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 Пројекат одвијања ЈГПП-а у Новом Саду 

11  УУВВООДД  

Овај пројекат под називом “Пројекат одвијања јавног градског и приградског превоза 
путника у Новом Саду” је проистекао на основу уговора између Градске управе Новог 
Сада1, односно Секретаријата за саобраћај и путеве и ЈП “Урбанизам“ Завода за 
урбанизам потписаног у септембру 2003. године. 

1.1 Повод за израду Пројекта  

                                                

У индустријски развијеним земљама присутна је тенденција премештања места 
становања, места рада, па и пословног простора из центра према периферији града и 
приградским зонама. Код земаља у развоју где ми спадамо присутан је обрнути 
процес, и даље је присутан експлозиван развој градова и експанзија сеобе сеоског 
становништва у градове. Нагло, спонтано и неконтролисано ширење градских 
агломерација везано је са проблемима неусаглашеног развоја инфраструктуре, 
посебно у области саобраћаја. Са повећањем стандарда расте мобилност и кретање 
становништва а тиме и индивидуална моторизација која је и даље у сталном порасту. 
На оваква стања и развој ситуације може да утиче пре свега лош и слабо организован 
јавни превоз. 
 
Због тога је вишеструки интерес Града Новог Сада, да систем јавног превоза унапреди 
и повећа своје учешће у задовољењу превозних захтева становништва. Овај вид 
превоза је економски рационалнији, мање оптерећује уличну мрежу, еколошки 
подобнији и битно утиче на смањење захтева за паркирањем. Лош јавни превоз утиче 
на повећање кретања индивидуалних возила на мрежи са свим негативним 
последицама које то прате. Због тога би у наредном периоду, како у погледу 
превозних захтева тако и у погледу превозних капацитета, требало настојати да се 

 
1 Господин Синиша Бубњевић, члан Извршног одбора за саобраћај, је представљао Град Нови Сад 
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1. Увод 

успостави тренд пораста путника у јавном градском превозу у односу на 
индивидуални превоз који ће такође у наредном периоду јачати. То значи да јавни 
градски и приградски путнички превоз (у даљем тексту ЈГПП) мора, поред јачања 
понуде у погледу ширења мреже линија, да повећа ниво услуге смањењем интервала 
и стварањем поузданог система у који ће корисници имати поверења.  
 
Усвајањем Генералног плана Новог Сада до 2021. године предвиђено је укидање  
терминала на Рибљој пијаци и Шафариковој улици с тим да је предложена нова 
локација терминала ЈГПП-а и то код старе ранжирне станице. У међувремену су се у 
стручној јавности појавили и додатни предлози у вези локација терминала као нпр.: 
премештање целокупног приградског саобраћаја на већ постојећи терминал код 
Жељезничке станице, затим терминал код окретнице на Лиману 4, или код Кванташке 
пијаце итд. Овоме треба додати и чињеницу да је у току процес измена важећег 
Генералног плана Новог Сада и у оквиру тог поступка треба да се укључе и резултати 
овог Пројекта. 
 
Због свега тога је неопходно преиспитати систем ЈГПП-а, односно мрежу линија и то 
посебно у погледу терминала приградског превоза и њиховог односа и контакта са 
линијама јавног градског превоза. Ово би представљао повод, а у исто време и 
приоритетан задатак у циљу обављања најважнијег задатка у саобраћајном систему 
града од стране ЈГПП-а. 

1.2 Циљеви Пројекта 

Основни циљ израде Пројекта је поред осталог и добијање одговора на следећа 
најважнија питања: 

1. Како систем ЈГПП-а у Новом Саду треба да функционише након измештања 
постојећих терминала на Рибљој пијаци и Шафариковој улици? 

2. Како систем ЈГПП-а у Новом Саду треба да функционише након реализације 
планиране уличне мреже у хронолошком смислу? 

3. Шта све треба учинити и када у смислу увођења шинског подсистема у систем 
ЈГПП-а? 

Поред добијања одговора на претходно постављена питања, израда Пројекта треба 
да омогући и иницира израду Новосадског саобраћајно транспортног модела 
(НОСТРАМ) по узору на све развијене Европске градове. 

Страна: 2   
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1.3 Ефекти израде Пројекта  

У случају реализације закључака до којих се буде дошло након завршетка овог 
Пројекта, Град Нови Сад, приградска насеља Новог Сада, превозник, корисници ЈГПП-
а, па и сви грађани, могу очекивати следеће ефекте: 

1. Већу прерасподелу свих путовања у корист ЈГПП-а у односу на путнички 
аутомобил; 

2. Повећање квалитета ЈГПП-а уз рационалније и ефикасније коришћење 
средстава рада превозника; 

3. Мање саобраћајно оптерећење уличне мреже уз повећање њене проточности а 
самим тим и повољније еколошке услове у граду због смањења количине 
укупно потрошене енергије; 

4. Ублажавање проблема паркирања услед хроничног недостатка паркиралишних 
капацитета и хаоса који изазивају непрописно паркирани аутомобили; 

5. Равномернију расподелу становништва између града Новог Сада и приградских 
насеља уз смањење тенденције пада броја становника и вредности некретнина, 
грађевинског и пољопривредног земљишта у приградским насељима; 

6. Равномернија урбанизација и развој приградских насеља у односу на град 
Нови Сад; 

7. Почетак на изради Новосадског саобраћајно транспортног модела. 
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22  ООССННООВВЕЕ  ИИЗЗРРААДДЕЕ  ППРРООЈЈЕЕККТТАА  УУЗЗ  ППРРИИККААЗЗААННУУ  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈУУ  

Основ за израду Пројекта чини: 
1. Постојеће стање (база података) што се највише односи на системско бројање 

путника на систему ЈГПП-а које је спроведено 2000. године (2), 
2. Важећа планска документација, односно Генерални план Новог Сада до 2021. 

године у којем је дефинисана планирана просторна организација Новог Сада 
па самим тим и будућа улична мрежа (7), 

3. Резултати до којих се дошло у оквиру “Измена и допуна студије оправданости 
увођења електричних видова превоза у ЈГПП у Новом Саду” (11); и 

4. Резултати до којих се дошло у оквиру “Студија жељезничког приградског 
путничког саобраћаја Новог Сада” (14). 

 
При томе треба имати у виду препоставке од којих се пошло у смислу дефинисања 
постојећег стања. То се пре свега односи на Мост слободе за који се сматра да је у 
функцији (иако тренутно није)2 пошто је реално очекивати завршетак његове 
реконструкције током 2005. године.  
 
У Пројекту је акценат дат на решавање тренутно најважнијег проблема који је и 
постављен пред обрађивача, а то је: Како систем ЈГПП-а у Новом Саду треба да 
функционише након измештања постојег терминала на Рибљој пијаци? У 
хронолошком смислу ово је први корак који треба учинити па је решење и тражено у 
оквирима постојећег стања.  
 
Прихваћени су закључци из “Измена и допуна студије оправданости увођења 
електричних видова превоза у ЈГПП у Новом Саду” (11) у вези облика и динамике 
укључивања трамваја у форми тзв. LRT-а (лаког шинског система).  
 

                                                 
2 Мост слободе је срушен током НАТО бомбардовања 1999. године. 
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2. Основе израде Пројекта уз приказану методологију 

Што се тиче временских оквира значајнијег укључивања жељезнице у приградски 
превоз путника, констатовано је да је због тренутног стања у ЖТП-у “Београд” (као 
једино могућег превозника) и законске немогућности укључивања приватника у 
обављању овог вида превоза, скоро немогуће вршити било какве прогнозе. Промене 
су неоподне, али тренутно временски неизвесне и сигурно не тако брзе. Због тога је 
укључивања жељезнице у приградски превоз путника у овом Пројекту разматрано 
само на нивоу организације и мреже линија без упуштања у детаљнију анализу 
временске димензије. При томе је подручје обухвата анализе за овај вид превоза 
било нешто веће од онога које је постављено пред овај пројекат, али то је 
првенствено учињено због карактеристика жељезничког подсистема. 
 
Подручје истраживања овог Пројекта се односи на подручје опслуге ЈГПП-а “Нови 
Сад” из 2000. године и оно је приказано на следећој слици (Слика 2-1): 

Слика 2-1: Подручје обухвата Пројекта 

 
 
Анализом подручја обухвата Пројекта мора се споменути специфичност Општине 
Сремски Карловци која се огледа у томе да је она од пре неколико година постала 
самостална, а да је пре тога била у склопу Града Новог Сада. Последица тога је да је 
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приступ подацима за ову општину идентичан као и за остала приградска насеља Града 
Нови Сад. 
 
У Пројекту је коришћена методологија приказана на следећој слици (Слика 2-2) која 
представља упрошћену шему његове израде. 
 

Слика 2-2: Дијаграм израде Пројекта 
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33  ИИССТТРРААЖЖИИВВААЊЊЕЕ  ККААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  ППРРЕЕВВООЗЗННИИХХ  ЗЗААХХТТЕЕВВАА  

Системско бројање и анкета путника у ЈГПП-у Новом Саду су последњи пут 
спроведени у октобру 2000. године са циљем снимања основних карактеристика 
превозних захтева на систему ЈГПП-а3. За разлику од бројања из 1995. год. у 
функцији није био Мост слободе. Поред овога ови подаци су послужили и као основа 
за калибрацију модела у овом Пројекту. При томе треба имати у виду да су се у 
међувремену десиле одређене промене у систему и то: 

 Укинута је линија 12; 
 Пробијена је Улица Хаџи Рувимова чиме је измењена траса линије број 8; 
 На линији број 7 су уведена зглобна возила; 
 Укинуте су приградске линије број 27 за Ђурђево и 63 за Чортановце. 

 
И поред ових промена које су се десиле на систему, сматра се да су оне такве да 
битније не утичу на резултате који су добијени бројањем и анкетом па ће се 
калибрација модела вршити управо на податке који су добијени бројањем. Због тога 
се у наставку и дају основни показатељи који су добијени бројањем и анкетом при 
чему ће се због проблематике коју решава овај пројекат нешто већа пажња посветити 
приградским линијама. 
 
Поред истраживања које је спроведено 2000. године, до данас је извршено још 
неколико анкета и то: 

 Сектор за развој и квалитет ЈГСП-а “Нови Сад” сваке године спроводи анкету 
путника о доживљеном квалитету; и  
 За потребе овог Пројекта извршена су додатна истраживања,односно 

спроведена је телефонска анкета запослених на територији Града Новог Сада. 

                                                 
3 Бројање и анкета су спроведени у сарадњи ЈГСП “Нови Сад» и УрбисПројекта а.д. Нови Сад 
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3 Истраживања карактеристика превозних захтева 

3.1 Системско бројање путника 

Системско бројање путника у ЈГПП-у у Новом Саду је вршено три дана и то тако да су 
два дана бројане линије у граду и један дан линије у приграду. Бројање је вршено у 
возилима на тај начин што је на сваким вратима био по један бројач. У наставку ће 
бити приказани само они показатељи који су послужили за калибрацију модела. 

3.1.1 Превезени путници на градским линијама 

У току целог дана превезено је 223.721 путника на свим градским линијама. Највећи 
број вожњи је остварен на линијама 7 и 4, а најмањи на линијама 12 и 6. Како је већ 
речено линија број 12 је у међувремену укинута због очигледно лоших 
функционалних показатеља (Слика 3-1). 

Слика 3-1: Број превезених путника по градским линијама – цео дан 
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Интересантно је погледати и сатну дистрибуцију броја путника на градским линијама 
(Слика 3-2). 
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Слика 3-2: Сатна дистрибуција броја путника на градским линијама 
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Из претходног дијаграма (Слика 3-2) је очигледно да на систему градских линија 
постоје два карактеристична вршна периода и то: 
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1. Јутарњи, којег чине 2 сата у периоду од 6:00 до 8:00 сати, и то са нешто јачим 
сатом од 6:00 до 7:00, где је остварено 18.462 вожње, и други  

2. Послеподневни, који је нешто дужи и траје од 12:00 до 15:00 сати, с тим да је 
најинтензивнији сат од 13:00 до 14:00 сати, где је остварено 20.950 вожњи. 

 
Учешће првог вршног периода у односу на цео дан је 16,04% и 8,25% првог 
карактеристичног сата, док је учешће другог вршног периода 26,27% у односу на цео 
дан и 9,36% другог карактеристичног сата. 
 
У наставку следе дијаграми који приказују средњу дужину вожње (Слика 3-3), 
коефицијент измене путника (Слика 3-4), коефицијент искоришћења капацитета 
(Слика 3-5) и неравномерност протока по линијама (Слика 3-6). 
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3 Истраживања карактеристика превозних захтева 

Слика 3-3: Средња дужина вожње 
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Слика 3-4: Коефицијент измене путника 
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Слика 3-5: Коефицијент искоришћења капацитета (вршни сат 13-14h ) 
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Слика 3-6: Неравномерност протока по линијама 
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3 Истраживања карактеристика превозних захтева 

3.1.2 Превезени путници на приградским линијама 

У циљу потпунијег сагледавања броја путника на систему, целокупна мрежа 
приградских линија је подељена на коридоре на тај начин што линије на једном 
улазно-излазном правцу града чине један коридор при чему су у обзир узимане и 
друге специфичности у смислу организације превоза. На тај начин је добијено 7 
коридора: 

1. Коридор Каћ обухвата следеће линије: 
 Линија 21 Шангај, 
 Линија 22 Каћ, 
 Линија 23 Будисава, 
 Линија 24 Ковиљ, 
 Линија 25 Шајкаш, 
 Линија 26 Ђурђево. 

2. Коридор Темерин обухвата следеће линије: 
 Линија 30 Пејићеви Салаши, 
 Линија 31 Бачки Јарак, 
 Линија 32 Темерин, 
 Линија 33 Госпођинци, 
 Линија 34 Сириг-Камендин 
 Линија 35 Ченеј, 
 Линија 37 Сириг преко Ченеја, 

3. Коридор Кисач обухвата следеће линије: 
 Линија 41 Руменка, 
 Линија 42 Кисач, 
 Линија 43 Степановићево. 

4. Коридор Футог обухвата следеће линије: 
 Линија 52 Ветерник, 
 Линија 53 Футог-Стари, 
 Линија 54 Футог-Нови, 
 Линија 55 Футог-Браће Бошњак, 
 Линија 56 Бегеч. 

5. Коридор Сремски Карловци обухвата следеће линије: 
 Линија 61 Сремски Карловци-Виноградарска, 
 Линија 62 Сремски Карловци-Дудара, 
 Линија 63 Чортановци, 
 Линија 64 Буковац. 

6. Коридор Сремска Каменица обухвата следеће линије: 
 Линија 71 Сремска Каменица, 
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 Линија 72 Парагово, 
 Линија 74 Поповица, 
 Линија 75 Лединци. 

7. Коридор Беочин обухвата следеће линије: 
 Линија 77 Стари Раковац, 
 Линија 78 Беочин Село, 
 Линија 79 Черевић, 
 Линија 81 Баноштор, 
 Линија 82-83 Свилош-Грабово, 
 Линија 84 Сусек-Луг. 

3.1.2.1 Превезени путници по коридорима 
У приградском превозу се дневно превезе око 102.000 путника. По коридорима 
највећи број путника у оба смера се превезе на коридору Футог (28.805 путника или 
27%) а најмање на коридору Кисач (7.754 путника или 8%) (Слика 3-7). 

Слика 3-7: Број превезених путника по коридорима 
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3 Истраживања карактеристика превозних захтева 

Слика 3-8: Поцентуални однос превезених путника по коридорима-цео дан 

Проценат превезених путника по коридорима
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3.1.2.2 Број превезених путника по возилу у току дана 
Највећи број просечно превезених путника по возилу је на коридору Футог (130,3 
путника/возилу), а најмање по возилу на коридору Сремски Карловци (69,3 
путника/возилу) (Слика 3-9). 
 
Просечно се возилима приградског превоза превезе 105,9 путника у смеру из Новог 
Сада и 85,9 путника у смеру ка Новом Саду што је и логично с обзиром на број 
полазака који је предвиђен редом вожње. 
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Слика 3-9: Просечан број путника по возилу по коридорима оба смера 
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Највећи број просечно превезених путника по возилу у оба смера се реализује у 
периоду од 11:00 до 11:59 сати и то у смеру из Новог Сада 142,6 путника по возилу, 
а у смеру ка Новом Саду 142,5 путника по возилу (ако се занемари период од 23:00 
до 23:59 сата). 
 
