживог 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 пут-
ника била финансијске природе. Оцењено је да је покриће 
трошкова од продаје транспортне услуге ниско, а средства 
добијена кроз субвенције су висока. Такође, додатна покре-
тачка снага која је уочена, а тиче се унапређења система јав-
ног градског транспорта путника, била је усмерена ка циљу 
пружања разноврснијих и атрактивнијих услуга. 

Покретачке снаге су се базирале на потребама за раци-
оналнијом потрошњом финансијских средстава како би се 
остварила позитивна промена у расподели између видова 
транспорта и јачања положаја корисника, тиме што ће им се 
омогућити да имају утицаја на организацију система и ства-
рање одговарајућег одрживог финансијског оквира. 

Управо из наведених разлога једно од најважнијих пи-
тања у стварању одрживих система јавног градског транс-
порта путника у граду Београду је дефинисање адекватне 
политике финансирања система.

Политика финансирања је теоријска дисциплина и прак-
тична делатност која се састоји у изналажењу и доношењу 
одлука у складу са претходно дефинисаним циљевима си-
стема, као и усмеравању и вођењу система према поставље-
ним циљевима. За политику финансирања система се може 
рећи да представља основу управљања финансијама систе-

ма. Из базне структуре политике финансирања произилази 
да је она оријентисана не само ка утврђивању основних фи-
нансијских циљева система, већ и на изналажењу најповољ-
нијих метода којима би се ти циљеви остварили. 

Концепт одрживе политике финансирања система јав-
ног градског транспорта путника пре свега захтева дизајн, 
структуру и функционисање система „по мери” Града Бео-
града. Према томе, одговорна политика финансирања тре-
ба пре свега да обухвати два сегмента активности. Прво, 
стварање услова за стицање потребног прихода за функци-
оналну одрживост система који укључује стицање прихо-
да 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 по-
литиком развоја града и његовом транспортном полити-
ком, али и захтевима кључних актера у систему, имајући у 
виду реалну сопствену снагу и способност града и система 
јавног линијског транспорта путника. 

Саставни део политике финансирања система је и та-
рифна политика. Тарифна политика представља системски 
пројектован, организован и управљан процес којим доно-
сиоци одлука утичу на технологију 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 квали-
тетно, 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 различитих категорија становника. 

Са друге стране, тарифна политика је у вертикалној 
хијерархији директно везана за политику финансирања, 
транспортну политику и општу политику града, и своје ци-
љеве треба да усклади са циљевима „виших” политика. У 
процесу дефинисања адекватне тарифне политике, основно 
питање на које треба дати одговор гласи: Који су то циље-
ви којима систем треба да тежи, како би тарифна полити-
ка обезбедила стабилну финансијску одрживост система? 
У том циљу концепт одрживе тарифне политике треба ба-
зирати 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 постиза-
ње избалансираног нивоа производње транспортне услуге, 
трошкова и прихода система, усклађивање јединичне цене 
транспортне услуге са реалним трошковима функциониса-
ња система. На трећем месту по рангу значајности (Р7.3) је 
циљ који се односи на повећање производне ефикасности 
(putnik–km/vozilu) и економске ефикасности (приход/тро-
шкови) система кроз рационалну потрошњу ресурса (оп-
тимизација трошкова запослених, погонске енергије итд.). 
Ове групе циљева се остварују адекватном комбинацијом 
мера из домена транспортне политике, политике финанси-
рања 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, тро-
лејбус, метро) и повећање њиховог учешћа у оствареном 
транспортном раду (пре свега транзиција конвенционалног 
аутобуса у е-бус), минимизирање негативног утицаја систе-
ма на околину кроз повећање еколошки чистијих возила у 
транспортној понуди (Р8.2) и смањење негативног утицаја 
система на животну средину у складу са принципима одр-
живог развоја и енергетске ефикасности (Р8.3).

Овај стратешки циљ је један од кључних циљева које си-
стем треба достићи у будућем планском периоду, тим пре 
што поједини подсистеми (нарочито трамвајски подси-
стем) исказује огроман потенцијал, не само у погледу пове-
ћања еколошке подобности система, већ и достизању свих 
претходно наведених стратешких циљева, а нарочито ци-
љева из домена унапређења структуре система (Р4), функ-
ционисања 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 облигаци-
оних односа између Града Београда и оператора. Постоји 
више модела којима се могу дефинисати облигациони одно-
си 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 транспорта путника. У 
Граду Београду је већ више година у примени уговор о про-
изводњи бруто транспортне услуге, потписан након прего-
вора са јавним оператором и након спроведене процедуре 
из области јавно-приватног партнерства у обављању кому-
налних 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 по-
литику. 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 ре-
ализованих и пројектованих трошкова производње угово-
реног 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 ставови-
ма 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 Београ-
ду 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 перфор-
мансама), експлицитније дефинисање и расподела компе-
тенција, одговорности и ризика између уговорних страна, 
као и начина регулисања активности за додатним иници-
јативама које би помогле остваривању циљне функције си-
стема и одрживости система. Променом модела уговора по-
стигла би се превенствено већа заинтересованост и учешће 

оператора у остваривању циљне функције, посебно у погле-
ду повећања свеукупног квалитета система и услуге.

На другом месту по рангу значајности (Р9.2) налази се 
циљ који се односи на стварање дугорочних уговорних од-
носа са свим операторима у систему у складу са позитив-
ним 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 транспарентно-
сти 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 Студи-
је подразумева физичке, техничко-технолошке или функцио-
налне препреке које доводе до поремећаја рада система, што 
има за последицу одступање стања система од жељеног, од-
носно пројектованог стања, чијим се отклањањем могу оства-
рити значајна побољшања функционисања система. Анализа 
постојећег стања је показала да се уска грла појављују, по пра-
вилу, 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 си-
стема која су последица физичке, функционалне и технич-
ко-технолошке природе. На другом месту по рангу значај-
ности из ове области (Р10.2) налази се циљ који се односи 
на дугорочно дефинисање инвестиционих улагања и ди-
намике за отклањање уских грла унутар и ван система. На 
трећем месту (Р10.3) налази се циљ који се односи на коор-
динацију и јасну надлежност у отклањању уских грла уну-
тар градских институција.

Достизањем наведених циљева ствара се значајна и ва-
жна „управљачка резерва” чијим се активирањем ефика-
сније и ефективније превазилазе нежељена стања у систему 
јавног линијског транспорта путника у Београду и уско су 
повезана са свим претходно наведеним стратешким пита-
њима.

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 ек-
сперата, 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 линиј-
ског превоза путника  у граду Београду, затим следи усме-
рен развој регулаторних аката на нивоу Града и њихова хар-
монизација 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 регула-
торних аката (Р11.3).

На основу резултата спроведених истраживања ставо-
ва корисника и експерата (представници Града Београда на 
сва три нивоа управљања, оператори свих типова власни-
штва и остали експерти који имају непосредан контакт са 
системом јавног линијског транспорта путника у Београ-
ду (економски експерти, урбани планери и сл.)), као и ис-
траживања ставова потенцијалних корисника, створена је 
платформа и поуздан улаз за дефинисање кључних страте-
шких циљева развоја система јавног линијског транспор-
та путника у граду Београду у будућем планском периоду. 
Кључни стратешки циљеви ће бити експлицитно дефиниса-
ни 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 по-
стојећег стања система. У оквиру овог корака спроведен је 
скуп aктивнoсти кojи је имао кoнкрeтaн зajeднички циљ, a 
тo je свeoбухвaтнa систeмскa aнaлизa пoстojeћeг стaњa си-
стeмa jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa у Бeoгрaду, кojoм 
су oбухвaћeни кључни eлeмeнти структурe и функциониса-
ња пoстojeћих пoдсистeмa линиjскoг мaсoвнoг трaнспoртa 
путникa, кao и aктуeлна плaнска и прojeктна дoкумeнтaциjа 
кojoм сe прeдвиђa рaзвoj нoвих пoдсистeмa мaсoвнoг трaн-
спoртa путникa. 

Сублимација спроведене анализе представљена је кроз 
SWOТ анализу у којој су издвојене карактеристике које 
представљају снaгу (Strength), слaбoст (Weaknesses), при-
лику (Opportunities) и прeтњу (Тhreats) система и oкру-
жeњa у коме систем функционише. Примaрни циљ, спро-
ведене детаљне анализе постојећег стања и SWOТ 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 ли-
нијског транспорта путника у Београду.

ПРВИ 
КОРАК ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ

Важан и први корак у процесу дефинисања стратегије 
унапређења постојећег система јавног линијског транспор-
та путника у Београду представљају активности усмерене 
на специфицирање захтева и циљева интересних група ве-
заних за дизајн будућег стања система. Поред захтева и ци-
љева, 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 транс-
порта 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 јав-
ног линијског транспорта путника у Београду формулишу и 
други кључни актери у систему, а пре свега оператори и ко-
рисници. Оператори су непосредни извршиоци транспорт-
ног процеса чији је излазни резултат транспортна услуга, 
која по својој природи представља услугу од заједничког 



Број 79 – 442 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

интереса, дефинисану од стране шире популације (јавно-
сти), а коју обезбеђује орган јавне управе одговоран да се 
друштвени захтеви изразе преко дефинисаних специфика-
ција. Корисници транспортне услуге су путници који про-
изведену транспортну услугу користе по једнаким, унапред 
познатим и прихватљивим условима – „разумним” оквири-
ма приступачности и цене.

Поред наведених кључних актера истраживањем је обу-
хваћен и читав спектар експерата (транспортни експерти, 
економски експерти, урбани планери, еколошки експерти 
и сл.) који имају непосредан контакт са системом, али си-
стем посматрају из другог угла и као такви имају специфич-
не независне ставове. Такође, у циљу очувања и проширења 
освојеног тржишта транспортних услуга важно је поседо-
вати и информације о карактеристикама потенцијалног тр-
жишта транспортних услуга. Истраживање потенцијалног 
тржишта извршено је кроз анкету становника града Бео-
града који су заинтересовани или потенцијално заинтере-
совани 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 наред-
не кораке методологије за дефинисање и избора стратегије.

ДРУГИ 
КОРАК

ДЕФИНИСАЊЕ МИСИЈЕ, ВИЗИЈЕ И ЦИЉНЕ 
ФУНКЦИЈЕ

Како би се обезбедио висок ниво стручности и транспа-
рентности, као и повратне информације заинтересованих 
страна, спроведено је више консултација са надлежним ор-
ганима 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.

На овај начин је створена платформа и поуздан улаз за 
дефинисање кључних стратешких питања/области и циље-
ва 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 ко-
рака, сортираних по вертикалној хијерархији према кључ-
ним стратешким питањима /областима. 

Резултат овог методолошког корака је избор матрице 
кључних стратешких циљева развоја система са утицајем 
диференцираним по стратешким питањима, односно обла-
стима. Дефинисани кључни стратешки циљеви представља-
ју 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 ми-
сије система јавног линијског транспорта путника у Београду, 
као и циљне функције која треба да квантификује и конкре-
тизује 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 квантита-
тивни израз постављених стратешких циљева система. 

ТРЕЋИ 
КОРАК

РАНГИРАЊЕ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА ПРЕМA 
ИСПУЊАВАЊУ СТРАТЕШКИХ ПИТАЊА

Овај корак методологије предвиђа корекцију приорите-
та сваког стратешког циља дефинисаног у оквиру претход-

ног корака. Корекција приоритета се базира на резултати-
ма 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 ПО-
СТАВЉЕНИХ СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА

У оквиру овог методолошког корака извршено је де-
финисање скупа мера за успешно достизање постављених 
кључних стратешких циљева. На овај начин стварају се 
услови за ефикасан, континуалан, усмерен и дугорочан ра-
звој система јавног линијског транспорта путника у Бео-
граду. 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 испу-
њавање постављених стратешких циљева.

За сваки од постављених стратешких циљева евиденти-
ра 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 моделова-
ни 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 степе-
на утицаја свих мера на дефинисане кључне стратешке ци-
љеве. И овом кораку методолошког поступка укључени су 
експерти из система јавног транспорта путника. Укупно 10 
експерата дало је своје субјективне експертске оцене утица-
ја мера на дефинисане кључне стратешке циљеве, односно 
формирано је укупно 10 матрица степена утицаја. 

Излаз из овог корака методологије су две матрице ути-
цаја предложених мера на постављене стратешке циљеве: 

– Сумарна матрица утицаја предложених мера на кључ-
не стратешке циљеве, која се добија као сума степен утица-
ја 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. 
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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 стра-
тешких 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 страте-
шком циљу (представља просечан ниво утицаја посматране 
мере на стратешке циљеве).

Излазни резултат шестог корака методолошког поступ-
ка је табела рангираних мера према степену утицаја на ис-
пуњење постављених стратешких циљева, сортираних и 
презентованих према првом показатељу – омогућава Су-
марном степену утицаја мере на кључне стратешке циљева.