Збирни подаци о броју просечно превезених путника по возилу по сатима су 
приказани у дијаграмима који следе (Слика 3-10 и Слика 3-11). 
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Слика 3-10: Просечан број путника по возилу (из НС) по сатима 
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Слика 3-11: Просечан број путника по возилу (ка НС) по сатима 

Просечан број путника по возилу 
смер ка Новом Саду

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

71
,2

96
,6

14
1,

7

12
3,

5

85
,0 94

,8

11
5,

2

14
2,

5

10
6,

7

91
,1

66
,3

52
,7

68
,9

80
,5

64
,4

48
,2

30
,7

31
,4

21
,0

9,
2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

00
:00

-00
:59

01
:00

-01
:59

02
:00

-02
:59

03
:00

-03
:59

04
:00

-04
:59

05
:00

-05
:59

06
:00

-06
:59

07
:00

-07
:59

08
:00

-08
:59

09
:00

-09
:59

10
:00

-10
:59

11
:00

-11
:59

12
:00

-12
:59

13
:00

-13
:59

14
:00

-14
:59

15
:00

-15
:59

16
:00

-16
:59

17
:00

-17
:59

18
:00

-18
:59

19
:00

-19
:59

20
:00

-20
:59

21
:00

-21
:59

22
:00

-22
:59

23
:00

-23
:59

време

П
ро

се
ча

н 
бр

ој
 п

ут
ни

ка

 

Страна: 18   



 Пројекат одвијања ЈГПП-а у Новом Саду 

3.2 Анкета путника везана за перципирани и жељени квалитет превозне 
услуге 

 

Поред бројања путника на линијама система као елементарног метода за 
истраживање превозних захтева за оцену објективног квалитета користи се анкета 
путника. Анкета је трајала 5 радних дана и спроведена је крајем октобра 2000. 
године. Анкетирани су путници на свим јачим градским и приградским стајалиштима. 
 
Анкетом је обухваћено 22.998 путника или 7% свих превезених путника у једном 
радном дану што се сматра меродавним узорком. 
 
Што се тиче временске дистрибуције анкетираних по сврхама, резултати показују да 
су се добили очекивани подаци, а то је да највећи број путника у јутарњим часовима 
одлази на посао (од 05:30 до 6:00 сати, 77% одлази на посао), а у поподневним се 
враћа кући после 14:00 сати. Одлазак у школу се најчешће обавља од 07:00 до 09:00 
сати, а у куповину око 9:00 сати. Категорија “остало”, најчешће се обавља од 9:00 до 
10:00 сати и после 19:00 сати. 
 
На стајалиште, анкетирани најчешће долазе пешице (73,1%), затим аутобусом 
(24,1%) а остатак долази возом или неким другим начином. 
 
Анкетирани путници се у току једног путовања возе директном вожњом у 60,4% 
случајева, са једним преседањем 37,4% а са два или више преседања у свега 2,2% 
случајева.  
 
У оквиру анкете је било постављено питање “На којој релацији у граду вам највише 
недостаје линија ГСП–а и ваша примедба?”. Путници су на ово питање требали 
одговарати по свом нахођењу и описно (није био понуђен одговор). Од укупног броја 
анкетираних путника, одговор је дало 11.936 путника (51,9%), док 11.062 путника 
(48,1%) није одговорило на ово питање. Због тога ће у наставку сви резултати бити 
приказани само у односу на број оних који су дали одговор на ово питање. 
 
Одговори које су давали анкетирани су разноврсног садржаја и изражавају субјективан 
утисак о недостацима система ЈГПП-а, при чему је један број корисника задовољан 
услугама овог система. Недостаци се у највећем броју случајева односе на мали број 
возила у шпицу и ван шпица, како у приградском тако и у градском превозу, затим на 
гужве у возилима, на однос возача и контролора према путницима, високу цену карте, 
недостатак ноћних линија, хигијену у возилима, нередовност полазака возила, 
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недостатак линија на појединим трасама и друго. На основу тога извршена је 
класификација примедби по групама, као што је проказано у дијаграму који следи 
(Слика 3-12). 

Слика 3-12: Процентуално учешће појединих примедби 
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Најзаступљенија примедба је била: Уопштен захтев за чешћим поласцима. Од тог 
броја највећи број се односи на линије број 11 и 5. Друга по интензитету је била 
примедба на гужве у возилима ГСП-а. 
 
Један од најчешћих захтева за новом линијом је повезивање Телепа са Новим 
Насељем и Детелинаром, односно, претварање линије број 7 у кружну линију, затим 
повезивање Петроварадина и Клисе, Новог Насеља и Клисе. У приградским насељима 
најчешће се тражи кружна линија у Каћу. 
 
Евидентно је да од укупног броја одговора добијених анкетом највећи део чине 
примедбе везане за недовољно честе поласке и гужве у возилима, па према томе 
интервенције на мрежи линија ЈГПП-а треба прилагодити овој чињеници. 
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3.3 Додатна истраживања 

3.3.1 Анкета путника везана за доживљени квалитет  

Сектор за развој и квалитет ЈГСП-а “Нови Сад”, од 2002. године сваке године 
спроводи системску оцену о доживљеном квалитету преко методологије која за сваки 
од елемената квалитета има оцену, а не процентуални однос у односу на све 
елементе. Према тој методологији добијене су оцене које се пореде на одређени 
временски пресек.  
 
Анкета је спроведена од 15.10. до 15.11. 2003. год. и имала је следеће циљне групе: 

 Запослене (352 од тога 244 у граду и 108 у приграду); 
 Ђаке и студенте (102 од тога 64 у граду и 38 у приграду); 
 Пензионере (74 од тога 61 у граду и 13 у приграду); 

У заградама је наведен остварен (реализован) број валидних анкетних листића.  
 
У односу на истраживања из 2002. године, у 2003. години долази до пада квалитета 
за 0,12 просечне оцене за градски саобраћај. Возила су са најнижом оценом. Извесно 
изједначење оцене има ред вожње, цена, безбедност и терминали. Најбољу оцену 
има информисање. 
 
Оцене елемената квалитета у приградском превозу су порасле незнатно у односу на 
претходну годину, док и овде најнижу оцену имају возила и уједначено, елемент цена. 

3.3.2 Телефонска анкета запослених 

За потребе моделске симулације, која ће бити касније детаљније описана, коришћена 
је информативна основа из досадашњих истраживања. Међутим, оцењено је да 
недостаје податак тренутне слике стања видовне расподеле радних путовања. Због 
тога је за потребе овог Пројекта извршена циљана телефонска анкета запослених по 
домаћинствима, са основним циљем сагледавања видовне расподеле. Анкета је 
трајала 4 дана и спроведена је крајем фебруара у данима викенда или у периодима 
дана када су запослени код куће. 
 
Узорак који је обухваћен овом анкетом чини 2.665 запослена у 1.532 домаћинстава 
од којих је 1.129 у граду и 403 у приградским насељима. Потребан узорак 
анкетираних је добијен пропорционално према јачини извора саобраћајне зоне. 
Овако добијена расподела је сведена на ниво дистрикта тако да се саобраћајне зоне и 
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дистрикти које се налазе у зони утицаја придружују сличним. Посматрано на нивоу 
Града Новог Сада, заједно са Сремским Карловцима, узорак анкетираних је 2,7%. 
 
Анкетирани су искључиво запослени чланови домаћинства, а најважније питање које 
је постављено у анкети је “На који начин најчешће идете на посао? При томе су 
понуђени одговори: 

 Аутобусом (ЈГСП); 
 Путничким аутомобилом (ПА); 
 Бициклом (БИЦ); 
 Пешице (ПЕШ); и  
 Остало. 

Поред овог питања постављана су још и питања о броју чланова домаћинства и броју 
аутомобила и бицикала које поседује домаћинство. 
 
На основу обрађених података из анкете, добијено је да доминантан начин радних 
путовања чине путовања јавним градским превозом, што у целини са осталим 
немоторизованим путовањима, представља најзначајнији део видовне расподеле од 
приближно 70% (Слика 3-13). 

Слика 3-13: Видовна расподела радних путовања 2004. 
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Пошто се у овом случају анализирају целине сличних карактеристика те да би се 
добио јединствени узорак, формирају се макро целине које се састоје од 
саобраћајних зона, а називају се саобраћајни дистрикти. Нови Сад до сада има 
формирана 37 дистрикта (Слика 3-14). 
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Слика 3-14: Дистрикти 

 
 
У следећим табелама (Табела 3-1 и Табела 3-2) је дат преглед расподеле начина 
путовања по дистриктима који су добијени из анкете и то посебно за град и за 
приградска насеља. 
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3 Истраживања карактеристика превозних захтева 

Табела 3-1: Видовна расподела радних путовања по дистриктима обухваћених 
телефонском анкетом (град) 

ДИСТРИКТ ПЕШ ПА ЈГСП БИЦ ОСТАЛО

3
4
5
6
7
8
9

10
13
14
15
18
21
22
25
27
28
29
30
32
34  

28,1% 33,7% 34,8% 1,1% 2,2%
24,6% 28,9% 44,7% 0,9% 0,9%
28,6% 31,2% 39,0% 0,0% 1,3%
16,3% 43,1% 40,7% 0,0% 0,0%
13,5% 32,0% 53,3% 0,8% 0,4%
30,6% 31,5% 36,1% 0,0% 1,9%
34,7% 26,3% 34,7% 1,7% 2,5%
17,3% 27,6% 54,1% 1,0% 0,0%
3,4% 65,5% 31,0% 0,0% 0,0%
9,3% 27,9% 60,1% 1,1% 1,6%
9,7% 37,5% 48,6% 0,0% 4,2%
6,5% 28,3% 65,2% 0,0% 0,0%
3,6% 41,7% 54,8% 0,0% 0,0%
7,9% 44,7% 46,1% 0,0% 1,3%
28,6% 14,3% 57,1% 0,0% 0,0%
25,5% 36,4% 32,7% 5,5% 0,0%
4,0% 48,0% 48,0% 0,0% 0,0%
20,5% 28,2% 51,3% 0,0% 0,0%
6,8% 27,0% 64,9% 0,0% 1,4%
5,3% 39,7% 53,4% 0,8% 0,8%
15,4% 39,7% 43,6% 0,0% 1,3%

13,8% 25,0% 58,6% 2,6% 0,0%
10,8% 27,0% 62,2% 0,0% 0,0%
32,0% 16,0% 48,0% 4,0% 0,0%
0,0% 41,7% 50,0% 0,0% 8,3%
5,6% 31,5% 59,3% 1,9% 1,9%
9,7% 6,5% 61,3% 22,6% 0,0%
18,8% 6,3% 43,8% 0,0% 31,3%
11,7% 33,0% 51,1% 3,2% 1,1%
11,2% 29,8% 46,1% 5,1% 7,9%
18,5% 3,7% 74,1% 3,7% 0,0%
0,0% 40,0% 60,0% 0,0% 0,0%
14,3% 25,0% 60,7% 0,0% 0,0%
19,8% 30,2% 50,0% 0,0% 0,0%

15,8% 33,7% 48,7% 0,7% 1,1%
13,3% 26,5% 53,6% 3,5% 3,1%
15,2% 31,8% 50,0% 1,4% 1,6%

Табела 3-2: Видовна расподела радних путовања по (зонама) дистриктима 
обухваћених телефонском анкетом (приград) 

ЗОНА ПЕШ ПА ЈГСП БИЦ ОСТАЛО

Каћ
Будисава
Ковиљ
Ченеј
Руменка
Кисач
Степановићево
Ветерник

Сремски Карловци

Футог
Бегеч
Лединци
Буковац

 
ГРАД

ПРИГРАД
УКУПНО  
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Из анкете су добијени и подаци о броју чланова (Слика 3-15), броју запослених (Слика 
3-16) и о броју путничких аутомобила по домаћинствима (Слика 3-17). 

Слика 3-15: Расподела броја чланова по домаћинству 2004. 
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Слика 3-16: Расподела запослених по домаћинству 2004. 
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3 Истраживања карактеристика превозних захтева 

Слика 3-17: Поседовање путничког аутомобила (ПА) по домаћинству 
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Иако је добијен релативно висок проценат (50%) радних путовања који се обављају 
јавним превозом, то је ипак за 16,7% мање у односу на податак који је добијен из 
анкете која је спроведена за потребе Пројекта јавног превоза из 1988. год. (17), а који 
је износио 60%.  

Слика 3-18: Однос видовне расподеле радних путовања из 1988. и 2004. год. 
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Такође се може констатовати да је остварен значајан пораст броја радних путовања 
путничким аутомобилом, и то за 78% у односу на 1988. годину, што је наравно 
неповољно са становишта интереса града. Извесна потврда овакве расподеле начина 
путовања (смањење процента радних путовања јавним превозом) је и то да је број 
превезених путника на систему јавног превозника у 2003. год. у односу на 1988. год. 
знатно мањи (Поглавље: 4.5.). 
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44  ААННААЛЛИИЗЗАА  ИИ  ООЦЦЕЕННАА  ППООССТТООЈЈЕЕЋЋЕЕГГ  ССТТААЊЊАА  

Циљ овог дела Пројекта је да се сагледају сви елементарни показатељи ЈГПП-а Града 
Новог Сада, других општина и насеља који су у тој зони утицаја, а са становишта 
потенцијалних превозних захтева и квалитета превозне услуге. Снимањем и анализом 
постојећег стања добијају се улазни подаци за моделирање нових варијанти и 
могућност за унапређење постојећег система. 
 
Уопштено гледано, анализирати и оценити постојеће стање нечега тако комплексног 
као што је ЈГПП, представља изузетно сложен задатак. Тај систем чини једно или више 
транспортних предузећа који треба да задовоље превозне захтеве корисника система. 
Јавни превоз града чини јединствени процес који је у непрестаном узајамном 
деловању између корисника, који траже да њихови захтеви за путовањем буду 
задовољени, и интереса предузећа које те захтеве треба да испуни уз што бољи 
квалитет, а најмање могуће трошкове. 

4.1 Показатељи урбаног простора  

Карактеристике становништва и путовања су елементарни показатељи урбаног 
простора преко којих се сагледавају интеракције система ЈГПП-а и потенцијалних 
превозних захтева. Планским активностима се врши стратешко деловање на урбано 
подручје чиме се стварају предуслови за синхронизовано деловање за унапређееа 
ЈГПП-а. 

4.1.1 Становништво 

У Граду Новом Саду је 2003. године живело 332.834 становника. Од тога у Новом 
Саду (са Петроварадином и Сремском Каменицом) 246.760, а у осталим насељима 
76.074 становника.  
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4 Анализа и оцена постојећег стања 

Табела 4-1: Број становника по годинама4 

Број становника Ред. 
Бр. 

Назив насеља 
1981 1991 2002 2003 

1 Нови Сад 183.068 177.005 190.602 221.721 
2 Бегеч 2.712 2.799 3.360 3.220 
3 Будисава 3.492 3.575 3.829 3.940 
4 Буковац 2.639 2.972 3.595 3.680 
5 Ченеј 1.592 1.570 2.086 1.915 
6 Футог 14.550 15.545 18.492 18.772 
7 Каћ 8.557 9.463 11.151 11.242 
8 Кисач 6.198 5.787 5.466 5.589 
9 Ковиљ 5.267 5.221 5.623 5.513 

10 Лединци 1.201 1.329 1.623 1.585 
11 Петроварадин   10.985 13.917 14.573 
12 Руменка 3.631 4.297 5.709 5.362 
13 Ср. Каменица   7.744 11.140 10.466 
14 Степановићево 2.084 2.001 2.118 2.112 
15 Ветерник 10.085 9.869 18.611 12.328 
16 Стари Лединци 500 549 817 816 
  УКУПНО 245.576 260.711 298.139 322.834 

17 Ср. Карловци 7.572 7.397 8.839   
18 Бачки Јарак 5.381 5.307 6.042   
19 Темерин 14.808 21.870 25.185   
20 Госпођинци 3.796 3.526 3.887   
21 Жабаљ   8.650 9.582   
22 Ђурђево 4.659 4.466 5.112   
23 Беочин 7.266 7.749 8.037   
24 Баноштор 646 615 778   
25 Грабово   140 138   
26 Луг 820 845 795   
27 Раковац 1.056 1.347 1.984   
28 Свилош 368 346 362   
29 Сусек 1.215 1.134 1.124   
30 Черевић 2.516 2.501 2.811   

 
Најбољи приказ промене броја становника у времену, видљив је на следећој слици 
(Слика 4-1). У периоду између два пописа (период од 1991. до 2002. године) дошло 
је до интензивног увећања броја становника који је у Новом Саду износио 7,7%, а 
укупно са Петроварадином и Сремском Каменицом 10,2%. Приградска насеља су 
имала повећање за 26,9%, а укупан пораст броја становника на нивоу Града Новог 
Сада је износио 12,4%5. 

                                                 

 Ј
4 Извор: Републички завод за статистику Србије (године 1981, 1991. и 2002.) 

П “Информатика” Нови Сад (година 2003.) 
5 Одређене неусаглашености између приказаних података настају услед разлика које су се десиле у тзв. 
пописним круговима. 
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Слика 4-1: Број становника градског и приградског подручја 
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4.1.2 Степен моторизације 

Степен моторизације представља један од значајних фактора који утичу на мобилност 
и видовну расподелу путовања. Он се изражава бројем путничких аутомобила на 
1000 становника.  
 
У периоду од 1981. до 2002. у Новом Саду са Петроварадином и Сремском 
Каменицом степен моторизације се увећао за 14%, док су сва остала приградска 
насеља имала пораст степена моторизације од чак 40%. И поред тога само градско 
подручје Новог Сада има убедљиво највећи степен моторизације који је у 2002. 
години износио 291 ПА/ст (Слика 4-2, Слика 4-3, Слика 4-4). 
 
Саобраћајна студија из 1996. године (3) дала је процену пораста степена 
моторизације до 2021. године на 334 ПА/1000 становника, што ће у овом тренутку 
можда бити и нереално очекивати.  
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4 Анализа и оцена постојећег стања 

Слика 4-2: Приказ степена моторизације на нивоу Града Новог Сада6 
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Слика 4-3: Степен моторизације за приградска насеља Града Новог Сада7 
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6 Извор: МУП Секретаријат у Новом Саду, Одељење за аналитику, евиденцију и информатику, 2004. 
7 Исти извор 
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Слика 4-4: Степен моторизације приградска насеља ван Града Новог Сада8 

14
5,

3

94

11
7

10
3

94

11
9

81

45

68 64 73

20
1

16
3

15
1 17

7

14
1

21
4

16
3

22
5

11
8 13

8 15
4

11
0

19
4

19
0

11
9

0

50

100

150

200

250

300

350

С
р.

Ка
рл

ов
ци

Б
ач

ки
 Ј

ар
ак

Те
м

ер
ин

Го
сп

ођ
ин

ци

Ж
аб

аљ

Ђ
ур

ђе
во

Б
ео

чи
н

Б
ан

ош
то

р

Гр
аб

ов
о

Л
уг

Р
ак

ов
ац

С
ви

ло
ш

С
ус

ек

Ч
ер

ев
ић

П
А

/1
00

0 
ст

ан
ов

ни
ка

1981. 2002.

 

4.2 Карактеристике путовања 

Основни показатељи карактеристике путовања на неком систему представљају 
видовна расподела и мобилност. 

4.2.1 Видовна расподела 

Растом величине града и броја становника, расте и његов административни, 
привредни, образовни и културни значај што директно утиче на број путовања и 
општу мобилност. Самим тим расте и просечна дужина и време путовања који утичу 
на видовну расподелу путовања. 
 
Структура мреже ЈГПП-а, квалитет услуга и тарифна политика су такође веома битни, 
јер се правилним планирањем повезују токови путника од циља до одредишта, са 
одређеним нивоом квалитета и приступачним ценама. Величина саобраћајне мреже и 
њен капацитет имају утицај на саобраћајне токове, тако што у зависности од времена 
путовања и оптерећења може утицати на видовну расподелу путовања.  
 

                                                 
8 Извор: МУП Секретаријат у Новом Саду, Одељење за аналитику, евиденцију и информатику, 2004. 
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4 Анализа и оцена постојећег стања 

Порастом степена моторизације расте општа мобилност. То утиче на видовну 
расподелу путовања, јер путници који почну да користе путнички аутомобил скоро 
напуштају јавни превоз и до неког процента постају мобилнији. У неким европским 
градовима (на например Грац) и поред раста степена моторизације мобилност у 
јавном превозу је порасла. Међутим, данас у нашим приликама то није тако јер 
постоји разлика између поседовања и коришћења путничког аутомобила. Узрок томе 
је доходак по становнику који чини покретачку карику у животу становништва, а која 
омогућава остваривање путовања. При томе треба нагласити да са повећањем 
дохотка расте и број путовања, али само у случају ако је проценат раста дохотка већи 
од процента раста трошкова живота. 
 
Генерално у свету9 (18) постоји већ чврсто устаљена нова подела за кретања и то: 

 Кретања која не угрожавају животну средину (environmentally-friendly mode of 
transport-EFMT), као што су пешачење, бициклистичка кретања и јавни превоз; 
 Путовања путничким аутомобилом које није повољно за животно окружење.  

 
Ова подела значајније фаворизује кретања која немају већег утицаја на природну 
средину у смислу загађења (EFMT кретања). При том се мора имати у виду да готово 
сви градови Европске уније који имају јавни превоз имају превозна средства која за 
погон агрегата имају гас или неки други погон којима је загађење сведено на 
минимум. Због тога се тежи фаворизовању јавног превоза и његовој максималној 
повезаност са пешачким и бициклистичким видом превоза. Тежи се да возила јавног 
превоза буду прилагођена потребама бициклиста и да се просечна дужина 
бициклистичких путовања знатно повећа, наравно у комбинацији са јавним превозом.  
 
Треба напоменути да је досадашња пракса била таква да су обједињавана 
моторизована и не моторизована кретања, али би на даље требало прихватити нови 
концепт и посматрати сва EFMT кретања као целину са једне стране, а посебно 
издвојена кретање путничким аутомобилом са друге. 
 
Према том моделу, а на основу истраживања која су спроведена у Граду Новом Саду 
из 1988. године (17) и истраживања које је спроведено телефонском анкетом у 
домаћинствима (Поглавље: 3.3.2), дат је упоредни приказ видовне расподеле радних 
путовања. И поред тога што је очигледно смањено учешће немоторизованих (EFMT) 
кретања данас у односу на 1988. годину, ова кретања су доминантнија и треба тежити 
за повећањем овог процента на 80%, дакле достизање нивоа из 1988. године (Слика 
4-5). 

                                                 
9 TRANSPORT MASTER PLAN VIENNA 2003, Vienna City Administration Municipal Department 18 
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Слика 4-5: Упоредни приказ EFMT кретања из 1988. и 2004. године 
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Видовна расподела која је усвојена на нивоу подручја истраживања овог Пројекта 
детаљније приказана је у тачки 3.3.2.  

4.2.2 Мобилност  

Мобилност представља просечан број путовања по једном становнику у одређеном 
временском периоду. Вредност овог важног параметра, може да прикаже целокупну 
социо-економску ситуацију једне средине, а уједно служи за утврђивања обима и 
основних карактеристика превозних подсистема. 
 
Најзначајнији фактори који утичу на мобилност су: 

 Број становника и њихов размештај; 
 Број запослених, размештај и структура делатности; 
 Величина града, саобраћајне мреже и њен капацитет; 
 Доходак по становнику и степен моторизације; 
 Структура мреже ЈГПП-а и квалитет услуга; и 
 Политика развоја саобраћаја и тарифна политика. 

 
Поуздан податак о мобилности становника Новог Сада утврђен је опсежном анкетом у 
домаћинствима у 1976. години. У периоду после 1976. у Новом Саду нису вршена 
оваква испитивања, међутим поуздано се може тврдити да мобилност од 2,80 
путовања/становнику до данас није превазиђена, јер у градовима величине Новог 
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Сада, са високим степеном моторизације од око 300 аутомобила/1000 становника 
мобилност износи највише 3,0 што се види у следећој табели (Табела 4-2). 

Табела 4-2: Мобилност становника Новог Сада по сврхама и начину10 

Мобилност у односу на сврхе кретања 
Средство 

Становање Редован 
посао Куповина Школовање Остало 

Просечна 
мобилност 

Пешице 0,6 0,11 0,23 0,14 0,25 1,33 

Двоточкаши 0,07 0,33 0,01 0,01 0,03 0,14 

Путнички аутомобили 0,21 0,13 0,03 0,01 0,14 0,51 

Јавни градски превоз 0,34 0,12 0,07 0,05 0,17 0,76 

Остало 0,02 0 0,5 0 0,01 0,05 

Просечна мобилност 1,25 0,41 0,34 0,21 0,6 2,79 

 
Међутим, на основу анкете из 2000. год., може се констатовати да доминатан 
проценат (40,5%) путника у току дана има два путовања возилима јавног превоза. На 
нивоу просека то износи 3,2 путовања/путнику јавним превозом на дан. 

Табела 4-3: Мобилност путника у зависности од врсте карте (проценти)11 

Мобилност путника коришћења возила ГСП-а у току дана (проценти) 
Врста карте 

Проценат 
анкет. 

Путника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10 
Укупно

Претплатна за запослене 40,6% 4,5% 39,6% 10,0% 33,3% 4,0% 6,2% 0,7% 0,8% 0,0% 0,9% 0,1% 100%

Претплатна за ђаке и студента 26,7% 4,4% 32,7% 11,6% 32,8% 6,6% 7,9% 1,0% 1,5% 0,2% 1,0% 0,1% 100%

Претплатна за пензионере 7,0% 9,5% 51,2% 10,6% 20,7% 3,1% 3,7% 0,2% 0,4% 0,1% 0,5% 0,1% 100%

Претплатна за грађане 1,9% 5,7% 31,9% 12,5% 33,8% 6,1% 6,1% 0,7% 1,7% 0,0% 0,9% 0,5% 100%

Годишња за старије од 70г 2,8% 11,5% 51,9% 10,5% 17,4% 4,5% 3,1% 0,6% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 100%

Купљена у возилу 18,9% 11,7% 49,1% 10,2% 19,7% 3,5% 4,2% 0,5% 0,4% 0,1% 0,4% 0,1% 100%

Остале вресте карата 2,2% 10,3% 39,2% 12,0% 21,9% 4,6% 5,9% 0,8% 1,7% 0,2% 2,1% 1,1% 100%
Све врсте карата 100,0% 6,5% 40,5% 10,6% 29,0% 4,6% 6,0% 0,7% 0,9% 0,1% 0,8% 0,1%   
  

4.3 Организација јавног превоза на подручју истраживања 

Пошто је Нови Сад покрајински и регионални центар, јасно је да између насеља у 
оквиру Града Новог Сада постоји значајна интеракција и са насељима из више 
суседних општина. То се наравно манифестује и на јавном превозу који опслужује ово 
подручје и који је сачињен од више независних транспортних система који се одликују 
организационом, функционалном и тарифном неповезаношћу. 
 

                                                 
10 Саобраћајна студија Новог Сада 1996, ЈП Урбанизам, ДД УрбисПројект. 
11 Анкета путника у јавном градском и приградском превозу 2000. год. УрбисПројект а.д. 
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Корисници јавног превоза имају на располагању различите видове јавног превоза и то 
од стране више превозника: 

 Јавног градско саобраћајно предузеће “Нови Сад”, (ЈГСП “Нови Сад”) обавља 
аутобуски превоз на градским и приградским линијама; 
 Разни превозници у међуградском аутобуском саобраћају; 
 ЖТП “Београд”, жељезнички превоз; и 
 Такси превоз као представник ван линијског превоза са више такси удружења. 

 
Са становишта учешћа у укупном превозу путника између превозника, далеко највеће 
учешће, односно највећи транспортни рад обави ЈГСП “Нови Сад”. Због тога ће се у 
наставку, пројекат базирати само на овом превознику и донекле на жељезници, док се 
остали превозници неће више разматрати. 

4.4 Карактеристике мрежа линија ЈГСП- а”Нови Сад”  

Мрежа линија јавног градског саобраћаја у Новом Саду, састоји се од 15 градских и 
34 приградске линије на којим се одвија само аутобуски превоз. 

4.4.1 Мрежа линија јавног градског путничког превоза 

Градски превоз се обавља по интервалском реду вожње и чине га 15 линија. Изузетак 
чине тзв “индустријске линије” које се обично комбинују у турнусима са приградским 
линијама (Табела 4-4). 
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Табела 4-4: Градске линије 

Вршни 
сат

Ван 
вршни 

сат

1 1 ТЕЛЕП-ЦЕНТАР-КЛИСА 11350 11550 22900 467,3 24 25 38 38 76 10 6

2 ЦЕНТАР-НОВО НАСЕЉЕ 4900 5000 9900 396,0 13 12 20 20 40 5* 3*

2А ЦЕНТАР-САТЕЛИТ 6000 6000 12000 375,0 16 16 19 21 40

3 ПЕТРОВ.-ЦЕНТАР-ДЕТЕЛИНАРА 9050 8700 17750 455,1 19 20 35 35 70 10 5

3А ЦЕНТАР-ПОБЕДА 4000 4000 8000 533,3 7 8 15 15 30 2

4 ЛИМАН ИВ-ЦЕНТАР-Ж.СТАНИЦА 5500 5650 11150 464,6 12 12 25 25 50 6* 4*

4А Ж.СТАНИЦА-БРОДОГРАДИЛИСТЕ 6300 6200 12500 480,8 13 13 25 25 50

5 ТЕМ.ПУТ-ЦЕНТАР-АВИЈ.НАС. 10150 10200 20350 442,4 23 23 36 36 72 10 5

5А
ТЕМ.ПУТ-ЦЕНТАР-ГРАДСКО 
ГРОБЉЕ

11250 11100 22350 456,1 24 25 36 36 72

6 6 ПОДБАРА-ЦЕНТАР-АДИЦЕ 9450 9350 18800 447,6 22 20 35 35 70 6 4

7 7 САТЕЛИТ-Ж.СТАНИЦА-ЛИМАН ИВ 9400 9400 18800 437,2 21 22 35 35 70 8* 5*

8 8
НОВО НАСЕЉЕ-ЦЕНТАР-ЛИМАН 
ИВ

8200 8200 16400 410,0 21 19 33 33 66 7 6

9 9
САТЕЛИТ-ЛИМАН-
ПЕТРОВАРАДИН

10900 10900 21800 444,9 24 25 40 40 80 7 6

10 ЦЕНТАР-ИНД.ЗОНА(ЈУГ) 6050 6100 12150 486,0 12 13 20 20 40 8*

10А ЦЕНТАР-АУТОКАРОСЕРИЈА 6750 6850 13600 503,7 13 14 20 20 40

10Б ЦЕНТАР-МАШИНОРЕМОНТ 5100 5150 10250 488,1 10 11 20 20 40

11А
РИБЉА  ПИЈАЦА - Ж.СТАНИЦА - 
БОЛНИЦА-ЛИМАН-РИБЉА 
ПИЈАЦА

12100 12100 504,2 24 44 - 44 8 6

11Б
РИБЉА ПИЈАЦА - ЛИМАН - 
БОЛНИЦА - Ж.СТАНИЦА - РИБЉА 
ПИЈАЦА

12100 12100 484,0 25 - 44 44

15 ЦЕНТАР-ИНД.ЗОНА (СЕВЕР) 7400 8050 15450 594,2 13 13 20 20 40 1 и 2*

15А ЦЕНТАР-КОТЕКСПРОДУКТ 7800 8550 16350 628,8 13 13 20 20 40

16
РИБЉА ПИЈАЦА-ПРИСТАНИШНА 
ЗОНА

2800 3000 5800 580,0 5 5 15 15 30

16А
Ж.СТАНИЦА-ПРИСТАНИШНА 
ЗОНА

3300 4300 7600 542,9 7 7 15 15 30

14 21 РИБЉА ПИЈАЦА-ШАНГАЈ 7000 7000 14000 700,0 10 10 15 15 30

15 71 Ж.СТАНИЦА-СР.КАМЕНИЦА 10450 10650 21100 602,9 18 17 15 15 30

Број возила на раду 
радни дан *зглобни 

аутобус

2

3

Дужина 
смер А 

(м)
Назив линије

Ред.
бр.

лин.

4

5

10

11

12

13

Обрт 
(мин)

Полуобрт 
смер Б 
(мин)

Полуобрт 
смер А 
(мин)

Број 
стајалиш
та смер 

Б

Број 
стајалиш
та смер 

А

Просечно 
међу-

станично 
растојање

Укупна 
дужина 

(м)

Дужина 
смер Б  

(м)

 
 

4.4.2 Експлоатациони елементи градских линија 

Укупна дужина градских линија износи око 365 километара (оба смера). Најкраћа 
линија је Рибља пијаца-Пристаниште и износи 3,0 km, а најдужа је уједно и једина 
кружна линија 11 и она износи 12,1km. 
 
Међустанично растојање у градском превозу се креће од 375 м до 700м, а просечно 
међустанично растојање износи 497 м. 

4.4.2.1  Густина мреже 
Густина мреже представља однос између укупне дужине линија изражене у 
километрима и површине градске територије изражене у km2. У овом случају за 
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градску територију је узета површина грађевинског подручја која је одређена 
Генералним урбанистичким планом Новог Сада до 2021. године. 
 