СЕДМИ 
КОРАК

ДЕФИНИСАЊЕ СТРАТЕШКИХ СЦЕНАРИЈА 
(DoМin и DoМax)

У овом кораку врши се дефинисање стратешких алтер-
натива (сценарија), кроз избор скупа мера који чини сваку 
од алтернатива и чијом реализацијом систем достиже де-
финисане стратешке циљеве и циљну функцију. У поступ-
ку моделирања расположивих и реално могућих стратегија, 
дефинисане су две стратешке алтернативе. DoМax сценарио 
обухвата примену максималног скупа мера. DoМin сценарио 
је дефинисан кроз скуп мера којима се обезбеђује степен ис-
пуњености кључних стратешких циљева од минимум 60%.

ОСМИ 
КОРАК

ДЕФИНИСАЊЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ВРЕДНОВАЊЕ 
СТРАТЕШКИХ АЛТЕРНАТИВА

Основни критеријум за вредновање стратешких алтер-
натива је степен испуњења кључних стратешких циљева 
применом предложених мера. Основни улаз у овај корак 
представља матрица степена утицаја свих мера на дефини-
сане кључне стратешке циљеве (шести корак методологије). 

За сваку од стратешких алтернатива степен испуњено-
сти кључних стратешких циљева се добија као сума степена 
испуњења по свим кључним стратешким циљевима. Стра-
тешки 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 ис-
пуњености циља, а проценат смањења испуњености циља 
директно је сразмеран степену утицаја изостављене мере 
на реализацију посматраног циља. Ова вредност је основ-
ни параметар за вредновање сваке од дефинисаних страте-
шких алтернатива.

ДЕВЕТИ 
КОРАК ИЗБОР СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СИСТЕМА

У завршном кораку дефинисаног методолошког поступ-
ка 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 алтер-
натива. 

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 алтер-
нативе. Овакав методолошки поступак омогућава избор и 

примену било које друге „хибридне” алтернативе, чији се 
степен утицаја на испуњење циљне функције система на-
лази између граничних стратешких алтернатива (DoМin и 
DoМax). 

Која ће се алтернатива реализовати у систему зависи 
пре свега од одговорности власника и управљача тржиштем 
транспортних услуга, али и последица ограничења која по-
стоје или се могу јавити у току реализације стратегије ра-
звоја система јавног линијског транспорта путника у Бео-
граду.

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 изме-
ђу заинтересованих страна у циљу стварања опште одржи-
вости, системски и „bottom-up” приступ у планирању ра-
звоја и унапређења сложених организационо-технолошких 
система јавног транспорта путника, обезбеђује задовољење 
широког спектра захтева и циљева које према њему испо-
стављају виши системи (град и градски транспортни си-
стем), 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 ра-
зличитих ентитета из свих сегмената живота, а пре свега 
преко егзактно утврђених циљева и захтева које испоста-
вљају кључни актери у систему (град Београд, корисници 
и оператори). Генерално, циљ сваког становника Града Бео-
града у односу на систем, је задовољење потреба за мобил-
ношћу на такав начин да себи обезбеде жељени ниво квали-
тета 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 система јавног линијског транс-
порта путника у Београду у будућем планском периоду, 
који произилазе из анализираних и специфицираних циље-
ва и захтева у претходном поглављу овог пројекта, селекто-
ваних по вертикалној хијерархији по кључним стратешким 
питањима /областима. 

Генерално, приступ дефинисању кључних стратешких 
циљева развоја система јавног линијског транспорта пут-
ника у Београду у будућем планском периоду базиран је 
на концепту S.М.A.R.Т. методе (S – Specific (Специфичан), 
М – Мeasurable (Мерљив), A – Achievable (Остварљив), R 
– Realistic (Реалан у односу на расположиве ресурсе), Т – 
Тime bound (Временски ограничен)).10 Наведени атрибути у 
SМARТ методи имају следеће експлицитно значење:

– Циљ је специфичан ако је конкретан, фокусиран, пре-
цизно дефинисан и директно доприноси решењу страте-
шког 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 при-
хватљиво/догледно време уз помоћ низа конкретних про-
грама/активности. 

– Циљ је реалан ако постоје и/или се може доћи до ре-
сурса неопходних за реализацију циља и ако није у колизи-
ји са циљевима града који су усмерени на друге подсистеме.
10 10 Steps to Setting SМARТ objectives, George Ambler, www.thepracticeofleadership.

net, October 2006 
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– Циљ је временски ограничен ако је његово остварење 
могуће дефинисати у одређеном временском периоду, одно-
сно 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 упра-
вљању 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 ци-

љева спроведено је више консултација са надлежним орга-
нима Града Београда и већим бројем експерата кроз орга-
низовање 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 страте-
шких циљева развоја система јавног линијског транспорта 
путника у граду Београду који треба да се достигну у бу-
дућем планском периоду са утицајем диференцираним по 
стратешким питањима/областима. 

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 транс-
портном 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 експлоа-
та-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 „Мобилност као услуга” (Мobility-as-a-Service) +   +   + + +   +   +

Легенда:

1. Транспортна политика
2. Системско планирање развоја и унапређења система
3. Организација и управљање
4. Структура система 
5. Функционисање система
6. Квалитет система и транспортне услуге 

7. Производна и економска ефикасност 
8. Еколошка подобност система
9. Облигациони односи између Града Београда и оператора
10. Уска грла 
11. Регулаторни акти на нивоу Града Београда

Матрица практично показује утицај стратешког циља на 
идентификовано стратешко питање/област.

Из табеле се види да стратешки циљеви нису једнознач-
ни, 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 стра-
тешка питања/области. Према томе, дефинисани кључни 
циљеви према систему јавног линијског транспорта путни-
ка у граду Београду представљају полазну тачку у дефини-
сању 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 сте-
пена утицаја сваког идентификованог стратешког циља на 
кључна стратешка питање/област, што је приказано у сле-
дећој табели.

Табела 6. Матрица кључних стратешких циљева према 
степену утицаја на стратешка питања/области

Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Ранг значајности

Ознака

Кориго-
вана
вред-
ност

Ранг

1
Повећање квалитета возног парка у свим 
подсистемима и достизање жељене просеч-
не 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 експлоата-
ционих брзина по подсистемима

КСЦ 5 5,31 Р5

6 Повећање квалитета система и услуге при-
меном 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 демо-
графским променама и урбанистичким 
развојем града

КСЦ 8 5,50 Р8
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Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Ранг значајности

Ознака

Кориго-
вана
вред-
ност

Ранг

9 Повећање нивоа поузданости функциони-
сања система (тачности и редовности) КСЦ 9 5,57 Р9

10

Декарбонизација Града Београда кроз раз-
вој еколошки подобних подсистема (е-бус, 
трамвај, тролејбус, метро) и повећање 
њиховог учешћа у оствареном транспорт-
ном раду и смањење нивоа буке

КСЦ 10 5,75 Р10

11
Заустављање пада учешћа система у видов-
ној расподели у градском транспортном 
систему

КСЦ 11 6,00 Р11

12 Повећање учешћа система у видовној рас-
подели у градском транспортном систему КСЦ 12 6,00 Р12

13 Развој београдског концепта „Мобилност 
као услуга” (Мobility-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 Бео-
граду и развој нових подсистема у складу са инвестицио-
ним могућностима Града Београда. 

Како стварање одрживог система „по мери” Града Бео-
града представља основни и кључни императив развоја 
система у будућем планском периоду, следећи корак у ме-
тодолошком 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 ра-
звоја града Београда, јер је систем јавног линијског транс-
порта путника његов интегрални део и тренутно најва-
жнији 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 Бео-
граду гласи:
ВИЗИЈА система јавног линијског транспорта путни-
ка у Београду треба да буде базирана на платформи реа-
лизације 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 техноло-
гија.

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 

Мисија треба да изрази садашњу и будућу делатност и 
пословну активност система, али са јасним усмерењем ка 
синергији рада система са осталим расположивим одржи-
вим системима транспорта путника (флексибилни и специ-
јални транспорт путника и пешачење). 
11 Система јавног линијског транспорта путника у Београду учествује са 49,5% у 

укупној модалној расподели 

МИСИЈА система јавног линијског транспорта путника у 
Београду треба да буде усмерена ка стварању услова да си-
стем постане одржив, поуздан, производно и економски 
ефикасан, трошковно избалансиран, савремено органи-
зован, 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 сигур-
ношћу ће обезбедити услове да систем буде поуздан и ста-
билан 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. Дефини-
сање 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 ка-
рактеристике 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 си-
стем, 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 стра-
тешке елементе усмерене ка остварењу циљева виших си-
стема и стратешких циљева кључних актера у систему који 
се односе на систем као транспортно-пословни систем.

Имајући у виду наведено, опште захтеве који се поста-
вљају према системима транспорта путника, резултате ис-
траживања ставова експерата и корисника система, дефи-
нисане кључне стратешке циљеве, општа циљна функција 
система јавног линијског транспорта путника у граду Бео-
граду може се дефинисати на следећи начин:

ЦИЉНА ФУНКЦИЈА система јавног линијског транс-
порта путника у Београду треба да буде базирана првен-
ствено 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.

Циљну функцију система је потребно изразити пре-
ко експлицитно дефинисаних KPI параметара (Key 
Performance Indicator) који уједно представљају квантита-
тивни израз постављених стратешких циљева система. Де-
финисани KPI параметри ће омогућити међусобну компа-
рацију 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. 
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У следећој табели приказани су KPI параметри који квантитативно изражавају циљну функцију система јавног линиј-
ског транспорта путника у будућем планском периоду.

Табела 7. Циљна функција система јавног линијског транспорта путника у Београду

Ред.
бр.

Кључни
 стратеш-

ки 
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 (NТR) 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 флек-
сибилних 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 ми-

нута
Релативно повећање експлоатационих брзина (Ve) по подсистемима у односу на базну 2020. KPI 5.2 15% 30%

6 КСЦ 6 Субјективне оцене интегрисаног квалитета услуге од стране корисника (оцена квалитета на скали од 1 до 5) KPI 6 3,2 3,7
7 КСЦ 7 Однос сопственог прихода и субвенција у укупном приходу (PRos : SUB) KPI 7 60:40 65:35
8 КСЦ 8 Релативно повећање процента броја становника у зони пешачке доступности KPI 8 10% 20%

9 КСЦ 9
Релативно повећање коефицијената поузданости у односу на базну 2020. KPI 9.1 15% 30%
Релативно повећање коефицијената тачности у односу на базну 2020. KPI 9.2 15% 30%
Релативно повећање коефицијената редовности у односу на базну 2020. KPI 9.3 15% 30%

10 КСЦ 10 Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у бруто транспортном раду (BТR1) израженом у возило·км KPI 10 25% 50%
11 КСЦ 11 Учешће у видовној расподели (pJGТP) KPI 11 >45% -
12 КСЦ 12 Учешће у видовној расподели (pJGТP) KPI 12 - ≈ 50%

13 КСЦ 13 Број интегрисаних пружалаца услуге мобилности (провајдера) саобраћајно-транспортних система у концепт „Мобил-
ност као услуга” (Мobility-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, од-
носно податке треба обезбедити тако да се формирају кон-
зистентни временски и просторни низови у јединственим 
базама података и да се њихов мониторинг врши на страте-
шком нивоу управљања системом. 

Ове активности треба да континуално спроводи Секре-
таријат за јавни превоз, као кључна експертска институци-
ја задужена за развој система јавног линијског транспорта 
путника у Београду.

За успешно достизање кључних стратешких циљева и 
стварање услова за ефикасан, континуалан, усмерен и дуго-
рочан развој система јавног линијског транспорта путника 
у Београду, неопходно је дефинисати скуп мера и актив-
ности које су приказане у наредном поглављу овог студиј-
ско-развојног пројекта, у складу са захтевима кључних ак-
тера у систему, транспортном политиком равномерног и 
одрживог развоја система и реалним потребама и могућно-
стима Града Београда. 

5.2. Дефинисање стратешких сценарија развоја система 

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

Приликом дефинисања стратешких алтернатива вођено 
је рачуна о законско-регулаторном аспекту, економским, 
производним, организационо-управљачким и институцио-
налним питањима, постојећој транспортној политици Гра-
да Београда, као и реалним финансијским могућностима 
Града Београда. 

Такође, дефинисање стратешке алтернативе засновано 
је и на постојећим планским документима од значаја за си-
стем јавног градског транспорта путника у Београду, а пре 
свега на СМАРТ ПЛАНУ Београда и Плану генералне регу-
лације шинских система у Београду.