У односу на податак који је утврђен у Пројекту одвијања јавног градског саобраћаја из 
1988. године (17) и који је износио 1,13, односно испод стандарда за градско 
подручје, постојећа вредност од 1,7 km/km2 је у границама прихватљиве који се даје у 
стручној литератури. Међутим, да би се систематичније сагледало постојеће стање 
потребно је сагледати и остале показатеље квалитета мреже линија. 

4.4.2.2 Разгранатост мреже 
Разгранатост мреже се исказује преко линијског коефицијента и он представља однос 
између укупне дужине линија и дужине уличне мреже дуж које се одвија јавни градски 
превоз. 
 
Овај износ је у оквирима уобичајене вредности (1,5-4,0) то указује на чињеницу да су 
одређене градске линије значајније концентрисане на одређене коридоре, тј. да се на 
истим коридорима значајније повећавао број линија. Овај фактор у 1988. год. (17) је 
износио 1,72 а 1983. год. 1,39.  
 
У наредном периоду се очекује значајније унапређење уличне мреже и то у смислу 
изградње два нова булевара и то на траси бивше Суботичке и Сомборске пруге. Овом 
изградњом ће доћи до одређене прерасподеле линија и новог коефицијента 
разгранатости. 

4.4.2.3 Коефицијенти квалитета за централно градско подручје 
Наслеђена подела централног градског подручја подразумева уже и шире градско 
подручје. Фактори су следећи:  

Табела 4-5: Линијски коефицијенти за централно подручје 

Подручје 
Површина 

(km2) 
Дужина линија 

(km) 
Дужина 

мреже (km) 
Густина мреже 

(km/km2) 
Линијски 

коефицијент 
Зона ужег центра 0,95 14,2 4,1 14,9 3,5 
Зона ширег центра 2,41 34,2 10,2 14,2 3,4 
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Слика 4-6: Трасе линија јавног превоза у централном градском подручју 

 

Зоне ужег градског центра 
Зоне ширег градског центра 
Улична мрежа по којој се одвија ЈГП 

 
Из приложене табеле (Табела 4-5) се може констатовати да су добијени коефицијенти 
релативно високи, поготово фактор густине мреже. Који указује на значајну 
концентрацију линија јавног превоза у централном градском подручју, што је изузетно 
добро.  
 
Међутим, све линије углавном тангирају уже централно језгро или веома мало задиру 
у овај део центара (само линија 11 до терминала Рибља пијаца). Нажалост ни једна од 
линија не транзитира кроз централно градско подручје чиме би се остварила права 
мера приступачност центра и квалитет приступачности. 

4.4.2.4 Директност мреже 
Циљ сваког путника који користи јавни превоз је да дође до свог циља без преседања, 
или са минималним бројем преседања. Погодност мреже у односу на преседање и 
директност, изражава се коефицијентом директности који представља однос између 
броја путника који до свог циља стижу директном вожњом и укупног броја путника са 
и без преседања. 
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Табела 4-6: Дистрибуција путника у зависности од броја преседања12 

Путовање % 

Без преседања 60,4% 
Са једним преседањем 37,4% 
Са два и више преседања 2,2% 
Укупно 100,0% 

4.4.3 Мрежа линија јавног приградског путничког превоза 

Јавни приградски саобраћај опслужује насеља која се налазе на целој територији 
Града Новог Сада, Општине Сремски Карловци, Општине Темерин и Општине Беочин. 
Он се одвија на 32 линије, које за полазиште имају један од два приградска 
терминала и то: 

 Терминал Рибља пијаца и 
 Терминал Жељезничка станица 

Мрежа линија приградског саобраћаја дефинисана је ван градском путном мрежом и 
линије су груписане дуж следећих праваца: 

1. Исток (Ковиљ, Будисава, Каћ, Шајкаш), терминал Рибља пијаца; 
2. Север (Степановићево, Бачки Јарак, Темерин, Госпођинци, Ченеј, Сириг, 

Камендин), терминал Жељезничка станица; 
3. Север-запад (Руменка, Кисач), терминал Жељезничка станица; 
4. Запад (Ветерник, Футог, Бегеч), терминал Жељезничка станица; 
5. Југ (Лединци, Буковац, Сремски Карловци, терминал Рибља пијаца; 
6. Југо-запад (Раковац, Беочин,Черевић, Баноштор, Свилош, Сусек, Луг, Грабово), 

терминал Рибља пијаца. 
Иако је већина приградских насеља, која гравитирају Новом Саду повезана са градом 
и жељезницом, учешће овог вида превоза је занемарљиво, обзиром да понуђени 
превозни капацитети нису прилагођени потребама приградских путника. 

4.4.3.1 Експлоатациони елементи приградских линија 
Рад возила на приградским линијама организован је тако да возила саобраћају на 
више линија (у тзв. “турнусима”), што пружа могућност за бољим искоришћењем 
возног парка, али ставља и веће захтеве при реализацији планираног реда вожње 
(Табела 4-7). 

                                                 
12 Анкета путника на линијама градског и приградског превоза 2000. године УРБИСПРОЈЕКТ а.д. 

File: ProjekatJGPPNS04FINAL .doc    Страна: 41 



 
4 Анализа и оцена постојећег стања 

Табела 4-7: Експлоатациони елементи приградских линија 

Ред. 
Бр.

Бр. 
лин. Назив линије

Дужина 
смер А 

(км)

Дужина 
смер Б  

(км)

Укупна 
дужина 

(км)

Просечно 
међустајали

шно 
растојање

Број 
стајалиш
та смер 

А

Број 
стајалиш
та смер 

Б 

Укупан 
број 

стајалиш
та

22 РИБЉА ПИЈАЦА - КАЋ 14000 14000 28000 1120,0 13 12 25

22Ј ЗОНА ЈУГ - КАЋ 15700 15700 31400 951,5 17 16 33

2 23 РИБЉА ПИЈАЦА - БУДИСАВА 19300 19300 38600 1135,3 17 17 34

24 РИБЉА ПИЈАЦА - КОВИЉ 28550 28550 57100 1119,6 26 25 51

24А РИБЉА ПИЈАЦА - КОВИЉ (Аутопутем) 26650 27050 53700 2065,4 13 13 26

24Ј ЗОНА ЈУГ - КОВИЉ 30250 30250 60500 1025,4 30 29 59

24С ЗОНА СЕВЕР - КОВИЉ 33850 32950 66800 1043,8 32 32 64

4 25 РИБЉА ПИЈАЦА - ШАЈКАШ 26450 26650 53100 1397,4 19 19 38

5 30 РИБЉА ПИЈАЦА - ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ 12450 12550 25000 625,0 20 20 40

6 31 Ж.СТАНИЦА - БАЧКИ ЈАРАК 14400 14400 28800 1107,7 13 13 26

32 Ж.СТАНИЦА - ТЕМЕРИН 21600 21600 43200 939,1 23 23 46

32Ј ЗОНА ЈУГ - ТЕМЕРИН 22900 22900 45800 934,7 25 24 49

32С ЗОНА СЕВЕР - ТЕМЕРИН 23700 23200 46900 901,9 26 26 52

8 33 Ж.СТАНИЦА - ГОСПОЂИНЦИ 28600 28600 57200 1167,3 25 24 49

9 34 Ж.СТАНИЦА - СИРИГ, КАМЕНДИН 35300 33700 69000 1277,8 26 28 54

10 35 РИБЉА ПИЈАЦА - ЧЕНЕЈ 17100 17110 34210 877,2 19 20 39

11 37 РИБЉА ПИЈАЦА - ЧЕНЕЈ, СИРИГ 29000 22700 51700 957,4 32 22 54

12 41 Ж.СТАНИЦА - РУМЕНКА 9500 9450 18950 823,9 12 11 23

42 Ж.СТАНИЦА - КИСАЧ 18900 18900 37800 922,0 21 20 41

42Ј ЗОНА ЈУГ - КИСАЧ 21100 21100 42200 827,5 26 25 51

42С ЗОНА СЕВЕР - КИСАЧ 26250 25300 51550 859,2 30 30 60

43 Ж.СТАНИЦА - СТЕПАНОВИЋЕВО 29800 23950 53750 1194,4 28 17 45

43Д Ж.СТАНИЦА - СТЕПАНОВИЋЕВО (ДИРЕК.) 23350 23300 46650 1504,8 16 15 31

15 52 Ж.СТАНИЦА - ВЕТЕРНИК 10800 9900 20700 559,5 20 17 37

53 Ж.СТАНИЦА - ФУТОГ СТАРИ 16000 15850 31850 558,8 29 28 57

53Ј ЗОНА ЈУГ - ФУТОГ СТАРИ 18500 18200 36700 524,3 36 34 70

53С ЗОНА СЕВЕР - ФУТОГ СТАРИ 23000 22350 45350 566,9 40 40 80

17 54 Ж.СТАНИЦА - ФУТОГ НОВИ 15550 15350 30900 605,9 26 25 51

18 55 Ж.СТАНИЦА - ФУТОГ Б.БОШЊАК 16950 16750 33700 552,5 31 30 61

19 56 Ж.СТАНИЦА - БЕГЕЧ 21000 21000 42000 636,4 33 33 66

61 РИБЉА ПИЈАЦА - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ (ВИН.) 12100 11400 23500 903,8 13 13 26

61Ј ЗОНА ЈУГ - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ (ВИН.) 17800 17800 35600 936,8 19 19 38

21 62 РИБЉА ПИЈАЦА - СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ (ДУД.) 12200 11500 23700 911,5 13 13 26

22 64 РИБЉА ПИЈАЦА - БУКОВАЦ 11000 10300 21300 760,7 14 14 28

23 72 Ж.СТАНИЦА - ПАРАГОВО 15550 15750 31300 666,0 24 23 47

24 74 Ж.СТАНИЦА - ПОПОВИЦА 15750 15950 31700 587,0 27 27 54

25 75 Ж.СТАНИЦА - ЛЕДИНЦИ 18100 17150 35250 597,5 30 29 59

26 77 Ж.СТАНИЦА - СТАРИ РАКОВАЦ 19750 19950 39700 650,8 30 31 61

27 78 РИБЉА ПИЈАЦА - БЕОЧИН СЕЛО 19150 18900 38050 704,6 27 27 54

28 79 РИБЉА ПИЈАЦА - ЧЕРЕВИЋ 24200 23950 48150 752,3 32 32 64

29 81 РИБЉА ПИЈАЦА - БАНОШТОР 28800 28500 57300 774,3 37 37 74

30 82 РИБЉА ПИЈАЦА - СВИЛОШ 36800 36550 73350 797,3 46 46 92

31 83 РИБЉА ПИЈАЦА - ГРАБОВО 39000 38750 77750 845,1 46 46 92

32 84 РИБЉА ПИЈАЦА - СУСЕК. ЛУГ 41600 41350 82950 846,4 49 49 98

14

16

20

1

3

7

13

 
 
Мрежа линија у приградском превозу је постављена тако да углавном покрива 
подручје дневне миграције становништва континуално изграђеног подручја на 
коридорима, а међустанична растојања прилагођена су овим карактеристикама 
линија.  
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Густина мреже линија зависи од броја насеља која генеришу број линија на 
коридорима. Коридори ка Каћу и Футогу имају највећу густину мреже линија. 
Темерински коридор се не налази у Граду Новом Саду, мада има приградски превоз и 
то прилично интензиван, зато што је у зони значајног гравитационог утицаја Новог 
Сада. 
 
Приградске линије су радијалне, са два терминуса у граду, на жељезничкој станици и 
код Рибље пијаце. С обзиром да је густина градске мреже линија на тим местима 
велика, може се сматрати да највећи део путника приградског превоза врши само 
једно преседање по путовању. Осим тога, приступачност градских стајалишта на 
местима преседања је повољна.  
 
Укупна дужина приградских линија износи око 2.013,2 километара (оба смера). 
Најкраћа линија је линија број 41 Жељезничка станица-Руменка и износи 9,45km, а 
најдужа је линија број 84 Рибља пијаца-Луг и она износи 41,35km.  
 
Средња дужина приградских линија износи 20,60 km. Међустанично растојање у 
приградском превозу се креће од 524m до 2.065m, а просечно међустанично 
растојање износи 912m, што се с обзиром на величину града, теренске услове, 
атрактивност и просторни размештај одређених садржаја чини нешто већом 
вредношћу. Ипак, узимајући у обзир да је, према одређеним истраживањима у свету 
усвојено као прихватљиво међустанично растојање 600-1.500m у приградским 
насељима, може се рећи да је квалитет система у овом погледу задовољавајући.  
 
Време обрта возила на приградским линијама износи То=40-180 минута, зависно од 
дужине линије и брзине вожње. 
 
Највећи број возила на раду ангажован је на линији Нови Сад-Футог, где је 
регистрован и највећи број полуобрта.  
 
Четири линије у приградском превозу имају интервал мањи од 20 минута у вршном 
периоду, што им даје карактер градских линија. Минимални интервал је на линији 
Нови Сад-Ветерник, што се може објаснити као последица постојања великог броја 
полазака до насеља иза Ветерника, ка Футогу и Бегечу. 
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4.5 Превозни захтеви на систему 

Понуђени превозни систем треба да од потенцијалних корисника (путника) генерише 
одређене превозне захтеве. У складу са тим потребно је сагледати однос транспортне 
моћи и ефикасности тог система у зависности од просторних, капацитативних и 
временских усклађености. 
 
Дакле, појам превозних захтева потенцијалних корисника транспортног система је 
знатно шири појам од простог сагледавања превезених путника кроз одређени 
пресек. Разлика између појмова превозних потреба и превозних захтева је одређена 
првенствено квалитетом система јавног превоза. Мере повећања приступачности, као 
параметра квалитета система јавног превоза, би хипотетички омогућиле реализацију 
потенцијалне мобилност постојећих и нових путника. 

Слика 4-7: Превезени путници по годинама13 
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Из претходног дијаграма (Слика 4-7) је уочљив тренд уједначености броја превезених 
путника у задњих пар година, мада узимајући у обзир период из 1995. или чак 1988. 
године, број превезених путника је мањи за 15%.  

                                                 
13 Периодични извештаји о пословању ЈГСП “Нови Сад» 
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Слика 4-8: Дистрибуција сезонске неравномерности превозних захтева14 
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4.6 Анализа градских линија  

                                                

Превозне захтеве на линији представља проток путника, док се превозна способност 
линије изражава протоком места. Однос ове две вредности пружа слику о 
усклађености превозних захтева и понуђеног капацитета што је један од услова 
доброг квалитета који пружа јавни градски и приградски превоз. Као основа за ову 
анализу ће се узети системско бројање путника на линијама јавног градског и 
приградског превоза у Новом Саду које је извршено 2000. године (Поглавље: 3.1). 
 
У оквиру овог дела анализе биће укратко анализиране све градске линије и то преко 
коефицијента искоришћења капацитета (Кик). На дијаграмима (Слика 4-10, Слика 
4-11, Слика 4-12, Слика 4-13 и Слика 4-15) је приказан сваки од полазак у току дана и 
са карактеристичним искоришћењем капацитета на свакој деоници. У овој “шуми” 
линија издваја се линија (серија-подебљана линија црвене боје) која представља 
просечан максимални коефицијент искоришћења капацитета. Овако упросечене 
вредности би се идеално уклапале у нормативе за вршни и ванвршни период и не би 
показивале критична стања као и њихов тачан број. Због тога ће се у наставку 

 
14 Периодични извештаји о пословању ЈГСП “Нови Сад“ 
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детаљније анализирати значајност одступања коефицијента искоришћења капацитета 
по сваком поласку посебно, као и евентуални узрок. 

Слика 4-9: Коефицијент искоришћења капацитета на Линији број 1 Смер А 
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Слика 4-10: Коефицијент искоришћења капацитета на Линији број 1 Смер Б 
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Линија број 1 је једна од најдужих линија и то дијаметралног типа. По свим 
показатељима има релативно повољне елементе од којих је 3,1 km просечна дужина 
вожње, коефицијент измене око 1,4. Што се тиче коефицијента искоришћења 
капацитета (Слика 4-11, Слика 4-12), очигледно да у току дана има око 7 и 8 (смер А 
и Б) полазака са коефицијентом преко 0,9, од тога има полазака који су у вршном 
сату и ванвршног сата. Овде је очигледно да је потребно повећати известан број 
полазака да би се ускладио конфор путника према њиховим превозним захтевима. 
 
Наравно у реалном стању постоји и известан фактор утицаја поремећаја интервала, 
који може бити проузрокован факторима који могу да утичу на систем (гужве на 
уличној мрежи) тако да би се и известан број поремeћаја могао толерисати.  
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Најефикаснији начин је да се у вршним периодима на линији изврши контролно 
бројање у току више дана, како би се добила још реалнија слика стања, и онда 
извршила корекција интервала. 