СМАРТ ПЛАН представља документ дугорочног пла-
нирања транспортног и саобраћајног система Града Бео-
града. Кључна година за развој и реинжењеринг мреже 
система јавног транспорта путника је 2021. година. Како 
би систем био атрактивнији за кориснике, СМАРТ ПЛАН 
предвиђа значајна финансијска улагања града у планску об-
нову пре свега аутобуског возног парка са оштријим еколо-
шким стандардима. 

Међутим, кључна претпоставка СМАРТ ПЛАН је да ће 
до 2033. године, метро подсистем и БГ ВОЗ представљати 
окосницу интегрисаног транспортног система. Због тога су 
мере којима се предвиђа изградња и функционисање ова 
два подсистема дефинисане као основне у обе дефиниса-
не стратешке алтернативе. Другим речима, мрежа линија у 
обе алтернативе подразумева доследно поштовање и спро-
вођење развоја наведених подсистема у складу са планом 
генералне регулације шинских подсистема (ПГР шинских 
система, Урбанистички завод Града Београда, 2020).
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5.2.1. Дефинисање мера и степена утицаја на достизање 
стратешких циљева 

Пре дефинисања конкретних стратешких алтернатива 
извршено је дефинисање скупа мера за успешно достиза-
ње постављених кључних стратешких циљева. Предложене 
мере за сваку од стратешких алтернатива дефинишу основ-
ну будућу структуру система јавног линијског превоза пут-
ника (мрежу линија са основним статичким елементима 
мреже линија), транспортне и инфраструктурне капаци-
тете (возила, терминали, објекти за логистичку подршку, 
опрема, постројења и сл.), уговорне односе, ризике, прихо-
де и трошкове, утицај на животну средину, елементе инте-
грације итд.

Полазна тачка за дефинисање скупа мера су анализи-
рани и утврђени захтеви кључних актера у систему, транс-
портна политика равномерног и одрживог развоја система, 
као и реалне потребе и могућности Града Београда. 

Укупно је дефинисано 36 мера које покривају све аспек-
те сложеног организацијско-технолошког система какав је 
систем јавног градског транспорта путника. Скуп дефини-
саних 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 разво-
јем система и динамиком примене мера

М2 Оптимизација учешћа превозника свих власничких структура на тржи-
шту транспортних услуга

М3 Унапређење организације и управљања системом
М4 Унапређење координације рада свих градских институција
М5 Унапређење модела уговорних односа

М6 Континуална анализа тржишта транспортних потреба и захтева и квали-
тета 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 подсисте-
ма 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 (стандар-
дизација 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

Ознака
мере Назив мере

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

М14 Унапређење еколошке подобности система

М15 Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског 
подсистема

М16 Развој инфраструктуре метро подсистема
М17 Развој инфраструктуре градско-приградске железнице (БГВОЗ)
М18 Развој трамвајског подсистема
М19 Развој тролејбуског подсистема
М20 Развој подсистема речног транспорта путника

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

М22 Развој подсистема специјалног транспорта путника (ескалатор)
М23 Развој услуге е-мобилности

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

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

М26 Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса
М27 Изградња нових терминуса за приградске линије
М28 Реконструкција и изградња саобраћајне инфраструктуре
М29 Изградња паркинг простора на ободима града („park and ride”)
М30 Унапређење система за наплату карата и управљање возилима
М31 Унапређење и развој система за информисање путника

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 еви-
дентира се постојање утицаја одређене мере на реализаци-
ју 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. 

У поступку оцењивања степена утицаја мера на страте-
шке циљеве учествовало је 10 експерата. 

Степен утицаја сваке од мера, уколико постоји, на појединачни циљ сваки од експерата је одређивао према дефиниса-
ној тростепеној скали у петом кораку методолошког поступка.12

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 усмере-
но 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

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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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
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 „Мобилност као услуга” (Мobility-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 ПРО-
СЕК

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
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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

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 „Мобилност као услуга” (Мobility-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 утица-
ја 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 ранги-
ране према првом показатељу – сумарном степену утицаја 
мере на кључне стратешке циљеве.

Табела 11. Рангирање мера према степену утицаја на ис-
пуњење кључних стратешких циљева

Ранг 
мере

Ознака
мере

Сумарни степен утицаја 
мере на кључне страте-

шке циљеве

Степен просечног 
утицаја мере по 

кључном стратешком 
циљу

1 М16 347 2,41
2 М17 289 2,11
3 М6 280 2,19
4 М24 279 2,11
5 М9 279 2,02
6 М8 276 2,03
7 М7 266 2,18
8 М18 260 1,87
9 М23 258 1,99

10 М30 243 2,17
11 М29 237 1,93
12 М3 237 1,94
13 М10 232 2,04
14 М14 220 2,06
15 М12 216 1,83
16 М13 212 2,06
17 М5 210 2,06
18 М19 208 1,83
19 М32 206 2,00

20 М31 206 1,94
21 М15 204 2,02
22 М27 193 1,72
23 М11 191 1,94
24 М4 183 1,63
25 М33 182 1,81
26 М21 181 1,73
27 М25 178 1,91
28 М1 176 1,60
29 М20 171 1,77
30 М26 171 1,85
31 М2 170 1,84
32 М35 168 1,81
33 М36 166 1,69
34 М28 158 1,82
35 М22 137 1,57
36 М34 135 1,64

Највећи утицај на степен испуњености кључних стра-
тешких циљева имају најзначајнији и дугоочекивани 
инфраструктурни пројекти у систему јавног линијског 
транспорта путника, М16 – Развој инфраструктуре метро 
подсистема, М17 – Развој инфраструктуре БГ ВОЗА и М18 
– Развој трамвајског подсистема. Поред наведених мера, на 
достизање дефинисање циљне функције значај утицај има 
и реализација мере М8 – Дефинисање концепта мреже ли-
нија јавног градског транспорта путника (хијерархија под-
система – 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 БГ ВОЗА).

Треба издвојити и меру М24 – Унапређење приоритета 
за возила јавног превоза у циљу ефикаснијег коришћења 
инфраструктуре у корист ЈГТП (приоритети, посебне тра-
ке и сл.), јер је један од основних недостатака постојећег 
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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 – Усклађи-
вање ангажованих транспортних капацитета са транспорт-
ним захтевима и М10 – Константно усклађивање и промена 
редова вожње на основу реалних података о функциониса-
њу 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 упра-
вљачких реакција система не може испунити дефинисану 
циљну функцију.

У првих десет мера нашла се и М23 – Развој услуге е-мо-
билности, која указује на значај подизања нивоа еколошке 
подобности система јавног транспорта путника, што је циљ 
и мере М14 – Унапређење еколошке подобности система. 

Овде треба истаћи да спровођење само наведених 10 
прворангираних мера није ни у ком случају довољно да би 
се постигао минимални степен испуњења кључних страте-
шких циљева. Приликом избора сета мера једнаку пажњу и 
важност треба дати и осталим предложеним мерама. Због 
тога су у наредном кораку формиране стратешке алтерна-

тиве, које подразумевају спровођење одређеног сета мера.
Детаљан опис свих предложених мера, који ће бити са-

ставни део предложених сценарија развоја система јавног 
линијског превоза путника у Београду, приказан је у При-
логу 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 до-
стизања 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 дина-
мику реализације, ризике који се могу појавити у процесу 
спровођења мере, процену и структуру потребних финан-
сијских 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 ујед-
но представљају квантитативни израз постављених страте-
шких циљева система. Дефинисани KPI параметри ће омо-
гућити 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 – DoМin и DoМax
Полазна стратешка алтернатива је DoМax, која подразумева спровођење свих мера дефинисаних методолошким по-

ступком. Спровођење DoМax стратешког сценарија довело би до максималног степена испуњења постављених кључних 
стратешких циљева. У наредној табели је дат скуп мера у оквиру DoМax стратешке алтернативе.

Табела 12. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoМax
Ознака Назив мере Ознака Назив мере

М1 Измена и развој регулаторних аката на свим нивоима у складу са разво-
јем система и динамиком примене мера М19 Развој тролејбуског подсистема

М2 Оптимизација учешћа превозника свих власничких структура на тржи-
шту транспортних услуга М20 Развој подсистема речног транспорта путника

М3 Унапређење организације и управљања системом М21 Развој подсистема флексибилног транспорта путника (нарочито такси подси-
стема и подсистема јавних бицикала)

М4 Унапређење координације рада свих градских институција М22 Развој подсистема специјалног транспорта путника (ескалатор)
М5 Унапређење модела уговорних односа М23 Развој услуге е-мобилности

М6 Континуална анализа тржишта транспортних потреба и захтева и квали-
тета 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 подсисте-
ма 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 (стандарди-
зација 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 докуме-
ната 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 техно-
логије контроле путника, ефикаснија контрола, већа овлашћења контролора, 
усмерене кампање са темама (обавеза плаћања превоза, повољност куповине 
месечних претплатних карата)

М15 Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског 
подсистема М33 Измена тарифне политике: преиспитивање категорија са правом на бесплатан 

и повлашћен превоз и ревидирање броја категорија са овим правима

М16 Развој инфраструктуре метро подсистема М34 Измена начина финансирања субвенционисаних категорија путника (обезбе-
дити 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
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Стратешка алтернатива DoМin подразумева спровође-
ње минималног скупа дефинисаних мера, којима се обез-
беђује степен испуњености кључних стратешких циљева од 
минимум 60%. Скуп од укупно 20 мерa у оквиру ове страте-
шке алтернативе приказан је у наредној табели. 

Табела 13. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoМin
Ознака Назив мере Ознака Назив мере

М3 Унапређење организације и 
управљања системом М16 Развој инфраструктуре метро 

подсистема

М5 Унапређење модела уговор-
них односа М17

Развој инфраструктуре 
градско-приградске железнице 
(БГВОЗ)

М6

Континуална анализа 
тржишта транспортних по-
треба и захтева и квалитета 
система и услуге

М18 Развој трамвајског подсистема

М7
Усклађивање ангажованих 
транспортних капацитета 
са транспортним захтевима

М19 Развој тролејбуског подси-
стема

М8

Дефинисање концепта 
мреже линија јавног град-
ског транспорта путника 
(хијерархија подсистема и 
хијерархија линија)

М23 Развој услуге е-мобилности

М9

Промена концепта при-
градског транспорта (јасна 
хијерархија подсистема са 
примарном улогом БГВО-
ЗА)

М24

Унапређење приоритета за во-
зила система јавног транспор-
та путника у циљу ефикаснијег 
коришћење инфраструктуре

М10

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

М25

Изградња нових инфра-
структурних капацитета за 
логистичку подршку систему 
(нови депои)

М12

Уређење најважнијих тран-
сферних тачака у систему 
(по коридорима, по подси-
стемима) и координација 
функционисања система на 
трансферним тачкама

М26 Развој нових аутобуских и 
тролејбуских терминуса

М13

Унапређење процеса израде 
и усвајања планских и про-
јектних докумената у циљу 
системског, интегрисаног, 
парципативног и координи-
саног планирања града

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

М14 Унапређење еколошке 
подобности система М30

Унапређење система за 
наплату карата и управљање 
возилима

Треба нагласити да и ова алтернатива подразумева спро-
вођење првих 18 најзначајнијих мера, чиме се обезбеђује 
минимално дефинисати степен испуњености циљне функ-
ције 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 докумен-
тима и саставни су део транспортне политике Града Београ-
да у овом пресеку времена.

5.3. Дефинисање критеријума за избор стратегије развоја 
система

Основни критеријум за вредновање стратешких ал-
тернатива је степен испуњења кључних стратешких циље-
ва применом предложених мера. Као што је дефинисано у 
презентованом методолошком поступку, степен испуње-
ња 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 ути-
цај, 2 – умерен утицај, а 3 – висок утицај на испуњење по-
сматраног кључног стратешког циља. Затим је израчунат и 
укупан збирни утицај свих мера на остварење посматраног 
кључног стратешког циља, као сума утицаја сваке од поје-
диначних 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 ис-
пуњености циља, а проценат смањења испуњености циља 
директно је сразмеран степену утицаја изостављене мере на 
реализацију посматраног циља. 

За сваку од стратешких алтернатива степен испуњено-
сти кључних стратешких циљева се добија као сума сте-
пена испуњења по свим кључним стратешким циљевима. 
Прва табела приказује вредности за стратешку алтернативу 
DoМax, која очекивано кроз спровођење читавог спектра 
од 36 дефинисаних мера у потпуности испуњава дефиниса-
не кључне стратешке циљеве.

Табела 14. Степен утицаја скупа мера на остваривање кључних стратешких циљева – Сценариo DoМax
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
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
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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

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 DoМax сценарија, спровођење мера дефинисаних стратешком алтернативом DoМin 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 соп-
ственог прихода и субвенција, a затим следе циљеви КСЦ 15 – Смањење ризика у систему и оптимална расподела ризика; 
КСЦ 13 – Развој београдског концепта „Мобилност као услуга” (Мobility-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 DoМin
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
М31
М32
М33
М34
М35
М36

∑ 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



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 453

Ипак, ова алтернатива истовремено има висок степен 
испуњења (65-70%) за чак 10 стратешких циљева: КСЦ 2 
– Промена видовне расподеле унутар систем јавног град-
ског транспорта путника; КСЦ 3 – Повећање енергетске 
ефикасности возила у систему; КСЦ 5 – Смањење времена 
путовања и варијације времена путовања/повећање експло-
атационих брзина по подсистемима; КСЦ 8 – Усклађивање 
развоја система са демографским променама и урбанистич-
ким 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 транс-
портном систему; КСЦ 12 – Повећање учешћа система у ви-
довној расподели у градском транспортном систему и КСЦ 
14 – Повећање ефикасности мреже линија.

Графички приказ степена утицаја скупа мера оба страте-
шка сценарија на остваривање кључних стретешких циље-
ва приказан је на наредној слици.

Слика 16. Степен утицаја скупа мера на остваривање кључних стратешких циљева

5.4. Избор стратегије развоја система јавног линијског 
превоза путника

Приликом избора сценарија стратегије развоја система 
јавног линијског превоза путника, пре свега, треба се води-
ти 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 Гра-
да Београда, али и осталим интересним групама у систему, 
кроз организовање информативних сесија и радионица. 
Кроз овакав метод рада све интересне групе су биле укљу-
чене у све фазе процеса и усаглашени су ставови свих инте-
ресних група у погледу кључних стратешких циљева, скупа 
дефинисаних мера и јавни увид у све главне елементе стра-
тегије развоја система у самој фази пројектовања.

Због сложености самог система јавног транспорта пут-
ника 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, усагла-
шено је да се дефинишу граничне стратешке алтернативе. 

Сценарио – DoМax, подразумева развојну стратешку ал-
тернативу, односно потпуно испуњење свих дефинисаних 
кључних стратешких циљева диференцираних по страте-
шким областима/питањима.13 

Реализација сценарија DoМax је интерес система и свих 
кључних актера у систему.

Сценарио – DoМin, 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 сте-
пен утицаја на испуњење циљне функције налази између 
граничних стратешких алтернатива, DoМax и DoМin. 

Управо овакав приступ је у сагласности са својством 
динамичности система јавног линијског транспорта пут-
ника, који као сложен организационо-технолошки систем 
има особину која подразумева да систем и његови делови 
морају бити тако пројектовани да омогућују промене стања 

13 DoМax претпоставља спровођење читавог спектра од 36 дефинисаних мера и 
обезбеђује 100% испуњење дефинисаних критеријума по сваком од стратешких 
циљева

14 DoМin претпоставља спровођење дела мера дефинисаних стратешком алтерна-
тивом DoМax, односно у просеку испуњење око 60% дефинисаних критеријума 
по сваком од стратешких циљева. 
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система под утицајем спољашњих и/или унутрашњих фак-
тора у простору и времену. Узрочно-последично и дефини-
сани 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 фи-
нансијске снаге Града Београда, као и од одговорности вла-
сника и управљача тржиштем транспортних услуга, али и 
последица ограничења у и ван система. 

6. Стратешки акциони и буџетски план

Имајући у виду циљеве овог студијско-развојног про-
јекта, а који ће имати за последицу промене у структури, 
функционисању, организацији и управљању системом јав-
ног линијског транспорта путника, у складу са дефиниса-
ном транспортном политиком на нивоу Града Београда и 
захтевима кључних актера, завршна активност односи се 
на дефинисање предлога Стратешког акционог плана и бу-
џетског плана за имплементацију предложених стратешких 
сценарија.

Акциони план је дефинисан за сценарије DoМin и 
DoМax са пресеком 2027/2033. 

Сценарио DoМax подразумева развојну стратешку ал-
тернативу, односно потпуно испуњење свих дефинисаних 
кључних стратешких циљева диференцираних по страте-
шким областима/питањима.

Сценарио DoМin подразумева развојну стратешку ал-
тернативу, која обухвата минималан скуп мера који се мора 
спровести како би се обезбедила минимална одрживост си-
стема у посматрaном стратешком хоризонту.

Стратешки акциони план је базна основа за израду Го-
дишњих планова, који ће да припрема Секретаријат за јав-
ни превоз и Секретаријат за финансије Града Београда, а 
који је интегрални део финансијског плана Града Београда 
на позицији и разделу који припада Секретаријату за јав-
ни 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 извр-
шења активности, али и недостајућа средства. Поред тога, 
у годишњем плану требало би да се одреде оперативни ци-
љеви 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 Стра-
тегије развоја система јавног линијског транспорта путника 
на територији града Београда, неопходно је испунити додат-
не критеријуме „остваривости” и „реалности”, као гарант 
да постоје реалне и довољне финансијске могућности Града 
Београда за њихову имплементацију, било из расподеле буџе-
та Града Београда, или из ванбуџетских средстава.

Са друге стране, овај акциони план треба да олакша 
процес израде буџета Града Београда који се односи на сек-
тор јавног транспорта путника, с обзиром на то да ће оси-
гурати 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 планира-
њем, да буду реалне и прецизне у погледу резервисања фи-
нансијских средстава. 

Акциони план генерално представља основу за израду 
буџетских захтева градских институција надлежних за сек-
тор транспорта путника, а по структури треба да буде уса-
глашен са приоритетима које дефинише транспортна поли-
тика Града Београда.

У наредним табелама приказни су стратешки акцио-
ни и буџетски план по годинама дефинисани за Сценарије 
DoМax и DoМin, са пресеком 2027/2033. са основним еле-
ментима, а у прилозима А и Б дат је детаљан стратешки ак-
циони и буџетски план.
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Табела 16.
Стратешки акциони и буџетски план – Сценариo DoМax
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Детаљном анализом динамике спровођења предложених мера у оквиру стратешких алтернатива формирана је структу-
ра инвестиција по могућем начину финансирања и периоду реализације инвестиција. 

Структура је приказана само за DoМax сценарио, јер је ниво и структура инвестиција сличан је и за сценарио DoМin, 
због тога што су највеће инвестиционе мере укључене у обе стратешке алтернативе.

Укупан износ инвестиционих улагања за реализацију свих 36 мера у оквиру сценарија DoМax до 2033. године износи 
5.100.937.000 евра, од чега 3.334.000.000 евра 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 Ср-
бије 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 инвестицио-
ном 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 DoМax

ИЗВОР 
ФИНАНСИРАЊА

ПРОЦЕЊЕНИ УКУПНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ТРОШКОВИ 
[EUR]

СА МЕТРО ПОДСИСТЕ-
МОМ 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 реа-
лизује у периоду од 2021. до 2027. године, односно 3.238.957.581 евро. Може се рећи да је ово кључни период развоја систе-
ма 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 евра.

Преостали дефинисани инвестициони обим у износу од 1.861.979.419 евра 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 функцио-
нисања нарочито аутобуског подсистема, чиме би се додатно оснажио буџет Града Београда, а постигнуте уштеде би могле 
директно да се усмере на даљи развој система.

Слика 17. Структура инвестиција по периодима реализације – Сценарио DoМax

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 евра/годишње са укљученим инвестицијама у 
метро подсистем, односно 147.244.750 евра/годишње без метро подсистема.
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7. Кључни фaктoри oд утицaja зa имплeмeнтaциjу 
стрaтeгиje

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

– ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА: Осигурати услове да 
технологија реализације мобилности буде изнад свих дру-
гих политика; 

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

– МУЛТИМОДАЛНОСТ: Обезбедити улогу система јав-
ног транспорта путника као кључног сервиса и окосницу 
свих услуга мобилности и створити равноправне услове и 
партнерство између свих расположивих подсистема (видо-
ва) 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 aк-
тивнoсти у прoцeсу достизања постављених стретешких 
сценарија (DoМin и DoМax), 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 импле-
ментације 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, суми-
рajу 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 срeд-

стaвa (из свих мoгућих и рaспoлoживих извoрa), кao и 
кaдрoвских кaпaцитeтa зa примeну стрaтeгиje;

– Континуално управљање ризицима итд.
Имajући у виду прирoду пoнaшaњa систeмa jaвнoг грaд-

скoг трaнспoртa путникa (дуaлнoст, стoхaстичнoст, синeр-
гeтскo свojствo, oтвoрeнoст, интeгрaлнoст итд.) нeoпхoднo 
je у овај стрaтeшки документ кoнстaнтнo угрaђивaти нoвe 
идeje у складу са развојем технике и технологије и oбeзбeди-
ти кoнтинуитeт њихoвe примeнe, тaкo дa сe стрaтeшки сце-
нарији рeдoвнo пoдвргaвajу aнaлизи и рeвизиjи.

Тaкoђe, jeдaн oд кључних фaктoрa кojи дирeктнo ути-
чe нa процес имплементације стратегије односи се на ин-
тeгрaциjу процеса плaнирaњa рaзвoja систeмa jaвнoг трaн-
спoртa путникa и урбaнистичкoг плaнирaњa. Интeгрaциja 
плaнирaњa систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa и урбaни-
стичкoг плaнирaњa подрзумева интеграцију двa важна сег-
мента:

– Нaчин дoстизaњa циљева стрaтeгиje крoз пoлитику 
рaзвoja грaдa Бeoгрaдa (Нaчин дoстизaњa циљева стрaтeги-
je пoдрaзумeвa дaвaњe oдгoвoрa нa мнoгa питaњa из дoмeнa 
прaвнoг, aдминистрaтивнoг, пoлитичкoг и функциoнaлнoг 
сeктoрa. Кључнa питaњa из oвoг сeгмeнтa сe oднoсe нa: тeх-
нoлoгиjу прoмoвисaњa институциoнaлнe кooрдинaциje и 
гeнeрисaњe пoлитичкe пoдршкe; надлежности у имплемн-
тацији 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 aдeквaт-
нo 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 струк-
турних 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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Акцони пасоши



Број 79 – 468 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 469



Број 79 – 470 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 471



Број 79 – 472 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 473



Број 79 – 474 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 475



Број 79 – 476 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 477



Број 79 – 478 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 479



Број 79 – 480 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 481



Број 79 – 482 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 483



Број 79 – 484 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 485



Број 79 – 486 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 487



Број 79 – 488 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 489



Број 79 – 490 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 491



Број 79 – 492 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 493



Број 79 – 494 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 495



Број 79 – 496 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 497



Број 79 – 498 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 499



Број 79 – 500 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 501



Број 79 – 502 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 503



Број 79 – 504 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 505



Број 79 – 506 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 507



Број 79 – 508 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 509



Број 79 – 510 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 511



Број 79 – 512 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 513

в 



Број 79 – 514 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 515



Број 79 – 516 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 517



Број 79 – 518 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 519



Број 79 – 520 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 521



Број 79 – 522 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 523



Број 79 – 524 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 525



Број 79 – 526 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 527



Број 79 – 528 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 529



Број 79 – 530 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 531



Број 79 – 532 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 533



Број 79 – 534 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 535



Број 79 – 536 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 537



Број 79 – 538 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 539



Број 79 – 540 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 541



Број 79 – 542 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 543



Број 79 – 544 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 545



Број 79 – 546 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 547



Број 79 – 548 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 549



Број 79 – 550 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 551



Број 79 – 552 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 553



Број 79 – 554 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 555



Број 79 – 556 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 557



Број 79 – 558 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 559



Број 79 – 560 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 561



Број 79 – 562 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 563



Број 79 – 564 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 565



Број 79 – 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 567



Број 79 – 568 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

 



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 569



Број 79 – 570 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 571

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 пре-
ма систему јавног градског транспорта путника. 

У савременом друштву реализација мобилности се при-
хвата као једна од најзначајнијих потреба становника у ур-
баним подручјима. Технологија реализације мобилности 
има директан утицај на одрживи развој и квалитет живота 
у градовима, који се пре свега имплицира кроз време про-
ведено у транспортном систему, па све до задовољења ра-
зличитих социо-економских захтева. Из наведених разлога 
оптимизација структуре и функционисања градова и њихо-
вих транспортних система је веома сложен и одговоран по-
сао 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 обухва-
та функционалну и економску стабилност града, социјално 
здравље, његову еколошку подобност и допринос у одржи-
вости шире друштвене заједнице, глобално посматрано. 
Град погодан за живот је хумано оријентисан, ефикасан и 
еколошки прихватљив, технолошки развијен, технички 
опремљен, без социјалних, економских и етничких барије-
ра, 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 оствари-
ти развојем избалансираних градских транспортних система, 
који захтева примену системског приступа у управљању ре-
сурсима, али пре свега примену системског и дугорочног пла-
нирања 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 та-
квом моделу, различити видовни подсистеми су координиса-
ни тако да корисници лако могу обављати путовања комбину-
јући 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 оптимал-
ном нивоу. Циљна функција сваког града и транспортна поли-
тика највише утичу на избор и структуру градског транспорт-
ног система, као и на његову избалансирану опредeљеност.