Слика 4-11: Коефицијент искоришћења капацитета на Линији број 2 Смер А 
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Слика 4-12: Коефицијент искоришћења капацитета на Линији број 2 Смер Б 
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Линија број 2 представља класичну радијалну линију која има готово просечну 
вредност дужине путовања која је на нивоу система и износи 2,6. Ова линија има 
најмањи (врло неповољан) коефицијент измене 1,3 и веома велики фактор 
неравномерности протока. Ово указује на то да највећи број путника користе само 
мали број стајалишта тако да на извесним стајалиштима нема измене. Из дијаграма 
горе (Слика 4-11, Слика 4-12) се може и графички уочити ова констатације. И овде се 
може уочити да известан број полазака како у вршном тако и ванвршном периоду 
одступа од дозвољених вредности пројектованог комфора. Линија просечних сатних 
вредности за смер А је на нешто нижем нивоу у односу на максималне вредности. Ово 
указује да постоји значајна варијација вредности превозних захтева на нивоу сата. 
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Линија број 3 историјски посматрано је настала од две радијалне линије тако да сада 
формира дијаметралну линија повољних карактеристика. Средња дужина на овој 
линији је око 2,6 km, неравномерност протока је веома повољна и износи 1,4 док је 
коефицијент измене 2,3. Што се тиче односа превозних захтева и капацитета постоје 
извесне неповољности да се на 40 полазака у току дана јавља Кик већи од 0,9. Број 
полазака који је у ванвршном периоду са Кик већи од 0,7 је преко 50 (24% од свих 
полазака). 

Слика 4-13: Коефицијент искоришћења капацитета на Линији број 4 Смер А 
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Слика 4-14: Коефицијент искоришћења капацитета на Линији број 4 Смер Б 
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Линија број 4 је такође историјски комбинација две радијалне линије. Ову линију 
карактерише извесна неуједначеност оптерећења превозних захтева по деоницама. Из 
претходних дијаграма (Слика 4-13, Слика 4-14) могуће је уочити да је у оба смера 
значајније оптерећена деоница од стајалишта Универзитет до краја линије тј. 
Жељезничке станице. Ова линија има најмању средњу дужину вожње и износи само 
1,9km. Коефицијент неравномерности протока је релативно неповољан и износи 2,5. 
Коефицијент измене путника је око 1,9 што је у односу на систем стандардна 
величина. Само пар полазака у току дана има вредност преко 0,9 у вршном периоду, 
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међутим већи број полазака ванвршног периода има вредност преко 0,7 и износи око 
30-так полазака (15% од свих полазака). 
 
Линија број 5 има карактеристике дијаметралне линије, релативно повољних 
карактеристика тако да је неравномерност протока на линији око 1,4, док је 
коефицијент измене путника 2,2. Уочава се да известан број полазака и на овој линији 
одступа од пројектованог (дозвољеног) комфора, па тако и овде приближно 20 
полазака на одређеним деоницама прекорачује Кик од 0,9. Просечна сатна вредност 
је блиска максималним вредностима. 
 
Линија број 6 у току дана има најмањи број превезених путника, с тим да има готово 
50% мање полазака од већине градских линија. По осталим показатељима је готово 
уједначена са другим линијама. 
 
Линија број 7 поред тога што превезе највећи број путника остварује и највећи 
транспортни рад који износи 81.987 путникkm. Иако се на овој линији не остварује 
најдужа средња вожња, због релативно великог коефицијента измене 2,3 и великих 
превозних захтева, остварује се максимални транспортни рад. Пошто је у 
међувремену, у рад уведено зглобно уместо соло возила, створена је резерва 
капацитета за минималних 60%. 
 
Линија број 8 има просечну дужину вожње од 2,8km, коефицијент измене је 2, док 
неравномерност протока износи 1,3. Стандардне вредности указују на повољне 
елементе, међутим постоји значајна неуједначеност превозних захтева и капацитета. 
Иако се ови подаци морају узети са резервом због промене дела трасе ове линије 
након бројања путника, повременим снимањима је утврђено да и сада постоји 
значајна неусклађеност. Преко 30 полазака у току дана има Кик преко 0,9, а од тога је 
значајан део тих полазака био у вршним периодима. Просечне сатне максималне 
вредности Кик-а су у појасу максималних вредности појединачних полазака, а то 
указује на уједначеност по сатним оптерећењима. 
 
Линија број 9 као и линија број 4, пошто гравитира ка Универзитету у значајном 
делу дана исказује неравномерност протока на деоници од почетне станице на Новом 
Насељу до Универзитета и то нарочито у том смеру (смер А). Линија број 9 је са 
највећом средњом вредности дужине путовања од 3,5km и са стандардним 
вредностима неравномерности протока од 1,2 и коефицијентом измене путника 2,0. 
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Линија број 11 је најдужа линија на систему градских линија, кружног је карактера и 
остварује највећу измену путника од 3,1. Неравномерност протока од 1,17 указује на 
прилично уједначену и интензивну измену путника. Око 40 полазака у току дана има 
Кик преко 0,9 што је једина неповољна карактеристика за кориснике ове линије.  

4.7 Анализа локације терминала Рибља пијаца 

Имајући у виду основни задатак овог Пројекта који треба да одговори на питање 
“Како ће систем ЈГПП-а да функционише након измештања Терминала Рибља 
пијаца?”, мора се извршити детаљнија анализа свих његових добрих и лоших особина 
(19). За остале терминале, Жељезничка станица и Шафарикова биће наведене само 
основне карактеристике. 
 
Терминал приградског саобраћаја "Рибља пијаца", лоциран је на раскрсници Улице 
Даничићеве и Гимназијске, што значи да се налази у централној зони града, што је 
истовремено и његова добра, али и лоша особина. Добра је због тога што се у 
његовој непосредној близини налази пијаца, средња школа, трговине, угоститељски 
објекти и остали садржаји који чине центар атрактивним па самим тим и привлачним 
за посету. Међутим, лоша је страна што он функционише у изузетно ограниченим 
просторним могућностима у делу града где се обавља продаја прехрамбених 
производа, где је концентрисана велика густина становања и у уличној мрежи 
формираној у прошлости и неприлагођеној моторизованом саобраћају.  
 
Иако привременог карактера, он је дуги низ година био једини терминал приградског 
саобраћаја у Новом Саду. Међутим, развој града и претварање ужег центра у пешачку 
зону, а самим тим и онемогућавање приступа западним (бачким) линијама 
терминалу, условили су да ова локација и површина није могла да задовољи потребу 
за све већим захтевима и обимом превоза. Из ових и неких других разлога, 1988. 
године приступило се пресељењу дела приградских линија на новоформирани 
терминал код жељезничке станице, чиме су се на известан начин умањили проблеми 
функционисања терминала "Рибља пијаца". 
 
Терминал се налази на површини од око 3500 m2, при чему има 14 полазних перона 
и паркинг простор за аутобусе на коме је обезбеђено 14 места, а ако се овоме дода 
још 10 "илегалних", онда укупно постоји 23 места за паркирање аутобуса. Терминал 
приликом пројектовања није предвиђен за зглобна возила и у оквиру њега не постоји 
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трака за маневрисање возила, а такође нема ни долазних перона, па се путници 
приликом доласка искрцавају на слободним површинама или на полазним перонима. 
Ови перони су "тестерстог" типа, што значи да нису пролазни, захтевају већи простор 
приликом маневрисања и као што је већ речено, нису погодни за зглобна возила.  
 
На овом простору се налази и станична зграда (површине 240 m2) у оквиру које се 
налази чекаоница за путнике, санитарни чвор, возачка соба, благајна, три шалтера за 
продају карата, као и просторија за отправника која је окренута према перонима, што 
омогућује добар преглед одлазака и долазака аутобуса. На спрату зграде се налазе 
просторије за оперативно особље и руководиоце, а у оквиру путничког дела 
перонског простора, два киоска и то један за продају карата, а други за продају 
дневне штампе. 
 
Приступ возила овом терминалу је врло отежан, пре свега због неадекватне уличне 
мреже која је са примарном мрежом саобраћајница повезана преко следећих улица: 
Косовском, Милоша Бајића, Епископа Висариона, Јаше Игњатовића и Гундулићевом 
улицом што се види на наредној слици (Слика 4-15). Ове улице, као и раскрснице које 
их чине, по својим саобраћајно-техничким карактеристикама не задовољавају потребе 
аутобуског саобраћаја, при чему посебан проблем представља Улица Милоша Бајића 
која је једносмерна тако да њом саобраћају само аутобуси у доласку. У овој улици, 
слично као и у другим прилазним саобраћајницама, услед њиховог недовољног 
капацитета, настаје велика густина саобраћајног тока којег чине аутобуси, возила 
доставе и путнички аутомобили. Овоме треба додати и велики број паркираних 
возила, јер грађани који долазе на пијацу овде паркирају своје аутомобиле чиме се 
погоршавају услови кретања возила. При томе, због суженог простора, често долази 
до загушења саобраћаја и непотребног чекања аутобуса да ли из разлога доставе 
робе на пијацу или у околне продавнице, или због изласка путничких аутомобила са 
паркинга. 
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Слика 4-15: Изглед терминала Рибља пијаца 

 
 
Једна од највећих недостатака локације на којој се налази овај терминал је његова 
неповезаност са великим бројем градских линија, као и његова удаљеност у односу на 
терминал градског превоза у Шафариковој улици. Ово проузрокује појаву да се 
велики број преседања са приградских на градске линије, и обрнуто, обавља 
пешачењем у трајању и од 10 минута што утиче на повећање укупног трајања 
путовања приградских путника. Уклањањем потребе за овим пешачењем, тј. 
повезивањем мреже линија приградског са градским саобраћајем у многоме би се 
скратило трајање путовања посебно оне категорије приградских путника који имају 
потребу за преседањем. 
 
Лоша страна овог терминала је и његова концепција размештаја основних елемената 
аутобуске станице (станични предпростор, станична зграда и аутобуски простор) која 
је испројектована тако да је неизбежно пресецање пешачких токова са токовима 
аутобуског саобраћаја. При томе, ако се дода и чињеница да не постоје перони за 
долазак и да се укрцавање путника у зглобне аутобусе мора вршити на делу перона 
предвиђеном за соло аутобусе, јасно је колико је угрожена безбедност свих корисника 
овог терминала. 
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Овако тешкој ситуацији још више доприносе учестале жалбе грађана који станују у 
непосредној околини терминала као и у његовим прилазним саобраћајницама. Оне се 
најчешће односе на буку и вибрације које настају приликом кретања аутобуса, а које 
су још више изражене услед одбијања звука од околних зграда и недовољне 
носивости саобраћајница. Такође је присутан и проблем шума (који је 10 пута већи 
код аутобуса него код путничког аутомобила) и аеро-загађења изазваних издувним 
гасовима аутобуса које настаје услед високе концентрације чађи, а које је нарочито 
изражено у зимским периодима. Ове појаве у великој мери угрожавају нормалан и 
здрав живот становника из околних стамбених зграда и доприносе загађењу и 
уништењу амбијенталних вредности старог дела Новог Сада.  
 
У немогућности да се ови загађивачи одстране на неки други начин, а на основу горе 
изнетих недостатака локације приградског терминале "Рибља пијаца", може се доћи 
до једног општег закључка, а то је да се терминал и линије јавног превоза из зоне 
Рибље пијаце морају изместити, чиме би се овај простор коначно привео адекватној 
намени и употпунио садржај и одговарајући амбијент ужег центра града. Тиме би се 
проширила пешачка зона, а на локацији садашњег терминала ослободила атрактивна 
површина чијом би се планском изградњом могли остварити значајни финансијски 
ефекти за град, а истовремено повећала количина и разгранатост садржаја за општу 
добробит свих житеља Новог Сада и његове околине. 

4.8 Преглед карактеристика терминала Жељезничка станица  

Терминал је формиран 1988. године и налази се непосредно уз жељезничку и 
међуградску аутобуску станицу (МАС). Опслужује градски и приградски саобраћај. 
Површина терминала је око 1,5 ха. Простор терминала користи такође и такси 
превоз. 
 
На терминалу се налазе киосци намењени диспечеру и продаји карата (нема станичне 
зграде). Аутобуски простор је подељен на пероне за долазак, пероне за полазак и 
паркинг за аутобусе. На овом простору се налази и паркинг за такси возила и такси 
станица што се види на наредној слици (Слика 4-16). 
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Слика 4-16: Изглед терминала Жељезничка станица (аеро снимак, 1998.) 

 
 
Линије које опслужује терминал су: 

1. Градски саобраћај: 
 Линија 4: Жељезничка станица-Центар-Лиман IV, 
 Линија 71: Жељезничка станица-Сремска Каменица. 

2. Приградски саобраћај: 
 Север (Степановићево, Бачки Јарак, Темерин, Госпођинци, Ченеј, Сириг, 

Камендин); 
 Север-запад (Руменка, Кисач);  
 Запад (Ветерник, Футог, Бегеч); 
 Југ (Парагово, Поповица, Лединци) 

 
Иако су обезбеђени повољни саобраћајни услови (довољан број перона, 
паркиралишта, веза са примарном саобраћајном мрежом града), ова локација има 
одређених недостатака. То је пре свега концентрација саобраћаја на овој локацији 
(међуградски, градски, приградски), посебно на раскрсници Булевара ослобођења и 
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Булевара Јаше Томића. Као што је већ речено, у оквиру простора терминала налази се 
паркинг за путничка возила и такси, па њихово заједничко коришћење саобраћајних 
површина омета нормално функционисање саобраћаја. 

4.9 Преглед карактеристика терминала у Шафариковој улици 

Терминал се налази у ужем центру града. Опслужује само градски саобраћај. На 
терминалу од садржаја се налазе киосци за диспечере и продају карата. Долазни 
перони су на Успенској улици. Паркинг за аутобусе не задовољава потребе 
терминала. Полазни перони су на платоу терминала, у Шафариковој и Успенској 
улици. Линије које опслужује терминал су: 

 Линија 2: Центар-Бистрица, 
 Линија 3а:Центар-"Победа", 
 Линије 10, 10а, 10б: Центар-индустријска зона "Југ" 
 Линије 15, 15а и 15б: Центар-Индустријска зона север 

 
Проблеми који се јављају у функционисању терминала настају због тога што се 
аутобуси паркирају на долазном перону у Успенској улици и недовољног простора за 
путнике у Шафариковој улици. 
 
Детаљнијом анализом полазака са овог терминала може се уочити да он осим линије 
број 2 опслужује само тзв. “Индустријске линије“ које имају мали број полазака у току 
дана, односно само пар полазака који се обављају у времену одласка и повратка 
радника са посла. Пошто у оквиру овог терминала нема приградских линија, нема 
одговарајућег паркинга, он и нема карактеристике “терминала” већ има више 
карактеристике “окретнице”. 

4.10 Однос возила јавног превоза и путне и уличне мреже 

Најефикаснији транспортни рад кроз путну и уличну мрежу саобраћајница, се 
остварује возилима јавног превоза, првенствено због тога што су то возила великог 
капацитета. Због тога је пожељно фаворизовање јавног превоза, што се остварује 
активном и пасивним мерама, а у циљу боље и брже проходности на уличној мрежи. 
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Основне мере пасивног регулисања су да се из постојећег капацитета уличне мреже 
издвоје одређене површине ексклузивно за јавни превоз, а мерама режимског 
регулисања сталном сигнализацијом оствари боља проходност на мрежи. То могу 
бити засебне саобраћајне траке на уличној мрежи и засебне траке на прилазу 
раскрсницама. Ни једна од мера се не може применити генерално на цело подручје, 
него је потребно анализирати сва критична места засебно, а као целина јединственог 
система.  
 
Намене трака само за возила јавног превоза на најкритичнијим раскрсницама у 
Новом Саду већ подуже времена се примењује и овај систем се показао као веома 
ефикасан. Значајна сметња је постојање паркинга у зони раскрснице који поред 
редовних возила који се паркирају и ометају кретање возила у тој траци, привлаче и 
возила која се делимично (дакле неправилно) паркирају на коловозу те онемогућавају 
возила градског превозника да користе ту траку. 
 
Заменом старих и технолошко застарелих командних уређаја, формирањем Центра за 
аутоматско управљање саобраћајем (САУС-а), са уређајима најновије технологије на 
раскрсницама, у претходне две године и планом да се ове године уведе детекторска 
подршка, ствара се могућност за управљања критичних токова и давања приоритета 
возилима јавног превоза, дакле примена активних мера. 
 
Без обзира што се у задње време стање побољшава, вишегодишње смањење обима 
радова на одржавању саобраћајних површина у Новом Саду, довело је до тога да је 
стање коловоза на значајном делу мреже знатно погоршано. Присуство колотрага, 
валовити коловози на прилазима раскрсница, лоше стање сливника за одвођење 
атмосферских вода, растиње и крошње дрвећа које улази и у саобраћајни профил 
пута, и појаве ударних рупа су још чести и остварују негативан утицај на одвијање 
саобраћаја.  