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

Мeтрoпoлитeнскo пoдручje грaдa Бeoгрaдa oбухвaтa 
3.234 km2 (322.268 ha) штo чини 3,65% укупнe пoврши-
нe Рeпубликe Србиje. Прeмa пoслeдњeм пoпису стaнoв-
ништвa из 2011. гoдинe, aдминистрaтивнa тeритoриja 
грaдa Бeoгрaдa je нaсeљeнa сa укупнo 1.659.440 стaнoвникa 
рaспoрeђeних у 604.134 дoмaћинствa. 

Aдминистрaтивнa oблaст je пoдeљeнa нa 17 грaдских oп-
штинa (Чукaрицa, Вoждoвaц, Врaчaр, Нoви Бeoгрaд, Пaли-
лулa, Рaкoвицa, Сaвски вeнaц, Стaри грaд, Зeмун, Звeздaрa, 
Бaрajeвo, Грoцкa, Лaзaрeвaц, Oбрeнoвaц, Млaдeнoвaц, 

Сoпoт, Сурчин) и 157 нaсeљa. Свojим jeдинствeним идeнти-
тeтoм рeпрeзeнт су јeднe знaчajнe eврoпскe мeтрoпoлe.

Пoсeбaн знaчaj грaдa Бeoгрaдa прeдстaвљa нaсeљe 
Бeoгрaд, кoje чини кoнтинуaлнo урбaнo пoдручje (10 грaд-
ских oпштинa, пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa), 
сa нajвeћoм кoнцeнтрaциjoм стaнoвникa (1.166.733 стaнoв-
никa) нa пoвршини oд 389 km2, штo прeдстaвљa oкo 12% 
укупнe aдминистрaтивнe тeритoриje. 

Нaвeдeнoм нaсeљу Бeoгрaд нe припaдajу дeлoви тeри-
тoриje из кaтeгoриje пeриурбaнoг пoдручja, a нaлaзe сe нa 
пoдручjу чeтири oд укупнo дeсeт грaдских oпштинa (Пaли-
лулa, 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, сoци-
jaлних и функциoнaлних кaрaктeристикa oдликуje вeликa 
рaзнoликoст. 

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

У систему линијског транспорта путника у Београду пре-
везе се годишње око 600 милиона путника, што у видовној 
расподели износи око 49% од укупног броја путовања оства-
рених у градском транспортном систему. Наведене чињени-
це указују да је систем јавног линијског транспорта путника 
најзначајнији сервис мобилности становника града Београда 
у овом пресеку времена, али са израженом тенденцијом опа-
дања у видовној расподели у последњој деценији. 

Да би опстао у овако сложеним условима и да би у бу-
дућности имао елементе развојног карактера, систем јавног 
линијског транспорта путника у Београду мора изаћи из 
тзв. зачараног круга и мора се трансформисати (реструкту-
ирати и редизајнирати) у свим елементима структуре (сли-
ка десно).

Слика 1. Зачарани круг система јавног линијског транспор-
та путника у Београду
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У том циљу неопходно је прекинути ланац зачараног 
круга (Тачка А – следећа слика) и предузети системске ак-
тивности и доследно применити принципе и постулате ко-

ординисаног планског урбаног планирања и методе транс-

портног инжењеринга. 

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 пут-
никa у будућности oстaнe нajзнaчajниjи сeрвис мoбилнoсти 
Бeoгрaђaнa, сaврeмeнo oргaнизoвaн, рaциoнaлaн, ефика-
сан и еколошки подобан, oкрeнут прoизвoдњи квaлитeтнe 
трaнспoртнe услугe и прихвaтљив зa свe кључнe aктeрe у 
систeму.15

Према томе, наведени разлози су дирeктнo иницирали 
пoтрeбу изрaдe свeoбухвaтнe дугoрoчнe Стрaтeгиje рaзвoja 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoри-
jи грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту стрaтeгиja). 

2. Циљeви изрaдe стрaтeгиje 

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

Примaрни циљ изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja систeмa jaв-
нoг линијског трaнспoртa путникa у Бeoгрaду за период до 
2033. Године, усмeрeн je кa пoдизaњу нивoa квaлитeтa трaн-
спoртнe услугe, зaдржaвaњу и пoвeћaњу њeгoвoг учeшћa 
у видoвнoj рaспoдeли у oквиру грaдскoг трaнспoртнoг си-

15 Кључни актери у систему јавног линијског транспорта путника су органи локал-
не управе, корисници и оператори.

стeмa, прoизвoднoj и eкoнoмскoj eфикaснoсти и eфeктив-
нoсти, eкoлoшкoj пoдoбнoсти, штo сe у пoврaтнoj вeзи ди-
рeктнo 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 бу-
дућe жeљeнo стaњe бeз скoкoвитих прoмeнa и нeпрeдвиђeних 
oкoлнoсти, oднoснo дa сe пoстojeћи систeм дoвeдe у избaлaн-
сирaнo 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 Београ-
да (пoдручje Гeнeрaлнoг урбaнистичкoг плaнa) представља 
просторни опсег израде стратегије, а сви постојећи подсисте-
ми јавног линијског превоза путника, представљају предмет 
израде. Временски обухват израде стратегије је период до 
2033. године, са пресеком активности у 2027. години.

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

– Oбeзбeђeњe oдрживoг рaзвoja и квaлитeтa живoтa и 
мoбилнoсти пojeдинaцa, oчувaњe живoтнe срeдинe и oп-
штeг прoспeритeтa;

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

– Пoвeћaњe квaлитeтa трaнспoртнe услугe уз пoвeћaњe 
eфикaснoсти свих пoдсистeмa jaвнoг трaнспoртa путникa у 
Бeoгрaду;
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– Трaнспaрeнтaн и плaнски oриjeнтисaн рaзвoj систeмa 
jaвнoг грaдскoг трaнспoртa путникa;

– Пoвeћaњe флeксибилнoсти у прoцeсу рeaлизaциje 
мoбилнoсти кoришћeњeм сaврeмeних тeхнoлoгиja уз пoт-
пуну 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 eфи-
кaснoсти;

– 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 трaнспoрт-
них 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; 
– 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 сигур-
нoсти систeмa у циљу oчувaњa људских живoтa, мaтeриjaл-
них 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 дoкумeнти-
мa Рeпубликe Србиje, Eврoпскe униje, UIТP (International 
Association of Public Тransport) итд.

Стратегија је усаглашена са плановима вишег реда и 
секторским документима и у складу је са савременим трен-
довимa, као и реалним потребама и могућностима Града 
Београда. Стратегија се надовезује на План одрживе урба-
не мобилности Града Београда (SUМP – Sustainable Urban 
Мobility Plan) и друге постојећe секторске документе и 
праксу у урбаном планирању (СМАРТПЛАН, ПГР шин-
ских система, студије везане у вези са развојем метроа и 

сл.) узимајући у обзир континуитет у развоју, интеграциј-
ске, партиципативне и евалуацијске принципе у циљу задо-
вољења 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 кoмпaтибил-
нoст рeшeњa зa свe пoдсистeмe jaвнoг трaнспoртa путникa 
у склaду сa дугoрoчним циљeвимa развоја грaдa Бeoгрaдa. 

Анализом и применом овог докумената тим за страте-
шко планирање у граду Београду добија детаљне и поузда-
не информације које су потребне за исправно дефинисање 
мандата секторских институција, неопходних за дефиниса-
ње кључних развојних праваца и стратешких активности у 
циљу обезбеђења развоја и одрживости система.

3. Мeтoдoлoшки пoступaк израде стратегије

Мeтoдoлoшки пoступaк изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja си-
стeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa сaстojи сe oд три мeђусoбнo пoвeзaнe фaзe 
(свaкa фaзa сaдржи вишe кoрaкa) и бaзирa сe нa рeaлизaци-
jи сaврeмeних и рeaлнo рaспoлoживих рeшeњa у склaду сa 
рaспoлoживим рeсурсимa систeмa и зaхтeвимa кључних aк-
тeрa у систeму. 

Мeтoдoлoгиja je изрaђeнa у склaду сa пoстулaтимa кojи 
су сaстaвни дeo прoцeсa стрaтeшкoг плaнирaњa и у вeли-
кoj 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 путни-
кa на глобалном нивоу зaхтeвajу флeксибилнoст, jeр дуг 
пeриoд плaнирaњa смaњуje прeцизнoст плaнa. Рaди тoгa, 
мeтoдoлoшким пoступкoм je прeдвиђeнo дa сe кao прeсeч-
на тaчка у дeфинисaнoм врeмeнскoм oквиру изaбeре 2027. 
гoдинa. 

Мeтoдoлoшки пoступaк и ток изрaдe Стрaтeгиje рaзвoja 
систeмa jaвнoг линиjскoг трaнспoртa путникa нa тeритoри-
jи грaдa Бeoгрaдa прикaзaн je нa слeдeћoj слици.
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Слика 3. Методолошки поступак израде Стратегије развоја јавног линијског транспорта путника

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

КЊИГА 1. – АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СИСТЕМА
Aнaлизa пoстojeћeг стaњa систeмa прeдстaвљa систeмску 

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

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

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

SWOТ aнaлиза је даље кoриштeна у фaзaмa прojeк-
тoвaњa будућих стрaтeшких рeшeњa и плaнoвa рaзвoja си-
стeмa у склaду сa идeнтификoвaним чињeницaмa, oднoснo 
у циљу дeфинисaњa стрaтешких сценарија кojи треба да 
дoпринесу успeшнoj рaвнoтeжи снaгa и слaбoсти сa прили-
кaмa и прeтњaмa систeму. 

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

КЊИГА 2. – ИСТРАЖИВАЊА У РЕАЛНОМ СИСТЕМУ 
Истраживања у реалном систему имала су највиши при-

оритет у процесу системског и циљно-партиципативног 
оријентисаног поступка планирања и пројектовања систе-
ма јавног линијског транспорта путника у Београду и ди-
ректно су уграђена у процес дефинисања његовог будућег 
стања. У току ове фазе израде стратегије спроведена су сле-
дећа истраживања:

− Истраживање и анализа карактеристика мобилности 
корисника система јавног линијског транспорта путника. 

Ова истраживања спроведена су методом директног ин-
тервјуа – 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 ин-
тервјуа – анкетом потенцијалних корисника на репрезента-
тивном 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 ин-
тервјуа – анкетом експерата на репрезентативном узорку од 
35 експерата (представника Града Београда, оператора свих 
типова власништва и осталих експерата који имају непосре-
дан контакт са системом јавног линијског транспорта пут-
ника у Београду (економске експерте, урбане планере и сл)).

У току спровођења наведених истраживања ангажована 
су 72 посебно обучена истраживача и 15 чланова оператив-
ног 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 седам експерата из области 
транспорта путника, као и два члана тима за припрему истра-
живања, који су реализовали око 350 часова рада. 



30. август 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 79 – 575

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

Слика 4. Истраживање у реалном систему – Бројеви, 
подаци и чињенице

Ова књига садржи укупно 70 стрaнa тeкстa кojи сaдржи 
48 сликa и грaфичких прилoгa, 61 тaбeлу и 5 стрaнa пoсeб-
них прилoгa.

КЊИГА 3. – СТРАТЕШКА ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИ-
ВОТНУ СРЕДИНУ

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

За два дефинисана сценарија DoМax и DoМin, спроведе-
на је анализа утицаја мера на степен испуњења циљева који 
се односе на унапређење стања животне средине. 

Утврђено је да DoМax варијанта учествује са готово 45% 
у испуњењу циљева везаних за унапређење стања животне 
средине, док DoМin варијанта учествује са око 30% у обла-
сти 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 про-
грам праћења стања животне средине.

Ова књига садржи укупно 67 стрaна тeкстa кojи сaдржи 
19 сликa и грaфичких прилoгa, 41 тaбeлa и 81 страну посеб-
них прилога.

КЊИГА 4. – СТРАТЕГИЈА РAЗВOJA СИСТEМA JAВНOГ 
ЛИНИJСКOГ ТРAНСПOРТA ПУТНИКA НA ТEРИТOРИ-
JИ ГРAДA БEOГРAДA ЗА ПЕРИОД ДО 2033. СА ПРЕСЕ-

КОМ 2027. ГОДИНЕ – ФИНАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
Ова књига суштински представља финални извештај и 

оперативни је део студијско-развојног пројекта, односно 
кључни документ у оквиру које је дефинисана Стратеги-
ја 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 захте-
ва и циљева интересних група усмерених на дизајн будућег 
стања система. Комплексност и хетерогеност захтева и ци-
љева као и њихова супротност са аспекта интересних група, 

захтевала је пажљиво дефинисање и избор кључних страте-
шких циљева развоја система, који су сортирани по верти-
калној хијерархији према кључним стратешким питањима /
областима. Поред захтева и циљева, утврђиване су и гене-
ралне 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, израже-
на преко експлицитно дефинисаних критеријума (KPI-Key 
Performance Indicator) који уједно представљају квантита-
тивни израз постављених стратешких циљева система. 

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

Поред назива и описа мере, акциони пасош садржи и 
опис активности које је неопходно предузети у циљу до-
стизања 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 потреб-
них 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 поставље-
них стратешких циљева система. 

У овој књизи извршена је идентификација утицаја и сте-
пена утицаја мера на испуњавање постављених стратешких 
циљева. На основу дефинисаног нивоа утицаја формиране 
су матрице степена утицаја свих мера на дефинисане кључ-
не стратешке циљеве. Матрице представљају алат за квали-
тетно планирање развоја система и омогућавају јасно сагле-
давање бенефита примене одређене мере или истовремено 
одсуство остварења циља у случају одустајања од предло-
жене мере. 

Након тога, извршено је рангирање мера према степе-
ну утицаја на испуњење постављених кључних стратешких 
циљева. Излазни резултат је табела рангираних мера према 
степену утицаја на испуњење постављених стратешких ци-
љева, сортираних и презентованих према сумарном степе-
ну утицаја мере на кључне стратешке циљеве.

Такође, у овој књизи извршено је дефинисање страте-
шких 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 алтер-
нативе. 

DoМax сценарио обухвата примену максималног скупа 
мера (укупно 36 мера). DoМin сценарио је дефинисан кроз 
скуп мера којима се обезбеђује степен испуњености кључ-
них стратешких циљева од минимум 60%. Овакав мето-
долошки поступак омогућава избор и примену било којег 
„хибридне” сценарија, чији се степен утицаја на испуњење 
циљне функције система налази између граничних страте-
шких алтернатива (DoМin и DoМax). 

У овом делу пројекта дефинисани су основни крите-
ријуми 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 
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стратешким циљевима. Након дефинисања основних кри-
теријума, извршен је избор (вредновање) стратешких ал-
тернатива. 

За дефинисане стратешке сценарије пројектовани су 
стратешки акциони и буџетски планови за имплементаци-
ју предложених стратешких сценарија. Акциони и буџетски 
планови су дефинисани за сценарије DoМin и DoМax са 
пресеком 2027/2033. 

Књига 4 садржи укупно 101 стрaну тeкстa кojи сaдр-
жи 17 сликa и грaфичких прилoгa, 18 тaбeлa и 108 стрaнa 
пoсeбних прилoгa.

4. Захтеви и циљеви према систему јавног линијског 
транспорта путника

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

– Захтев да систем буде најзначајнији сервис мобилно-
сти становника;

– Захтев да систем буде приступачан у простору и вре-
мену 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 прои-
зводњу и реализацију захтеваног обима и квалитета транс-
портне услуге (усаглашеност ангажованих транспортних 
капацитета и ресурса са транспортним захтевима);

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

– Захтев да систем буде доступан за коришћење, одно-
сно 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 аде-
кватну цену транспортне услуге; 

– Захтев да систем буде избалансиран у циљу рационал-
ног коришћења ресурса и постизања максималне ефика-
сности 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 прила-

гођавања захтевима и циљевима корисника и виших система;
– Захтев да систем буде производно и економски одр-

жив 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 ресур-
сима града, уравнотеженим развојем, применом нових тех-
нологија, рационалним финансирањем, организацијом и 
управљањем, чине саставни део процеса стварања избалан-
сираног и ефикасног градског транспортног система.

Са друге стране, специфичне захтеве према систему јав-
ног линијског транспорта путника у Београду формулишу 

и други кључни актери у систему, односно корисници и 
оператори. Како би се експлицитно дефинисали специфич-
ни захтеви према систему, извршена су специфична истра-
живања кључних актера у вези са циљевима и захтевима у 
погледу будуће структуре и функционисања система у Бео-
граду.

У току израде стратегије извршена је дубинска анализа 
система јавног линијског транспорта путника у Београду у 
погледу оцењеног квалитета система и услуге и тренда про-
мене нивоа задовољства корисника у претходном времену 
од стране директних корисника система, а све у циљу дефи-
нисања ефикасних и усмерених будућих стратешких одлука.

У периоду од 2005. до 2007. године ниво задовољства 
корисника континуално је растао према стопи од око 2,25% 
годишње. У наредних седам година (до 2014. године) није 
било значајне промене у висини оцене интегрисаног ква-
литета система и услуге, који је био на нивоу од 3,41, да би 
се онда десио драстичан пад у наредном периоду, који је у 
2020. години износио 2,88. Пад од 18,5% је веома забриња-
вајући имајући у виду да у систему није било драстичних 
промена структуре путника и путовања. На наредној сли-
ци приказан је тренд кретања оцењеног квалитета услуге 
система јавног линијског транспорта путника у Београду у 
периоду од 2005. до 2020. године.16 

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

Слика 5. Оцена квалитета система и услуге – КОРИСНИЦИ
Са друге стрaне, сличним методолошким приступом 

извршено је истраживање оцењеног квалитета система и 
услуге од стрaне експерaта (директни интервју – анкета ек-
сперата, према претходно дефинисаном истраживачком об-
рaсцу). 

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

 (2) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2006. годину, (2006), 
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 9.840 путника)

 (3) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2007. годину, (2007), 
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 12.945 путника)

 (4) Истраживање параметара квалитета превозне услуге за 2010. годину, (2010), 
Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет (Узорак: 14.926 путника)

 (5) Истраживање параметара квалитета превозне услуге у Београду за 2014. го-
дину, (2014), ГСП „Београд” (Узорак: 4.014 путника)
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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 линиј-
ског транспорта путника у Београду у 2020. години је оцењен са просечном оценом од 3,19 (слика десно).

Слика 6. Оцена квалитета система и услуге –ЕКСПЕРТИ
Резултати спроведених истраживања такође представљају јасно усмерење у погледу дефинисања специфичних циљева 

стратешког развоја система јавног линијског транспорта путника у Београду у будућем периоду. У том циљу извршено је 
истраживање захтева корисника који се односе на поједине специфичне стратешке циљеве унапређења система јавног ли-
нијског транспорта путника у Београду у будућем планском периоду (следећа слика).

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

Са учешћем од 34,31%, на првом месту на скали најзна-
чајнијих циљева у процесу стратешког развоја система јав-
ног линијског транспорта путника у Београду од стране ко-
рисника по рангу значајности је циљ који се односи на бољи 
квалитет система и услуге (Ц1). Овај податак је конзистен-
тан 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 трам-
ваја, метро система и приградске железнице) са рангом Ц3. 
Веома је интересантно да корисници издвајају као страте-

шки циљ унапређење еколошке подобности система (Ц4), 
који је практично повезан са циљем (Ц5) који се односи на 
продор шинских подсистема у централну градску зону. На 
шестом месту (Ц6) са учешћем од 1,39% је развој речног 
подсистема транспорта путника.

Фактори које становници узимају као критеријум за 
доношење одлуке о начину реализације сопствених транс-
портних потреба имају хетерогену и сложену функцију, која 
је најчешће директно и уско повезана са квалитетом пру-
жене услуге система. Разлози због којих се становници не 
опредељују за коришћење система јавног линијског транс-
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порта путника су углавном везани за просторну и/или вре-
менску доступност система, квалитет пружене услуге, цене 
транспортних услуга, развијеност и прилагођеност саобра-
ћајне инфраструктуре, функционалну и логичку неиспла-
тивост 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 све-
га мора бити у фокусу органа локалне управе и оператора, 
па се захтеви потенцијалних корисника морају разматрати 
приликом дефинисања стратешких циљева развоја система.

Потенцијал тржишта транспортних услуга у граду Бео-
граду је велики, јер већина становника града који реализују 
своје транспортне потребе неким од моторизованих видо-
ва 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 прика-
зани су поједини елементи захтеваног квалитета услуге од 
стране потенцијалних корисника система јавног линијског 
транспорта путника у граду Београду.

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

Са слике се види да потенцијални корисници система на 
првом и другом месту захтевају већи комфор у возилима, 
односно мање гужве у возилу (Ц1) и комфорна возила (Ц2), 
који имају ранг значајности респективно 19,65% и 16,59%. 

На трећем месту захтеваног квалитета услуге од стране 
потенцијалних корисника система налазе елементи ква-
литета који су директно везани за поузданост рада систе-
ма, односно потенцијални корисници захтевају да систем 
функционише тачно и редовно (Ц3: 17,90%). 

На четвртом и петом месту захтеваног квалитета услу-
ге налазе се захтеви који су везани за динамичке елементе 
функционисања система, односно фреквенцију возила на 
мрежи линија (чешћи поласци возила), односно мањи ин-
тервали између наилазака возила (Ц4: 18,67%) и краће вре-
ме путовања (Ц5: 11,58%).

Интересантно је нагласити да је цена транспортне услу-
ге, 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 слу-
чају испуњења наведених елемената квалитета система и 
услуге, чак 31,81% потенцијалних корисника користило си-
стем сваки дан, што са потенцијалним корисницима који су 
се изјаснили да би користили систем неколико пута у току 
недеље, чини чак 77,62% потенцијалних корисника система 
јавног линијског транспорта путника.

Веома је интересантно да је најмобилнија категорија 
корисника – запослени, изразила спремност коришћења 
система (62,73%) у случају испуњења захтеваних елемената 
квалитета система јавног линијског транспорта путника

Слика 9. Ставови потенцијалних корисника о учеста-
ности коришћења система јавног линијског транспорта 

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

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

5. Методологија дефинисања и избора стратегије развоја система

Методолошки поступак за избор стратегије развоја система јавног линијског транспорта путника у Београду приказан 
је на следећој слици и подразумева спровођење више међусобно повезаних корака.

Слика 11. Методолошки поступак избора стратегије развоја система
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Методолошки поступак као основ узима постулате системског инжењеринга и приступ „bottom-up”, односно да систем-
ски захтеви проистичу директно из потреба интересних група (кључних актера) и заснива се на моделовању базираном на 
методама, техникама и алатима из области транспортног инжењеринга.17

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

6. Кључни стратешки циљеви развоја система 
Приступ дефинисању кључних стратешких циљева развоја система јавног линијског транспорта путника у Београду у 

будућем планском периоду базиран је на концепту S.М.A.R.Т. методе (S – Specific (Специфичан), М – Мeasurable (Мерљив), 
A – Achievable (Остварљив), R – Realistic (Реалан у односу на расположиве ресурсе), Т – Тime bound (Временски ограниче-
н)).18 Наведени атрибути у SМARТ методи имају следеће експлицитно значење:

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

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

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

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

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

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

Табела 1. Матрица кључних стратешких циљева развоја система по стратешким питањима/областима
Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Стратешко питање/област

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Заустављање пада учешћа система у 
видовној расподели у градском транс-
портном 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 демо-
графским 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 вози-
ла 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 варијаци-
је времена путовања – повећање експло-
атационих брзина по подсистемима

+ + + + + + +   +  

11
Повећање нивоа поузданости функцио-
нисања система (тачности и редовно-
сти)

+ + + + +     + +  

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

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

+ + +     +     +   +

17 Методолошким поступком, а у циљу квалитетне и ефикасне израде пројекта, предвиђено је коришћење широког спектра метода као што су методе системских наука, 
технике и алати из области транспортног инжењеринга, методе управљања системима транспорта путника, теорије управљања, методе стратешког менаџмента, методе 
теорије вероватноће и операционих истраживања, специјалне методе истраживања у транспорту, итд.

18 10 Steps to Setting SМARТ objectives, George Ambler, www.thepracticeofleadership.net, October 2006 
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Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Стратешко питање/област

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 Смањење ризика у систему и оптимална 
расподела ризика +           + + +   +

15 Развој београдског концепта „Мобил-
ност као услуга” (Мobility-as-a-Service) +   +   + + +   +   +

Легенда:

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

Матрица практично показује утицај стратешког циља на 
идентификовано стратешко питање/област.

Из табеле се види да стратешки циљеви нису једнознач-
ни, односно да њихово достизање врши утицај на више 
стратешких питања/области. 

Кључни стратешки циљеви према систему јавног линиј-
ског транспорта путника могу мењати/трансформисати у 
времену, али да се у измењеним условима не мења и њихов 
утицај на идентификована стратешка питања/области. Пре-
ма томе, дефинисани кључни циљеви према систему јавног 
линијског транспорта путника у граду Београду предста-
вљају полазну тачку у дефинисању стратешких оквира ра-
звоја система и у посматраном пресеку времена и стању си-
стема имају сличан приоритет у погледу њиховог остварења. 