4.11 Постојеће стање жељезничког саобраћајног система Новог Сада15 

                                                

Нови Сад је повезан са већим делом војвођанских пруга, тако да његово 
гравитационо подручје досеже до Инђије (Руме, Старе Пазове), Беочина, Врбаса 
(Бачке Тополе), Оџака (Богојева), Бечеја и Титела (Орловата).  

 
15 Интегрална верзија текста “Стање и могућности развоја жељезничког приградског саобраћаја у Новом Саду“ 
аутора др. Ђорђа Копића, дипл.инж. дата је у посебном сепарату овог Пројекта 
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У односу на магистралну пругу (Суботица-Београд), чвор Нови Сад има транзитну 
улогу, за разлику од осталих пруга које се стичу у њему, где се обавља организација 
саобраћаја путничких возова који започињу или завршавају вожњу у станици Нови 
Сад-Путничка. 
 
У саставу чвора Нови Сад налазе се станице Петроварадин, Нови Сад-Путничка, Нови 
Сад-Ранжирна, Нови Сад-Ложионица, Римски Шанчеви, Подбара и распутница 
Сајлово. 
 
Основне карактеристике прикључних пруга новосадског чвора су: 

 Магистралне пруге су у релативно добром стању, како у погледу осовинског 
оптерећења тако и у погледу меродавног отпора, сем дела пруге између 
Сремских Карловаца и Чортановаца где је на успону меродавни отпор 15 dN/t. 
 Ограничење брзине од 65 km/h на делу пруге Инђија-Инђија Село, нема 

битног утицаја на приградски саобраћај из разлога што се сви возови 
заустављају у оба поменута места, те између њих и не могу постићи већу 
брзину. 
 На месту преко Дунава и клизишту на деоници Карловачки Виногради-

Чортановци у дужини од 1505 m, ограничење брзине je 30 и 35 km/h што је 
могуће отклонити. 
 Проласком двоколесечне пруге кроз Нови Сад, кривина на излазу из станице 

Нови Сад према Врбасу се ублажава повећањем радијуса и тиме се ограничење 
брзине од 40 km/h смањује и износи 90 km/h. 
 Ограничење брзине од 40 km/h на делу пруге Голубинци-Рума важи само за 

десни колосек. 
 Пруга Петроварадин-Беочин има врло неповољне техничке и експлоатационе 

карактеристике: осовински притисак је 16 t/os, максимална брзина 30 km/h, 
меродавни отпор у смеру ка Беочину 27 dN/t, а у супротном смеру 22 dN/t. На 
овој прузи су неопходне реконструктривне мере што тражи знатна финансијска 
улагања. 
 Пруга Нови Сад-Богојево је у релативно добром стању сем ограничења брзина 

на делу пруге Оџаци-Каравуково 65 km/h и на месту Каравуково-Богојево 30 
km/h. 
 Пруга Гајдобра-Стара Паланка има грађевинско ограничење од 50 km/h. На 

делу пруге Стара Паланка-Бачка Паланка неопходан је капитални ремонт. 
 На делу пруге Подбара-Распутница-Каћ је ограничење брзине на 40 km/h, а 

остале карактеристике су повољне. 
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 Од распутнице Сајлово до Римских Шанчева постоји ограничење брзине на 
мосту преко канала ДТД од 50 km/h. Делови пруге Распутница-Каћ-Лукићево и 
Римски Шанчеви-Бечеј су са дозвољеним осовинским оптерећењем од само 16 
t/os, а део пруге Лукићево-Зрењанин 18 t/os. Поред тога има деоница пруге са 
ограниченим дозвољеним брзинама као што су: 

• Подручје Титела 40 km/h,  
• Орловат Распутница-Орловат 35 km/h,  
• Распутница Орловат-Зрењанин Фабрика 40 km/h,  
• Зрењанин Фабрика-Зрењанин 50 km/h, због моста на Бегеју и 35 km/h 

због кривине у станици Зрењанин,  
• Римски Шанцеви-Бачки Јарак 40 km/h и подручје Темерина од 30 km/h.  

Из наведених разлога на овим пругама су потребни значајни радови да би се пруга 
оспособила за жељени саобраћај. Дeо пруге од станице Нови Сад Путничка-Нови Сад 
Ложионица такође мора да се оспособи за жељени саобраћај. 
 
Стање осталих пруга које нису напред анализиране се оцењује као повољно и 
одговарајуће за очекивани приградски саобраћај. 
 
На основу истраживања које је спровео ЦИП (14) и базе података Сектора за 
Информатику ЈЖТП “Београд” добијене су информације о карактеристикама 
путовања и кретања путника у жељезничком саобраћају. Посматрана су првенствено 
улазно−излазна (изворно−циљна) кретања на пругама које се стичу у Нови Сад, на 
подручју дефинисане гравитационе зоне, где је за пријем и отпрему путника отворено 
38 жељезничких станица и 19 стајалишта. Према тадашњем реду вожње у станици 
Нови Сад обављан је рад са 34 путничких возова, од тога су 12 пари транзитни возови 
на магистралном правцу Београд−Суботица, док су 22 пара возови који у станици 
отпочињу и завршавају вожњу. Анализирана је отпрема путника из станица на 
гравитационом подручју (ГП) за станице на ГП и ван њега. Приспеће путника је 
анализирано у станице ГП из станица са и ван ГП. Из станица на дефинисаном 
гравитационом подручју, у 1996. години укупно је отпремљено око 2,3 милиона 
путника, док је у станице укупно приспело 1,9 милиона путника. У укупној отпреми 
путника највеће учешће има станица Нови Сад са 41,4 % путника а затим станице на 
магистралној прузи (Стара Пазова, Инђија, Рума). 
 
За превоз путника у локалном саобраћају на пругама које се стичу у Новом Саду за 
ред вожње 1996/97. годину ангажовано је шест електромоторних гарнитура (ЕМГ) и 
пет дизелмоторних гарнитура (ДМГ). Вучна возила приградског саобраћаја 
карактерише велика неисправност услед неодржавања, која се креће у границама од 

Страна: 58   



 Пројекат одвијања ЈГПП-а у Новом Саду 

50−80%. За било какво побољшање неопходне су радикалне промене у одржавању и 
набавка потпуно нових возних средстава, кад се има у виду да су постојећа врло 
застарела, неисправна и неповољна за приградски саобраћај. 

4.12 Резиме и оцена анализе стања 

Због очигледне различитости и потпуне независности између аутобуског и 
жељезничког саобраћаја у одвијању ЈГПП-а на подручју Новог Сада, резиме и оцена 
стања ће се приказати за сваки подсистем посебно. 

4.12.1  Аутобуски саобраћај 

 Генерално мрежа линија јавног превоза је задовољавајућа; 
 У приградском превозу се дневно превезе око 102.000 путника; 
 У градском превозу се дневно превезе око 224.000 путника; 
 Укупно се на систему ЈГПП у Новом Саду дневно превезе око 326.000 путника 

што је вредност која је већа од броја становника на подручју којег опслужује 
ГСП “Нови Сад” а која износи око 280.000 становника. То би значило да сваки 
становник обави просечно 1,2 вожње на дан; 
 У вршном сату од 13-14 сати се у градском превозу превезе око 21.000 

путника (9%); 
 Путници на целом систему остваре просечно 3,2 вожње на дан; 
 На нивоу целог система путници се у току једног путовања возе директном 

вожњом у 60,4% случајева, са једним преседањем 37,4% а са два или више 
преседања у свега 2,2% случајева;  
 Доминантан начин радних путовања чине путовања јавним градским 

превозом, што у целини са осталим немоторизованим путовањима, представља 
најзначајнији део видовне расподеле од приближно 70%, што је добар однос, 
али треба тежити повећању на 80% и то уз обавезно повећање квалитета 
јавног превоза; 
 Очигледан је недостатак броја возила на већини линија, како би се реализовао 

већи број полазака и ускладио однос превозних захтева и капацитета. 
Потребно је повећати број полазака на мрежи а посебно на линији 11 и на 
Футошком коридору. На целој мрежи појачати период од 11:00 до 12:00 сати; 
 Без обзира што се за прорачун потребног броја возила користе вредности Кик 

које су у већини градова развијеног света дефинитивно превазиђени (далеко је 
нижи у односу на коефицијент за вршни час од 0,9 који се најчешће примењује 
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у нашој земљи), и по тим критеримима само у градском саобраћају недостаје 
17 возила у најоптерећенијим периодима дана. Проблем је значајнији и по 
томе што је очигледан и недостатак броја полазака не само у вршном него и 
ванвршном периоду; 
 Уочено је да се извесни поремећаји капацитета и превозних захтева огледају у 

поремаћају интервала услед кретања возила на уличној мрежи. Баш због тога, 
што се тиче уличне мреже, извесни елементи фаворизовања јавног превоза 
постоје, али их треба и даље систематски унапређивати; 
 Снимањем стања на линијама констатована је значајна не униформност 

попуњености возила. Код измене путника највећа коцентрација путника је на 
уласку и изласку из возила, док други делови возила остају готово празни. Ова 
појава има значајног утицаја на субјективну оцену квалитета од стране 
корисника система; 
 У анкети из 2000. године, корисници система највише примедби упућују на 

чешће поласке и гужве, а мали број анкетираних је исказао примедбу која се 
односи на мрежу линија, што је извесна потврда претходне анализе. 
 Да би се створили повољнији услови возилима јавног градског и приградског 

превоза на мрежи, потребно је у наредном периоду систем управљања 
саобраћајем у граду довести дотле да омогући давање приоритета овим 
возилима. 

4.12.2  Жељезнички саобраћај 

 Припадајуће жељезничке станице и стајалишта у односу на насеља су лоцирана 
углавном на њиховим ободима, што је неповољно; 
 Генерално се може рећи да су жељезничке станице и стајалишта са путевима 

одговарајуће категорије добро повезана са припадајућом гравитационом 
зоном; 
 Део насеља који је у границама пешачења од жељезничке станице и стајалишта 

(1km) је релативно мали, јер врло често не прелази 40%. Глобално гледајући 
са урбанистичко-просторног аспекта и анализом наведених параметара, може 
се рећи да су локације станица и стајалишта углавном неповољне јер се велики 
делови насеља налазе ван зоне пешачења, па је за потенцијалне путнике који 
нису у могућности да користе сопствена средства индивидуалног превоза 
потребно обезбедити превоз помоћу неког вида јавног превоза (аутобус, 
минибус) бар у периодима вршног оптерећења; 
 Што се тиче капацитета станица и пропусне моћи пруга, они данас не 

лимитирају одвијање приградског саобраћаја сем на магистралној прузи 
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Београд−Суботица (ст. Стара Пазова ) али то решава планирана изградња 
другог колосека; 
 Времена вожње возова су доста велика, а основни разлог је лоша организација 

саобраћаја (губици времена због укрштања, претицања и чекања возова). 
Други разлог су многобројна ограничења брзина услед лаганих вожњи 
уведених због лошег стања пруге, које су највећим делом привременог 
карактера. Међутим, оно што представља највећи проблем је честа појава да 
редовни возови изостају, односно не саобраћају свакодневно што је последица 
великог процента неисправних возних средстава; 
 Просечно међустанично растојање од 7,3 km задовољава приградски саобраћај 

на жељезници, међутим просечна комерцијална брзина је мала и износи 47,1 
km/h, што је последица стања пруга и лоше организације саобраћаја. На 
магистралној прузи је стање задовољавајуће. 
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55  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННАА  ООССННООВВАА  ИИ  ККРРЕЕИИРРААЊЊЕЕ  ММООДДЕЕЛЛАА  ЈЈГГПППП--АА  

При изради Пројекта коришћен је програмски пакет VISUM који омогућава креирање 
модела јавног превоза на рачунару а самим тим и добијање основних 
експлоатационих показатеља који представљају део улазних података за њихово 
функционално вредновање. 
 
Примењени модел разливања токова путника по мрежи линија јавног превоза 
условљен је низом претходно извршених анализа, којима су генерисане одговарајуће 
матрице путовања и извршена прерасподела на јавни и индивидуални саобраћај. 

5.1 Информациона основа  

Сва досадашња саобраћајна истраживања у Новом Саду, користили су за подлогу 
јединствени зонски систем који се са ширењем града повећавао. Како би се одржао 
континуитет и у будућем периоду и за ову прилику се као основа користио тај 
усвојени систем саобраћајних зона, који је због “финије” обраде још више проширен 
и уситњен. 
 
Подручје унутар границе Генералног урбанистичког плана Новог Сада подељено је на 
158 градских саобраћаних зона које се базирају на ранијој подели као и на 
укрупњавању урбанистичких блокова. Овоме је додато још 15 зона приградских 
насеља Града Новог Сада и Сремски Карловци по принципу једно насеље-једна зона, 
и још 15 зона, односно насеља ван Града Новог Сада а које опслужује ЈГСП “Нови 
Сад”. То је укупно 188 саобраћајних зона. 
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5. Информациона основа и креирање модела ЈГПП-а 

5.1.1 Расподела запослених и ученика 

Да би се што боље сагледали одређени показатељи урбаних функција, који утичу на 
интензитет и расподелу путовања на нивоу просторних градских целина, што је од 
суштинског значаја за планирање ЈГПП-а, потребно је систематично анализирање свих 
целина. Различите намене градских површина исказују различите обиме кретања 
становника, тако да свака од зона различито генерише и различито прима путовања у 
односу на неку другу зону. Због тога су посебно анализиране две категорије 
становништва које највише користе ЈГПП. То су запослени као једна категорија и 
ученици и студенти као друга категорија . 
 
На следећој слици је графички приказана расподела запослених по месту рада и 
одласка у школу по саобраћајним зонама на нивоу целог дана. 

Слика 5-1: Карта расподеле запослених по месту рада и одласка у школу (цео 
дан) 
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5.1.2 Матрице путовања 

Уз помоћ ЈП “Информатика“, ЈГСП “Нови Сад” и база података са којима располажу 
преко ЈМБГ-а су формиране матрице путовања и то: 

1. Матрица свих радних путовања на подручју Града Новог Сада и Сремских 
Карловаца са ручном корекцијом за поједина предузећа која су анкетирана о 
својим запосленим по организационим целинама (упарени су подаци о месту 
становања и месту рада за сваки ЈМБГ). Матрица је димензија 173x173, са 
укупним бројем од 96.844 путовања 

2. Матрица дневних миграната из других општина ка Новом Саду (12.491 
путовање) и обрнуто (1.779 путовања) а све уз помоћ података из пописа 
становништва (12) 

3. Матрица ђачких путовања добијена упаривањем ЈМБГ из обрасца за добијање 
претплатне карте и адресе школе. Матрица је димензија 188x188 са укупно 
20.161 путовања. 

 
Из овако добијених матрица свих радних путања и дневних миграната, издвојена су 
само путовања која се обављају ЈГПП-ом према видовној расподели која је добијена 
додатним истраживањима (Поглавље: 3.3.2). 
 
Коначно, у процес моделске симулације се ушло са две матрице и то: 

1. Збирна матрица радних путовања која се обављају ЈГПП-ом, димензија 
188x188 са укупно 55.832 путовања са сврхом одласка на посао на нивоу 
целог дана и 

2. Матрица путовања са сврхом одласка у школу која се обављају ЈГПП-ом, 
димензија 188x188 са укупно 20.161 путовања на нивоу целог дана. 

 
Сума оваквих путовања чини већину свих путовања у ЈГПП-у (Поглавље: 3.2), и 
сходно томе могу се сматрати меродавним за процес вредновања. 

5.2 Креирање модела ЈГПП-а 

Моделска расподела токова путника по варијантама извршена је методом која 
разливање путничких токова између изворне и циљне зоне врши по оптималним 
путањама израчунатим на основу минималног времена путовања укључујући ту и 
редове вожње. За случај више оптималних путања, што је у јавном превозу чест 
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5. Информациона основа и креирање модела ЈГПП-а 

случај, програм прерасподељује равномерно број путовања на све оптималне путеве, 
не ограничавајући њихов број, чиме је задовољен основни принцип кретања путника 
јавног превоза кроз мрежу линија, а то је да на стајалишту путник бира оно возило 
које га за најкраће време води до циља. Исти принцип се примењује и код сложених 
путовања која се реализују уз преседање коришћењем више линија. 
 
Прво је формиран модел постојећег стања ЈГПП-а у Новом Саду са свим његовим 
елементима који га чине:  

 Мрежа саобраћајница по категоријама и капацитетима; 
 Мрежа стајалишта и терминала;  
 Мрежа градских и приградских линија; 
 Комплетан ред вожње за сваку линију посебно;  
 Типови возила који обављају ЈГПП, са припадајућим трошковима; 
 Сва времена обрта, терминална времена, времена задржавања на 

стајалиштима, итд. 
 