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

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

Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Ранг значајности

Ознака
Кориго-

вана
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 експлоатаци-
оних брзина по подсистемима

КСЦ 5 5,31 Р5

6 Повећање квалитета система и услуге при-
меном 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 демо-
графским променама и урбанистичким 
развојем града

КСЦ 8 5,50 Р8

9 Повећање нивоа поузданости функциони-
сања система (тачности и редовности) КСЦ 9 5,57 Р9

10

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

КСЦ 10 5,75 Р10

11
Заустављање пада учешћа система у видов-
ној расподели у градском транспортном 
систему

КСЦ 11 6,00 Р11

12 Повећање учешћа система у видовној рас-
подели у градском транспортном систему КСЦ 12 6,00 Р12

Ред.
бр. Кључни стратешки циљ

Ранг значајности

Ознака
Кориго-

вана
вредност

Ранг

13 Развој београдског концепта „Мобилност 
као услуга” (Мobility-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 Бео-
граду и развој нових подсистема у складу са инвестицио-
ним могућностима Града Београда. 

Како стварање одрживог система „по мери” Града Бео-
града представља основни и кључни императив развоја си-
стема у будућем планском периоду, следећи корак у методо-
лошком поступку се односи на дефинисање визије, мисије 
и циљне функције система, а све у складу са постављеним 
стратешким циљевима. 

Визија система треба да буде усклађена са визијом ра-
звоја града Београда, јер је систем јавног линијског транс-
порта путника његов интегрални део и тренутно најва-
жнији сервис мобилности грађана. Визија треба да садржи 
стратешке изборе и вредности које дефинишу поглед на 
сврху и начин постојања система. 

Мисија система јавног линијског транспорта путника 
у Београду треба да дефинише разлоге или сврхе постоја-
ња овог система у виду места, улоге и снаге система у ви-
довној расподели реализације путовања у граду Београду. 
Мисија треба да изрази садашњу и будућу делатност и по-
словну активност система, али са јасним усмерењем ка си-
нергији рада система са осталим расположивим одрживим 
системима транспорта путника (флексибилни и специјални 
транспорт путника и пешачење). 

Циљна функција система јавног линијског транспорта 
путника у Београду треба да квантификује и конкретизу-
је ставове дефинисане визијом и мисијом система. Циљну 
функцију система дефинишу, са једне стране величина, карак-
теристике 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 си-
стем, 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 стра-
тешке елементе усмерене ка остварењу циљева виших си-
стема и стратешких циљева кључних актера у систему који 
се односе на систем као транспортно-пословни систем.
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Циљна функција система је изражена преко експлицитно дефинисаних KPI параметара (Key Performance Indicator). Де-
финисани KPI параметри омогућавају међусобну компарацију у различитим временским пресецима, што је један од преду-
слова за транспарентан и ефикасан мониторинг и контролу достизања стратешких циљева у свим стратешким питањима/ 
областима. У следећој табели приказани су KPI параметри који квантитативно изражавају циљну функцију система јавног 
линијског транспорта путника у будућем планском периоду.

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

Ред.
бр.

Кључни
стратешки 

циљ

KPI параметри

Назив KPI параметра Ознака
Циљна вредност

2027 2033

1 КСЦ 1

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

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

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

Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у бруто транспортном раду израженом у возило·км KPI 1.4 25% 50%

2 КСЦ 2 Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у нето транспортном раду (NТR) 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 тачка-
ма)

KPI 4.3 30% 75%

Тарифна интеграција KPI 4.4 100% 100%

5 КСЦ 5 Просечно време путовања KPI 5.1 35 минута 30 минута

Релативно повећање експлоатационих брзина (Ve) по подсистемима у односу на базну 2020. KPI 5.2 15% 30%

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

KPI 6 3,2 3,7

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

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

9 КСЦ 9
Релативно повећање коефицијената поузданости у односу на базну 2020. KPI 9.1 15% 30%

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

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

10 КСЦ 10 Проценат учешћа еколошко-подобних подсистема у бруто транспортном раду (BТR1) израженом у 
возило·км

KPI 10 25% 50%

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

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

13 КСЦ 13 Број интегрисаних пружалаца услуге мобилности (провајдера) саобраћајно-транспортних система у 
концепт „Мобилност као услуга” (Мobility-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.
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Неопходно је обезбедити услове да KPI параметри који се мере буду стабилни током читавог планског периода, одно-
сно 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. 

7. Дефинисање стратешких сценарија развоја система 

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

7.1. Дефинисање мера за достизање стратешких циљева 

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

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

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

мере Назив мере

М1 Измена и развој регулаторних аката на свим нивоима у складу са развојем система и динамиком примене мера
М2 Оптимизација учешћа превозника свих власничких структура на тржишту транспортних услуга
М3 Унапређење организације и управљања системом
М4 Унапређење координације рада свих градских институција
М5 Унапређење модела уговорних односа
М6 Континуална анализа тржишта транспортних потреба и захтева и квалитета система и услуге
М7 Усклађивање ангажованих транспортних капацитета са транспортним захтевима
М8 Дефинисање концепта мреже линија јавног градског транспорта путника (хијерархија подсистема и хијерархија линија)
М9 Промена концепта приградског транспорта (јасна хијерархија подсистема са примарном улогом БГВОЗА)

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

М11 Дефинисање минималних стандарда за развој мреже линија (стандардизација интервала слеђења возила у вршним и ванвршним часовима, броја полазака, присту-
пачности 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)
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

Детаљан опис свих предложених мера које су саставни део предложених сценарија развоја система јавног линијског 
превоза путника у Београду приказан је у Књизи 4. – Прилог Ц, дизајниран као акциони пасош. Премер акционог пасоша 
за меру М7. приказан је у следећој табели.
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Табела 5. Акциони пасош
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7.2. Дефинисање степена утицаја мера на достизање стратешких циљева 
Као што је и дефинисано у приказаном методолошком поступку, за сваки од постављених стратешких циљева евиден-

тира 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. 

У поступку оцењивања степена утицаја мера на стратешке циљеве учествовало је 10 експерата. Степен утицаја сваке од 
мера, уколико постоји, на појединачни циљ сваки од експерата је одређивао према дефинисаној тростепеној скали у петом 
кораку методолошког поступка.19

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

Табела 6. Сумарна матрица утицаја предложених мера на кључне стратешке циљеве
Ознака КСЦ 1 КСЦ 2 КСЦ 3 КСЦ 4 КСЦ 5 КСЦ 6 КСЦ 7 КСЦ 8 КСЦ 9 КСЦ 10 КСЦ 11 КСЦ 12 КСЦ 13 КСЦ 14 КСЦ 15 Σ

М16 16 26 24 24 27 26 13 20 26 29 25 28 20 25 18 347
М17 15 24 23 21 24 21 12 17 22 25 22 21 9 22 11 289
М6 9 19 13 19 21 27 15 23 15 13 23 23 22 21 17 280

М24 5 20 22 15 30 23 9 11 30 17 26 22 13 25 11 279
М9 12 23 19 19 23 21 15 18 23 25 18 17 12 23 11 279
М8 10 26 16 28 20 16 11 16 18 17 20 18 15 29 16 276
М7 8 20 13 15 22 26 14 25 18 12 22 19 14 27 11 266

М18 18 15 21 15 17 23 11 15 17 27 21 20 12 20 8 260
М23 18 16 23 21 16 21 10 15 14 23 15 16 24 16 10 258
М30 7 6 4 29 19 24 24 9 24 8 17 18 24 15 15 243
М29 7 16 8 25 16 18 13 16 9 24 20 24 15 20 6 237
М3 2 10 12 18 22 23 14 15 26 8 16 16 14 23 18 237

М10 4 16 11 17 21 22 9 18 21 11 20 20 10 23 9 232
М14 26 14 26 9 9 16 8 17 9 30 16 15 9 8 8 220
М12 2 16 8 24 25 22 7 16 17 9 13 12 14 22 9 216
М13 6 14 11 19 12 19 5 27 10 17 13 16 17 16 10 212
М5 15 6 12 16 9 19 27 6 15 16 10 10 13 13 23 210

М19 20 18 21 12 10 14 8 13 9 26 12 12 10 14 9 208
М32 13 9 6 20 7 14 30 5 10 6 14 13 17 16 26 206
М31 6 11 5 26 20 29 8 8 13 5 13 11 26 18 7 206
М15 23 16 26 11 8 19 8 15 7 27 8 10 11 8 7 204
М27 4 12 11 19 16 17 8 19 15 12 11 11 11 18 9 193
М11 7 10 10 14 13 18 16 14 17 10 9 10 10 23 10 191
М4 5 5 11 12 17 18 9 15 18 7 11 13 14 17 11 183

М33 9 6 5 14 5 17 28 9 9 6 12 11 12 16 23 182
М21 5 12 9 20 10 16 9 12 9 20 11 11 20 9 8 181
М25 8 6 15 15 10 11 10 19 15 15 8 9 10 14 13 178
М1 8 7 8 14 6 10 16 16 7 17 15 15 14 9 14 176

М20 6 15 6 15 9 17 6 13 8 12 12 12 20 12 8 171
М26 4 8 11 17 10 13 5 19 18 11 11 9 7 16 12 171
М2 12 8 8 14 7 10 18 9 13 9 9 7 14 10 22 170

М35 17 6 9 9 5 10 29 9 11 12 9 9 9 9 15 168
М36 14 7 11 12 5 10 26 4 8 4 8 8 9 16 24 166
М28 9 8 12 12 20 11 4 12 19 7 9 9 7 14 5 158
М22 2 8 2 17 10 21 4 13 5 10 7 7 19 7 5 137
М34 8 5 5 7 4 9 25 8 6 5 7 6 10 11 19 135

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

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

19 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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Поред сумарне матрице утицаја предложених мера на 
постављене стратешке циљеве, формирана је и матрица 
просечног утицаја предложених мера на постављене страте-
шке циљеве. Вредности у матрици су добијене као аритме-
тичка средина оцена које су давали појединачни експерти.

Коначно, значајност дефинисаних мера врши се према 
сумарном утицају на постављене кључне стратешке циљеве. 
Рангирање се врши према сумарном степену утицаја мере 
на кључне стратешке циљева (представља суму нивоа ути-
цаја посматране мере на кључне стратешке циљеве) и сте-
пену просечног утицаја мере по једном стратешком циљу. У 
наредној табели дата је листа рангираних мера према степе-
ну утицаја на испуњење кључних стратешких циљева иска-
заном кроз дефинисана два показатеља. Мере су сортиране 
према првом показатељу – сумарном степену утицаја мере 
на кључне стратешке циљеве.

Табела 7. Рангирање мера према степену утицаја на ис-
пуњење кључних стратешких циљева

Ранг 
мере

Ознака
мере

Сумарни степен ути-
цаја мере на кључне 
стратешке циљеве

Степен просечног 
утицаја мере по 

кључном стратешком 
циљу

1 М16 347 2,41
2 М17 289 2,11
3 М6 280 2,19
4 М24 279 2,11
5 М9 279 2,02
6 М8 276 2,03
7 М7 266 2,18
8 М18 260 1,87
9 М23 258 1,99

10 М30 243 2,17
11 М29 237 1,93
12 М3 237 1,94
13 М10 232 2,04
14 М14 220 2,06
15 М12 216 1,83
16 М13 212 2,06
17 М5 210 2,06
18 М19 208 1,83
19 М32 206 2,00
20 М31 206 1,94
21 М15 204 2,02
22 М27 193 1,72
23 М11 191 1,94
24 М4 183 1,63
25 М33 182 1,81
26 М21 181 1,73
27 М25 178 1,91
28 М1 176 1,60
29 М20 171 1,77
30 М26 171 1,85
31 М2 170 1,84
32 М35 168 1,81
33 М36 166 1,69
34 М28 158 1,82
35 М22 137 1,57
36 М34 135 1,64

7.3. Дефинисање стратешких сценарија – DoМin и DoМax

Полазна стратешка алтернатива је DoМax, која под-
разумева спровођење 36 дефинисаних мера. Спровођење 
DoМax стратешког сценарија довело би до максималног 
степена испуњења постављених кључних стратешких ци-
љева. У наредној табели је дат скуп мера у оквиру DoМax 
стратешке алтернативе.