Модел је формиран у потпуности у апсолутном координатном систему и може се 
користити у GIS технологији. Саобраћајне зоне су прво креиране у ARC View-у па тек 
онда убачене у модел, што значи да је могућа комуникација и у супротном смеру. 
 
Ток креирања модела би наједноставније могао да се прикаже графички на следећој 
слици (Слика 5-2). 

Страна: 66   



 Пројекат одвијања ЈГПП-а у Новом Саду 

Слика 5-2: Релација између транспортног система, модела, захтева и матрица 
коришћених у моделској симулацији 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матрица 
(Дневни мигранти) 

Матрица 
(Студенти+школа) 

Матрица 
(Запослени) 

Јавни транспорт 
(Дневни мигранти) 

Јавни транспорт 
(Студенти+школа) 

Јавни транспорт 
(Запослени) 

ЈАВНИ ТРАНСПОРТ 
(GBUS+ PBUS+ TRAM+ RAIL)

RAIL 
(Жељезница) 

TRAM 
(Трамвај) 

PBUS 
(Приградски аутобус) 

GBUS 
(Градски аутобус) 

Транспортни 
систем 

Модел 

Транспортни 
захтеви 

Транспортне 
матрице 

5.3 Калибрација модела 

Калибрација модела је извршена на тај начин што је мрежа стања “оптерећена” 
матрицама претходно описаних врста путовања (Поглавље: 5.1.2). Тако добијен 
резултат најважнијих експлоатационих показтеља упоређен је са подацима који су 
добијени системским бројањем из 2000. године (Поглавље: 3.1). Добијени су следећи 
резултати (извод): 

Табела 5-1: Упоредни приказ показатеља из модела и бројања (извод) 

Број путника Проценат преседања 
Показатељ 

Укупно Град Приград Без пресед. 1. пресед. 2 и више 

Бројање 326000 223721 102000 60,4 37,4 2,2 
Модел 324624 220350 104274 50,0 40,2 9,8 

 

Горња табела (Табела 5-1) потрвђује исправност методолошког поступка, јер су 
разлике занемарљиво мале, што значи да је модел добро калибрисан и да на 
адекватан начин репрезентује постојеће стање, односно стање на систему ЈГПП-а из 
2000. године када је вршено системско бројање путника. 
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66  ООССННООВВЕЕ  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ИИ  РРААЗЗВВООЈЈАА  

У циљу сагледавања и осмишљавања варијанти унапређења мреже линија ЈГПП-а у 
случају измештања терминала Рибља пијаца у постојећем стању, а затим и у периоду 
након тога, потребно је ближе дефинисати шта је то што се очекује и планира у 
развоју саобраћајне инфраструктуре. 

6.1 Концепција развоја и унапређења уличне мреже 

Пројектним задатком је дефинисана концепција која се састоји у томе да је почетно 
стање уствари постојећа саобраћајна мрежа града са Мостом слободе који је у 
функцији. То практично значи да је полазна година 2005-та и да у складу са тим треба 
размишљати о могућим положајима приградских терминала и организацији мреже 
линија. 
 
У наредних 5 година, односно до 2010. године се може очекивати изградња булевара 
трасама бивше Сомборске и Суботичке пруге као и продужетак Булевара Краља Петра 
I преко Улице Змај Огњена Вука. У случају реализације ових коридора, они ће свакако 
имати утицаја на мрежу линија ЈГПП-а. Након тог периода могућа је изградња новог 
друмско Жељезничког моста на месту бившег Жежељевог, али са становишта 
аутобуског подсистема ЈГПП-а, овај мост нема значајнију улогу због свог периферног 
положаја у односу на град. 
 
Изградња моста који је предвиђен у Генералном плану и који би се налазио на 
стубовима некадашњег Франц Јозефовог моста, није у скорашње време извесна. 
Разлог томе је постојећа економска ситуација као и стање планске документације које 
још тренутно нема. 
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6. Основе унапређења и развоја 

6.2 Очекиване промене у домену превозних захтева (прогнозе) 

Анализом саобраћајних прогноза у погледу превозних захтева које су дате у оквиру 
елабората “Измене и допуне студије оправданости увођења електричних видова 
превоза у ЈГПП у Новом Саду” (11), констатовано је да су оне прихватљиве јер у 
међувремену није рађена нова демографска студија, а планирани размештај 
становника и запослених идентичан је оном на којој се базира и важећи Генерални 
план Новог Сада. 
 
Имајући у виду претходно наведене чињенице, у овом Пројекту ће се у потпуности 
прихватити резултати до којих се дошло у споменутој студији (11) и као такви 
уградити у закључке Пројекта. 

6.3 Концепти сценарија развоја ЈГПП-а са крајњим циљем увођења 
шинског превоза 

Један од најважнијих закључака претходне студије (11) је био да ће у наредном 
петогодишњем периоду, односно најмање до 2010. године аутобуски вид превоза 
моћи да задовољи потребе становника Новог Сада. Након тога периода у Новом Саду 
ће, са становишта превозних захтева, почети да се испољава потреба за 
капацитативнијим системом, односно постепеним увођењем комбинованог аутобуско-
трамвајског вида превоза (LRT). Увођење трамваја (LRT) је предвиђено на трасама где 
су прогнозирани превозни захтеви већи од 1500 путника/сат/смеру што се сматра 
доњом границом економичне експлоатације трамваја, као и његово увођење у 
пешачку зону града. 
 
Што се тиче приградског превоза путника, анализе претходне студије (11) указују да 
ће аутобуски вид остати, бар до 2021. године, најприхватљивији. Наиме, интензитет 
приградских токова путника ће у посматраном планском периоду остати на нивоу који 
не захтева веће капацитете од аутобуских. Евентуално коришћење Жељезнице за 
приградски превоз путника, иако на изглед због изграђене мреже пруга она има 
потенцијал, због положаја Жељезничких станица у приградским насељима, 
технолошке застарелости и техничког стања пруга, у догледно време неће бити 
могуће. Међутим у оквиру овог Пројекта разматрана је и та могућност, пошто је 
концепција већ споменутог трамваја (LRT) таква да је могуће коришћење истих 
колосека и напојних водова као и на жељезници. 
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6.4 Концепција развоја и унапређења приградског жељезничког 
саобраћаја 

Нови Сад је по својој конфигурацији погодан за развој градске и приградске 
жељезничке мреже а поготово ако се имају у виду остаци раније жељезничке 
инфраструктуре у граду као што су стара суботичка и сомборска пруга. Коришћењем 
старих траса жељезничке пруге могуће је направити више шинских коридора који не 
ремете постојеће градске токове него се напротив функционално уклапају у њих. 

6.4.1 Варијанте развоја градско-приградске жељезнице 

Стање жељезничке инфраструктуре Новосадског жељезничког чвора уз одређене 
инвестиционе захвате може жељезнички чвор оспособити тако да игра значајну улогу 
у превозу путника на овом подручју. 
 
У Студији жељезничког приградског путничког саобраћаја Новог Сада (14) 
анализирано је неколико варијанти развоја жељезничког саобраћаја. Уопштено, за 
сваку варијанту развоја заједнички је предлог за отварање већег броја стајалишта на 
постојећим пругама да би се побољшао контакт околног простора са жељезницом. Та 
стајалишта су: Лука 1, Лука 2, Рафинерија, Победа, Горњи Петроварадин, Сремска 
Каменица−Дунав и Мишелук (Положај стајалишта је приказан на следећим сликама: 
Слика 9-1, Слика 9-2, Слика 9-3). 

6.4.1.1 Стајалиште “Лука 1” 
Локација за ово стајалиште се налази на левој обали Дунава у непосредној близини 
моста код постојећег степеништа које повезује мост са Београдским кејом. Ова 
локација омогућава да стајалиште опслужује већи део слободне зоне и пристаништа а 
такође је у непосредној близини линије градског превоза путника. Непосредна 
близина Дунава ово стајалиште чини интересантним посебно у време викенда и 
дневне рекреације. Стајалиште је релативно удаљено од стамбене зоне па се 
препоручује изградња једног паркиралишта у зони петље на Београдском кеју поред 
реке. Стајалиште не захтева значајније интервенције на терену изузев проширења 
насипа и потпуног опремања самог стајалишта. У зависности од самог решења 
проласка пруге за велике брзине алтернативна локација би могла бити у близини 
Кванташке пијаце. 

6.4.1.2 Стајалиште “Лука 2” 
Доградњом Новосадског жељезничког чвора планирана је изградња деонице 
жељезничке пруге од станице Нови Сад до станице Подбара. Ова деоница пруге би 
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омогућила да се Нови Сад повеже са постојећом жељезничком пругом за Банат 
(Орловат, Зрењанин). Локација стајалишта је у близини Улице Бајчи Жилинског и 
његовом изградњом био би опслужен део слободне зоне и Луке. За изградњу 
стајалишта потребно је проширити насип и направити приступне степенице с обзиром 
да је висина насипа на том месту 6 метара. Ово стајалиште би опслуживало Салајку и 
Клису, па би било неопходно изградити и једно паркиралиште за путничке 
аутомобиле. 

6.4.1.3 Стајалиште “Болница Сајам-Стара ранжирна станица” 
Ово стајалиште би се налазило у близини болнице и сајма и нема просторних 
ограничења за његову изградњу, а могло би да има директан контакт са линијама 
градског саобраћаја. Ово стајалиште би могло да буде од посебног значаја завреме 
сајамских манифестација и изложби, а свакако да би допринело и бољој 
приступачности Покрајинској болници. Положај стајалишта би могао бити на локацији 
или у контакту са Приградским терминалом “Стара ранжирна станица” који је 
предвиђен Генералним планом Новог Сада до 2021. године. 

6.4.1.4 Стајалиште “Лиман” 
Ово стајалиште би за одређен будући период представљало завршну тачку (станицу) 
на овој деоници пруге док се иста евентуално не продужи преко Дунава и споји са 
пругом Петроварадин − Беочин у станици Сремска Каменица. Локација стајалишта би 
била јужно од Булевара Цара Лазара на траси бивше Суботичке пруге. Стајалиште би 
било повезано са линијама градског превоза, а користио би га већи део Лимана и 
Телепа. Наравно на стајалишту би се изградили сви неопходни садржаји потребни за 
организацију превоза путника. 

6.4.1.5 Стајалиште “Победа” 
Планирано је у непосредној близини радне зоне у којој је предвиђено око 20.000 
запослених, што ову локацију чини врло погодном са аспекта превоза запослених. 
Овом стајалишту гравитира северни део Петроварадина који има око 6.000 
становника. Просечна удаљеност стајалишта од насеља је око 800 метара што га чини 
врло погодним за путнике који користе жељезнички превоз. Стајалиште би било 
изграђено на насипу пруге поред постојећег подвожњака код “Победе” што би 
захтевало одређене грађевинске радове како би добило неопходне садржаје: 
проширење планума пруге, изградња степеништа, изградња настрешница и заштитних 
ограда и слично.  
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6.4.1.6 Стајалиште “ТПС − Техничко путничка станица” 
Налази се у склопу жељезничког новосадског чвора и служиће пре свега за превоз 
запослених у том комплексу. Стајалиште би користили запослени у радној зони “Север 
2” а за његово коришћење неопходно је изградити прелазе преко колосека (пасареле) 
на делу пешачких кретања у радну зону. Изградњом овог стајалишта омогућило би се 
повезивање Детелинаре са радном зоном и безбедно кретање ван нивоа жељезничких 
колосека у зони стајалишта. 

6.4.1.7 Стајалиште “Горњи Петроварадин” 
Налази се на прузи Петроварадин − Беочин и то на граници између Петроварадина и 
Мишелука. Најповољнија локаација је на месту постојећег пешачког прелаза преко 
пруге, који се налази у продузетку Мажуранићеве улице. Стајалиште би опслуживало 
подручје изнад Улице Рачког и Улице Мажуранићеве, као и североисточни дeо 
Мишелука. Терен на локацији је врло повољан тако да није проблем изградити 
стајалиште са свим садржајима неопходним за превоз путника.  

6.4.1.8 Стајалиште “Мишелук” 
С обзиром на конфигурацију терена, као могућа предлаже се локација на делу пруге 
југоисточно од тунела. Стајалиште би опслуживало Татарско Брдо, већи део Мишелука 
и североисточне делове Сремске Каменице. Стајалиште би било опремљено свим 
неопходним садржајима за превоз путника, било би типско, то јест слично осталим 
стајалиштима на пругама на подручју града. 

6.4.2 Предлози развоја жељезничке инфраструктуре 

Поред отварања већег броја нових стајалишта, предвиђена је модернизација пруге 
Петроварадин−Беочин и изградња недостајуће деонице пруге преко канала у Луци 
Нови Сад. Овим би се побољшала опслуженост градског простора приградском 
жељезницом, првенствено источних и северних делова града и знатно побољшао 
контакт жељезнице и подручја на десној обали Дунава. 
 
Поред овога раније чувани коридор за аутопут кроз градско ткиво је искоришћен за 
смјештај кључне деонице приградске (градске) жељезничке пруге. Наиме на старом 
жељезничком коридору се предвиђа постављање жељезничке пруге и у наставку на 
место планираног моста за ауто-пут планиран је комбиновано друмско жељезнички 
мост тако да би ова деоница у Сремској Каменици била спојена са пругом за Беочин 
(крајња фаза). На овај начин би се створиле велике могућности за повезивање 
различитих тачака гравитационог подручја на ефикаснији начин. Тиме би се 
омогућило формирање дијаметралних линија приградске жељезнице, по чему би се 
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посредством неколико стајалишта (Сајам-Болница-Стара ранжирна станица, Лиман) 
непосредно опслуживало западно подручје града. 
 
Отварањем стајалишта Лука и Рафинерија омогућен би био директан долазак 
запослених из приградских стамбених зона у радну зону око канала. Такође би се 
формирале значајне тачке преседања на пресечним тачкама жељезничких пруга и 
планираних траса лаког шинског система које су дефинисане у елаборату “Измене и 
допуне студије оправданости увођења електричних видова превоза у ЈГПП у Новом 
Саду” (11). Ова пресецања су предвиђена на Мишелуку, Луци, Петроварадину и 
Сремској Каменици. 
 
На укрштању новог жељезничког коридора и градских саобраћајница омогућава се 
трансфер путника са једног подсистема на други, жељезница-аутобус-трамвај (лаки 
шински систем) и практично читаво гравитационо подручје града на ефикасан начин 
повезује са западним деловима ужег градског подручја. 
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77  ВВААРРИИЈЈААННТТЕЕ  УУННААППРРЕЕЂЂЕЕЊЊАА  ММРРЕЕЖЖЕЕ  ЛЛИИННИИЈЈАА  ЈЈГГПППП--АА  

У тражењу одговора на питање: “Како систем ЈГПП-а у Новом Саду треба да 
функционише након измештања постојег терминала на Рибљој пијаци?”, решење је, с 
обзиром актуелност решавања тог питања, тражено у оквирима постојећег стања, 
односно, могућностима постојеће уличне мреже.  
 
Поред обрађивача, заинтерсовани за решавање овог проблема су били анкетирани у 
смислу давања предлога. Ту се пре свега мисли на Секретаријат за саобраћај и путеве, 
ЈГСП “Нови Сад” и ЈП Завод за изградњу града.  

7.1 Критеријуми просторне организације мреже линија ЈГПП-а и 
терминала 

 

Приликом дефинисања варијанти предлагачима су предочени следећи критеријуми: 
1. Локација терминала мора бити на простору која је слободан за изградњу или 

на простору где нема становања, односно где је могућа брза изградња; 
2. Мрежа линија ЈГПП-а у зависности од положаја терминала мора бити таква да 

се трасе линија протежу дуж постојеће уличне мреже која може да прими 
аутобуски саобраћај. 

 
Током разраде предложених варијанти, постојећи терминал Жељезничка станица у 
свим варијантама се увек задржава у приближно истом или већем обиму него што је 
то данас, а терминал у Шафариковој улици као могућа окретница линије број 2. 
(значи у нешто смањеном облику него што је то данас). Поред овога, предложено је 
још неколико нових локација терминала и то: 

1. Локација Стара ранжирна станица је планирана важећим Генералним планом и 
налазила би се у близини Старе ранжирне станице Нови Сад непосредно уз 
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будући булевар који би се изградио трасом бивше Суботичке пруге. За ову 
локацију већ постоји усвојен Урбанистички пројекат приградског терминала 
(15); 

2. Локација Штранд би се налазила на постојећој окретници линије број 8 код 
новосадког купалишта “Штранд” на Лиману 1; 

3. Један потпуно нови концепт са више тзв. “Сателитских терминала”. То су мали 
терминали (веза између градских и приградских линија) који би се налазили на 
периферији, односно на ободу града. Као пример предложени су терминали у 
Петроварадину на локацији постојеће окретнице линија број 3 и 9, терминал 
на окретници линије број 1 на Клиси и терминал код насеља Боцке у Сремској 
Каменици. 