Табела 8. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoМax
Ознака Назив мере Ознака Назив мере

М1

Измена и развој регу-
латорних аката на свим 
нивоима у складу са 
развојем система и ди-
намиком примене мера

М19 Развој тролејбуског подсистема

М2

Оптимизација учешћа 
превозника свих вла-
сничких структура на 
тржишту транспортних 
услуга

М20 Развој подсистема речног транспор-
та путника

М3
Унапређење органи-
зације и управљања 
системом

М21

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

М4
Унапређење координа-
ције рада свих градских 
институција

М22 Развој подсистема специјалног 
транспорта путника (ескалатор)

М5 Унапређење модела 
уговорних односа М23 Развој услуге е-мобилности

М6

Континуална анализа 
тржишта транспортних 
потреба и захтева и ква-
литета система и услуге

М24

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

М7

Усклађивање ангажова-
них транспортних капа-
цитета 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 – хијерархи-
ја линија)

М26 Развој нових аутобуских и тролејбу-
ских терминуса

М9

Промена концепта 
приградског транспорта 
(јасна хијерархија подси-
стема са примарном 
улогом БГВОЗА)

М27 Изградња нових терминуса за при-
градске линије

М10

Константно усклађива-
ње и промена редова во-
жње на основу реалних 
података о функциони-
сању система

М28 Реконструкција и изградња саобра-
ћајне инфраструктуре

М11

Дефинисање минимал-
них стандарда за развој 
мреже линија (стандар-
дизација интервала сле-
ђења возила у вршним 
и ванвршним часовима, 
броја полазака, присту-
пачности итд.)

М29 Изградња паркинг простора на обо-
дима града („Park and Ride”)

М12

Уређење најважнијих 
трансферних тачака у 
систему (по коридори-
ма, по подсистемима) 
и координација функ-
ционисања 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, интегриса-
ног, парципативног и ко-
ординисаног 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, ефи-
каснија контрола, већа овлашћења 
контролора, усмерене кампање са 
темама (обавеза плаћања превоза, 
повољност куповине месечних прет-
платних карата)

М15

Повећање учешћа еко-
лошки подобних возила 
у оквиру аутобуског 
подсистема

М33

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

М16 Развој инфраструктуре 
метро подсистема М34

Измена начина финансирања суб-
венционисаних категорија путника 
(обезбедити надокнаду за повлашће-
не категорије од стране надлежних 
институција)
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Ознака Назив мере Ознака Назив мере

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 DoМin подразумева спровође-
ње минималног скупа дефинисаних мера, којима се обез-
беђује степен испуњености кључних стратешких циљева од 
минимум 60%. 

Треба нагласити да и ова алтернатива подразумева спро-
вођење првих 18 најзначајнијих мера, чиме се обезбеђује 
минимално дефинисати степен испуњености циљне функ-
ције 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 докумен-
тима и саставни су део транспортне политике Града Београ-
да у овом пресеку времена.

Скуп од укупно 20 мерa у оквиру ове стратешке алтерна-
тиве приказан је у наредној табели. 

Табела 9. Скуп мера у стратешкој алтернативи DoМin
Озна-

ка Назив мере Озна-
ка Назив мере

М3 Унапређење организације и 
управљања системом М16 Развој инфраструктуре метро 

подсистема

М5 Унапређење модела уговорних 
односа М17

Развој инфраструктуре 
градско-приградске железнице 
(БГ ВОЗ)

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

М18 Развој трамвајског подсистема

М7
Усклађивање ангажованих 
транспортних капацитета са 
транспортним захтевима

М19 Развој тролејбуског подси-
стема

М8

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

М23 Развој услуге е-мобилности

М9

Промена концепта приградског 
транспорта (јасна хијерархија 
подсистема са примарном уло-
гом БГВОЗА)

М24

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

М10

Константно усклађивање и 
промена редова вожње на основу 
реалних података о функциони-
сању система

М25

Изградња нових инфра-
структурних капацитета за 
логистичку подршку систему 
(нови депои)

М12

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

М26 Развој нових аутобуских и 
тролејбуских терминуса

М13

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

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

М14 Унапређење еколошке подобно-
сти система М30

Унапређење система за 
наплату карата и управљање 
возилима

Треба нагласити да и ова алтернатива подразумева спро-
вођење првих 18 најзначајнијих мера, чиме се обезбеђује 
минимално дефинисани степен испуњености циљне функ-
ције система. Поред тих мера, у ову стратешку алтернативу 
уврштене су и још два мере које ће се сигурно спроводити, 
јер су дефинисане усвојеним планским и пројектним до-
кументима и саставни су део транспортне политике Града 
Београда у овом пресеку времена.

7.4. Критеријуми за избор стратегије развоја система

Основни критеријум за вредновање стратешких алтернатива је степен испуњења кључних стратешких циљева приме-
ном предложених мера. 

Степен испуњења основних стратешких циљева представља суму утицаја свих мера у оквиру стратешке алтернативе на 
испуњење кључних стратешких циљева. Утицај сваке од мера на појединачни циљ одређен је на тростепеној скали.20 Затим 
је израчунат и укупан збирни утицај свих мера на остварење посматраног кључног стратешког циља, као сума утицаја сва-
ке од појединачних мера на посматрани циљ. 

Примена свих мера које имају утицај на посматрани циљ омогућава да циљ буде у потпуности испуњен (100%). Изоста-
вљање 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 ис-
пуњења по свим кључним стратешким циљевима. Стратешка алтернатива DoМax, кроз спровођење читавог спектра од 36 
дефинисаних мера, у потпуности испуњава дефинисане кључне стратешке циљеве (следећа слика).
20 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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Слика 12. Степен утицаја скупа мера на остваривање кључних стратешких циљева

За разлику од DoМax сценарија, спровођење мера дефи-
нисаних стратешком алтернативом DoМin довело би у про-
секу до испуњености око 60% дефинисаних критеријума по 
сваком од стратешких циљева. Најмањи степен испуњено-
сти циљне функције (испод 50%) је циљ КСЦ 7 – Постиза-
ње прихватљивог нивоа односа сопственог прихода и суб-
венција, a затим следе циљеви КСЦ 15 – Смањење ризика 
у систему и оптимална расподела ризика; КСЦ 13 – Развој 
београдског концепта „Мобилност као услуга” (Мobility-as-
a-Service), али и КСЦ 1 – Повећање квалитета возног парка 
у свим подсистемима и достизање жељене просечне старо-
сти возила и емисионих стандарда. 

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

Ипак, ова алтернатива истовремено има висок степен 
испуњења (65-70%) за чак 10 стратешких циљева: КСЦ 2 – 
Промена видовне расподеле унутар систем јавног градског 
транспорта путника; КСЦ 3 – Повећање енергетске ефика-
сности возила у систему; КСЦ 5 – Смањење времена путо-
вања и варијације времена путовања – повећање експлоа-
тационих брзина по подсистемима; КСЦ 8 – Усклађивање 
развоја система са демографским променама и урбанистич-
ким 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 транс-
портном систему; КСЦ 12 – Повећање учешћа система у ви-
довној расподели у градском транспортном систему и КСЦ 

14 – Повећање ефикасности мреже линија.

7.5. Избор стратегије развоја система јавног линијског пре-
воза путника у Београду

Приликом избора стратешког сценарија развоја система 
јавног линијског превоза путника, пре свега, треба се води-
ти 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 Гра-
да 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 пут-
ника 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, усагла-
шено је да се дефинишу граничне стратешке алтернативе. 

Сценарио – DoМax, подразумева развојну стратешку ал-
тернативу, односно потпуно испуњење свих дефинисаних 
кључних стратешких циљева диференцираних по страте-
шким областима/питањима.21 

Реализација сценарија DoМax је интерес система и свих 
кључних актера у систему.

21 DoМax претпоставља спровођење читавог спектра од 36 дефинисаних мера и 
обезбеђује 100% испуњење дефинисаних критеријума по сваком од стратешких 
циљева
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Сценарио – DoМin, представља минималан скуп мера 
који се мора спровести како би се обезбедила минимална 
одрживост система у посматрaном стратешком хоризонту.22 

Имплементација овог стратешког документа омогућава 
примену и неке друге „хибридне” алтернативе, чији се сте-
пен утицаја на испуњење циљне функције налази између 
граничних стратешких алтернатива, DoМax и DoМin. 

Управо овакав приступ је у сагласности са својством 
динамичности система јавног линијског транспорта пут-
ника, 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 фак-
тора у простору и времену. Узрочно-последично и дефини-
сани 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 фи-
нансијске снаге Града Београда, као и од одговорности вла-
сника и управљача тржиштем транспортних услуга, али и 
последица ограничења у и ван система. 

8. Стратешки акциони и буџетски план

Акциони план је дефинисан за Сценарије DoМin и 
DoМax са пресеком 2027/2033. Стратешки акциони план 
је базна основа за израду Годишњих планова, који ће да 
припрема Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за 
финансије Града Београда, а који је интегрални део финан-
сијског плана Града Београда на позицији и разделу који 
припада Секретаријату за јавни превоз и који треба да 
представља скуп активности које систем јавног линијског 
транспорта путника у Београду планира да реализује током 
сваке године важења плана. 

Акциони план генерално представља основу за израду 
буџетских захтева градских институција надлежних за сек-
тор транспорта путника, а по структури треба да буде уса-
глашен са приоритетима које дефинише транспортна поли-
тика Града Београда.

Укупан износ инвестиционих улагања за реализаци-
ју свих 36 мера у оквиру сценарија DoМax 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 изво-
ра, у којима учешће може имати и буџет града Београд, бу-
џет Републике Србије и остали инвестициони фондови. Не-
што више од 5% укупне суме чине инвестиције директно из 
буџета Града Београда.

Имајући у виду да је развој метро подсистема доминан-
та инвестиција, са учешћем од око 65% у укупном инвести-
ционом 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 дефиниса-
ној суми нешто више од 14,6% инвестиција су средства из 
буџета Града Београда, а остатак представљају комбиновани 
извори финансирања.
22 DoМin претпоставља спровођење дела мера дефинисаних стратешком алтерна-

тивом DoМax, односно у просеку испуњење око 60% дефинисаних критеријума 
по сваком од стратешких циљева. 

Табела 10. Структура инвестиција према извору финан-
сирања – Сценарио DoМax

Извор финансирања

Процењени укупни инвестициони трошкови 
[EUR]

Са МЕТРО подсистемом Без МЕТРО подсистема

БУЏЕТ Града Београда 258.440.000 5,07 % 258.440.000 14,63 %

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

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

УКУПНО 5.100.937.000 100,00 % 1.766.937.000 100,00 %

Посматрано по стратешким периодима, око 64% 
инвестиција треба да се реализује у периоду од 2021. до 2027. 
године, односно 3.238.957.581 евра. 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 инвестици-
ју за реализацију прве фазе метро подсистема, односно 
1.826.000.000 евра.

Слика 13. Структура инвестиција по периодима реализаци-
је – Сценарио DoМax

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

У наредним табелама приказни су Стратешки акциони и 
буџетски планови за сценарија DoМax и DoМin дефиниса-
ни за временске пресеке 2027. и 2033. година. 

Детаљном анализом Акционог и буџетског плана уку-
пан просечни годишњи инвестициони обим у страте-
шком планском периоду до 2033. године износи укупно 
425.078.083 евра са укљученим инвестицијама у метро под-
систем, односно 147.244.750 евра/годишње без метро под-
система. 
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Табела 11. Стратешки акциони и буџетски план – Сценариo DoМax
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Табела 12. Стратешки акциони и буџетски план – Сценариo DoМin
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9. Кључни фaктoри oд утицaja зa имплeмeнтaциjу стрaтeгиje

Вaжнo je нaпoмeнути дa пoстojи нeкoликo кључних фактора прeсудних зa успeшну и квaлитeтну рeaлизaциjу стрaтeги-
je. Да би се достигли постављени циљеви и задржало/повећало учешће система јавног транспорта путника у видовној рас-
подели, неопходно је у почетној фази имплементације снажно поставити четири стуба на којима треба да се заснива реа-
лизација 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 по-
литика; 

– 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) узима-
јући у обзир њихове системске карактеристике;

– РЕГУЛАЦИЈА: Обезбедити промену и прилагођавање правног и регулаторног оквира на нивоу Града Београда за ра-
звој одрживе урбане мобилности. 

Друга група фактора који утичи на имплементацију стратегије везани су за технологију спрoвoђeњa мера и aктивнoсти 
у прoцeсу достизања постављених стратешких сценарија (DoМin и DoМax), 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 aнaли-
зирajу 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, синeргeт-

скo 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.

Тaкoђe, jeдaн oд кључних фaктoрa кojи дирeктнo утичe нa процес имплементације стратегије у вези је са интeгрaциjом 
процеса плaнирaњa рaзвoja систeмa jaвнoг трaнспoртa путникa и урбaнистичкoг плaнирaњa. 

Стратегију развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године са пресе-
ком 2027. године, објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-453/21-С, 30. августа 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



Број 79 – 596 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. август 2021.

САДРЖАЈ

Страна
Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за период до 2033. године, са 

пресеком 2027. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