4. Локација Кванташка пијаца би се налазила на месту садашње Кванташке пијаце 
између Улица Венизелосове и Марка Миљанова; 

5. Локација Лиман 4 би се налазила на постојећој окретници линије број 4 и 7 на 
Лиману 4; 

7.2 Варијанте мрежа линија ЈГПП-а у зависности од просторне расподеле 
терминала 

Основни циљ формирања варијантних решења мреже линија јавног градског превоза 
је био изналажење решења која у погледу експлоатационих показатеља највише 
одговарају будућим потребама Новог Сада. 
 
После првог циклуса тестирања у којем је разматрано 10 варијанти, одабрано је 6 
које су ушле у други циклус и даљу анализу, односно: 

1. Варијанта 1-ЗСТ (Жељезничка станицa) 
2. Варијанта 2-САС (Стара ранжирна+Штранд) 
3. Варијанта 3-СРК (Стара ранжирна станица) 
4. Варијанта 4-ДСТ (Боцке+Петроварадин) 
5. Варијанта 5-КВА (Кванташка пијаца) 
6. Варијанта 6-ЛИВ (Лиман 4) 

7.2.1 Варијанта 1-ЗСТ (Жељезничка станицa) 

Основна карактеристика ове варијанте је да трасе свих приградских линија иду на 
постојећи терминал код жељезничке станице и то на следећи начин: 
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 Све трасе линија које су до сада ишле на овај терминал и даље би ишле на исти 
начин; 
 Трасе “сремских” приградских линија које су ишле на терминал Рибља пијаца, 

мењају се на тај начин што би са Варадинског моста настављале булеваром 
Михајла Пупина а затим би улазиле у Јеврејску улицу и Булеваром ослобођења 
долазиле до терминала Жељезничка станица; 
 Трасе “бачких” приградских линија које су ишле на терминал Рибља пијаца 

мењале би се на тај начин што би улазиле у Улицу Партизанску, затим Кисачку 
и булеваром Јаше Томића долазиле до терминала Жељезничка станица; 
 Трасе свих градских линија би остале исте, осим линије број 11 којој би 

почетна и завршна станица била на терминалу Жељезничка станица и мењала 
би трасу у делу Београдског кеја на тај начин што би улазила у Улицу Милоша 
Бајића а затим би се Косовском улицом уклапала у стару трасу. 

 
Оваква организација линија би условљава одређене промене које би се морале 
извршити у смислу повећања капацитета и садашње организације и концепције 
терминала Жељезничка станица. Предлог је да се постојећа међуградска аутобуса 
станица (МАС) измести на нову локацију (локација “Новотранс”) а да се уместо ње, 
организује приградски терминал. То би захтевало пробијање већ постојећег пешачког 
тунела у жељезничој станици којим би се остварила пешачка комуникација између 
свих видова јавног превоза на једном месту (Међуградска аутобуска станица, 
Жељезничка станица, Приградски терминал са градским линијама и такси превоз). 

7.2.2 Варијанта 2-САС (Стара ранжирна+Штранд) 

Основна карактеристика ове варијанте је увођење два нова терминала и то један код 
Старе ранжирне станице а други код Штранда. То условљава и измене у организацији 
мреже линија на следећи начин: 

 Све трасе приградских линија са севера (Руменачки, Темерински и Каћки 
коридор) би ишле на терминал Жељезничка станица. На овом терминалу би 
остале и садашње сремске линије с тим да би им се придружила предложена 
нова линија са Чардака; 
 Трасе приградских линија са Футошког коридора би ишле на нови терминал 

Стара ранжирна станица; 
 Трасе осталих сремских линија би ишле на нови терминал код Штранда; 
 Од градских линија измене би претрпеле: 

• Линија број 1 би била подељена на две линије; 
• Траса линије број 7 би уместо до окретнице на Сателитској пијаци 

продужавала до новог терминала Стара ранжирна станица; 
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• Траса линије број 8 би ишла Улицом Новосадског сајма, Булеваром 
ослобођења, и Улицом Макисма Горког; 

• Линија број 11 би почињала и завршавала на терминалу Штранд, а 
трасу би мењала на тај начин што би уместо Улицом Народног фронта 
ишла булеваром Деспота Стефана; 

• Трасе индустријских линија број 10 и 15 би ишле на терминал Стара 
ранжирна станица. 

7.2.3 Варијанта 3-СРК(Стара ранжирна станица) 

У овој варијанти поред терминала Жељезничка станица, уводи се још један, а то је 
терминал Стара ранжирна станица. То условљава и измене у организацији мреже 
линија на следећи начин: 

 Са терминала Жељезничка станица би кретале следеће приградске линије: 21, 
24, 25 и 27, линије од броја 30 до 37, линије од броја 52 до 56 и линије 71 и 
75; 
 Са терминала Стара ранжирна станица би кретале линије: 22, 23, 41, 42, 43, 

64, 72, 74, и линије од броја 77 до 84; 
 Приградске линије од броја 61 до броја 63 би кретале од окретнице линије 

број 3 и 9 у Петроврадину; 
 Од градских линија измене би претрпеле: 

• Линија 1 би била подељена у два дела; 
• Траса линије 2 би преко Улице Максима Горког ишла до Филозофског 

факултета; 
• Траса линије 9 би уместо Футошким путем ишла Улицом Хајдук 

Вељковом и Хаџи Рувимовом; 
• Линији број 11 би почетна и завршна станица била на терминалу 

Жељезничка станица и мењала би трасу у делу Београдског кеја на тај 
начин што би улазила у Улицу Милоша Бајића а затим би се Косовском 
улицом уклапала у стару трасу. 

7.2.4 Варијанта 4-ДСТ (Боцке+Петроварадин) 

У овој варијанти је замишљен један потпуно другачији концепт организације 
приградских линија тј. концепт преко тзв. “Сателитских терминала”. Ово би омогућило 
да се приградске линије које опслужују друге општине доводе до градских линија на 
самом ободу Новог Сада, односно Петроварадина и Сремске Каменице. Ово би 
условило измене на следећим линијама: 
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 Трасе линија из правца Сремских Карловаца би долазиле до терминала у 
Петровардину на окретници градских линија број 3 и 9; 
 Трасе линија из правца Темерина би долазиле до терминала на Клиси на 

окретницу градске линије број 1; 
 Трасе линија из правца Беочина би долазиле до новог терминала у Боцкама 

који би истовремено био и нова окретница линије број 71; 
 Због скраћења великог броја приградских линија створила би се резерва у 

потребном броју возила, па би се могла увести нова градска линија која би 
повезивала окретницу на Клиси и нови терминал у Боцкама. Траса те нове 
градске линије би била положена следећим улицама: Улица Савска, Темерински 
пут, Темеринска, Гундулићева, Косовска, Милоша Бајића, Београдски кеј, 
Варадински мост, а затим Каменичким путем кроз центар Сремске Каменице до 
терминала Боцке. 

 
Остале приградске линије би опслуживале постојећи терминал Жељезничка станица 
који би истовремено био и почетна и крајња станица линији број 11. Остале градске 
линије би се задржале као у постојећем стању. 

7.2.5 Варијанта 5-КВА (Кванташка пијаца) 

Ова варијанта је врло слична постојећем стању, с том разликом што се трасе свих 
линија премештају са постојећег терминала Рибља пијаца на планирани терминал код 
Кванташке пијаце. Трасе линија из правца Каћа се премештају у Улицу Венизелоса, а 
линије из правца Срема, Београдским кејом и Улицом Марка Миљанова долазе до 
новог терминала Кванташка пијаца. 

7.2.6 Варијанта 6-ЛИВ (Лиман 4) 

Ова варијанта је настала из Варијанте 3-СРК (Стара ранжирна станица), с том 
разликом што је уместо терминала Стара ранжирна станица планиран терминал на 
Лиману 4 на окретници линија број 4 и 7. Све трасе линија које су у Варијанти 3 ишле 
на терминал Стара Ранжирна станица, у овој вријанти би ишле Улицом цара Душана и 
Булеваром цара Лазара на планирани терминал на Лиману 4. 
 
Свака варијанта посебно је моделирана у оквиру програмског пакета VISUM са истим 
матрицама путовања и истим редовима вожње али са изменама у мрежи линија у 
зависности од саме варијанте и локације терминала. 
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7.3 Вредновање варијанти – избор методе (циљеви-критеријуми-мере) 

Досадашњом анализом проблема терминала Рибља пијаца стиче се утисак да то није 
само “саобраћајни проблем” већ да он у себи садржи и остале проблеме 
урбанистичке, еколошке и др. природе. Због свеобухватности проблема, вредновање 
је вршено у односу на две основне групе критеријума: 

1. Критеријуми функционисања система јавног превоза, минимални трошкови 
експлоатације-максимални ефекти и   

2. Критеријуми “квалитета локације“ (урбанистички, комунални, економски и 
еколошки аспект). 

7.3.1 Вредновање са становишта функционисања система јавног превоза 

Вишекритеријумско вредновање представља избор оптималне варијанте из скупа 
алтернатива у случају постојања више критеријума. При томе осим избора методе, 
која ће се користити за вишекритеријумско вредновање, суштински проблем 
представља одређивање критеријума на основу којих ће се вршити вредновање као и 
одређивање њихових тежина. 
 
Од мноштва експлоатационих показатеља који се добијају као резултат обраде из 
моделске симулације, изабрано је првих 6 критеријума који су набројани у наредној 
табели (Табела 7-1). Критеријум под редним бројем 7 је вреднован на основу 
субјективне оцене 9 експерата из области саобраћаја за сваку локацију терминала 
посебно што је и приказано у следећој табели (Табела 7-2).  
 
У следећем кораку одређене су тежине критеријума методом рејтинга који се заснива 
на оцени тежинских односа датих од стране више експерата. Овим методом одређене 
су тежине критеријума које су приказане у следећој табели (Табела 7-1): 
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Табела 7-1: Експертско одређивање тежина критеријума 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Укупно

1
Укупно време путовања на 
систему (транспортно време)

путник сати 25 30 25 10 20 20 25 15 45 20 235

2
Укупан транспортни рад свих 
путовања на систему

путник км 5 5 30 15 18 5 20 15 20 20 153

3
Укупан број путовања са 2 и више 
преседања на систему

бр. 
путовања

20 10 10 15 10 20 12 14 5 15 131

4
Укупно време чекања приликом 
преседања на систему

путник сати 20 15 15 5 14 20 12 14 5 10 130

5
Број преседања са градских линија 
на градске линије

бр. 
преседања

5 5 10 15 6 20 6 14 5 5 91

6
Експлоатациони трошкови по 
километру

динара 15 25 5 25 20 10 15 14 10 15 154

7
Технолошка погодност терминала 
са аспекта приступачности путника 
и превозника

индекс 10 10 5 15 12 5 10 14 10 15 106

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 1

Јединица 
мере

Тежински односи (по експертима) Тежине 
критеријума

УКУПНО

Редни 
број

Назив критеријума

 
Према претходној табели (Табела 7-1) највећу тежину имају критеријум “Укупно 
време путовања на систему (транспортно време)” и “Експлоатациони трошкови по 
километру”, из чега произилази да ова два критеријума имају највећи утицај 
приликом вредновања. На другој страни критеријуми “Укупно време чекања 
приликом преседања на систему” и “Број преседања са градских линија на градске 
линије” имају најмању тежину. 

Табела 7-2: Експертска оцена о технолошкој погодност појединих терминала са 
аспекта приступачности путника и превозника и њиховог уклапања у 
саобраћајну мрежу 

0,235

0,153

0,131

0,13

0,091

0,154

0,106

15,8

7,6

5,4

6,5

3,8

5,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Терминал код Жељезничке станице 1 3 1 1 1 1 2 1 1 12

2 Терминал код Старе ранжирне станице 3 2 3 4 2 2 4 2 3 25

3
Терминал на окретници линије број 4 и 7
на Лиману 4

6 1 4 5 4 3 6 4 2 35

4 Терминал на Кванташкој пијаци 4 4 2 2 3 4 3 3 4 29

5 Терминал код окретнице на Штранду 5 6 6 6 5 6 5 5 6 50

6
Мини терминали у насељу Боцке и на 
окретници линије 3 у Петроварадину

2 5 5 3 6 5 1 6 5 38

Оцена
Редни 
број

Назив терминала
Редослед терминала (1 најбољи)

Сума
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Из претходне табеле (Табела 7-2) се може уочити да је терминал Жељезничка станица 
оцењен као најпогоднији са аспекта приступачности путника и превозника и да се 
најбоље уклапа у постојећу мрежу саобраћајница. Са становишта функционисања 
система ЈГПП-а, најлошије је оцењен терминал код Штранда. 
  
Да би се добила што поузданија оцена варијанти, коришћене су 4 методе 
вишекритеријумског вредновања и то: 

1. ЕЛЕКТРА (Elimination et Choise Translating Reality) 
2. ТОПСИС (Tehnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 
3. ДИВ (Двоетапно израчунавање вероватноћа) 
4. ДИПО (Двоетапно израчунавање процентуалних односа) 

 
Методе “ЕЛЕКТРА” и “ТОПСИС” у себи садрже тежине критеријума, док методе “ДИВ” 
и “ДИПО” не узимају у обзир ове величине. Такође треба напоменути да су 
коришћени критеријуми подељени у два основна подскупа: за оне које оцену 
постигнутог циља треба свести на најмању вредност (минимизирати) и оне који треба 
да достигну највећу вредност (максимизирати). 
 
Улазни подаци коришћени у процесу вредновања а који се односе на просечан радни 
дан су приказани у следећој табели (Табела 7-3). 

Табела 7-3: Улазни подаци коришћени у процесу вредновања (просечан радни 
дан) 

Укупно време 
путовања на 

систему 
(транспортно 

време)

Укупан 
транспортни 

рад свих 
путовања на 

систему

Укупан број 
путовања са 
2 и више 
преседања 
на систему

Укупно време 
чекања 
приликом 
преседања на 
систему

Број преседања 
са градских 
линија на 
градске линије

Експлоатациони 
трошкови по 
километру на 
систему ЈГПП-а

Техн.погодност 
терминaла са 
аспекта 
приступaчности 
путника и 
превозника

путниксати путниккм бр.путовања путниксати бр.преседања динара индекс

1-ЗСТ

2-САС

3-СРК

4-ДСТ

5-КВА

6-ЛИВ

Тежине 
критеријума

0,235 0,153 0,131 0,13 0,091 0,154 0,106

Знак 
критеријума

минимум минимум минимум минимум минимум минимум максимум

Број и назив 
варијанте

Назив критеријума

 

97120 1667719 11166 3140 38403 573235064 15,75

97550 1671565 21425 3926 60283 595682430 3,78

96435 1658419 14873 3439 45210 600151968 7,56

98734 1674558 18173 3913 48458 568181130 4,97

97536 1663349 19786 3898 46960 563630057 6,52

96782 1660095 16126 3352 43022 591257406 5,4

 
Резултати вредновања у зависности од методе су приказани у следећој табели (Табела 
7-4) где су приказане и вредности коефицијената релативне блискости (С), производа 
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(Р) и збира (S) оцена који је добијени након вредновања за сваку методу посебно. Ове 
вредности су послужиле за рангирање варијанти у оквиру сваке методе а однос 
између ових вредности може да укаже на “јачину” међусобног ранга између варијанти 
(што је већи број, варијанта је боља). 

Табела 7-4: Редослед варијанти у зависности од методе вредновања 

ЕЛЕКТРА ТОПСИС C ДИВ P ДИПО S

1-ЗСТ 0.9997 6.1892  0.2846

2-САС 0003 0.0377  0.1266

3-СРК 3311 0.1674  0.1561

4-ДСТ 0587 0.0754  0.1392

5-КВА 1001 0.0968  0.1438

6-ЛИВ 1591 0.1201  0.1493

Број и назив 
варијанте

Коначни 
редослед

Редослед по методама вишекритеријумског вредновања

 

1 1  1 1 1

6 6 0. 6 6 6

2 2 0. 2 2 2

4 5 0. 5 5 5

4 4 0. 4 4 4

3 3 0. 3 3 3

Анализирајући податке из претходне табеле (Табела 7-4) по свим методама 
вредновања, добијен скоро исти резултат, па се према томе са великом сигурношћу 
може констатовани да је за вредновање са становишта саобраћаја најбоља варијанта 
Варијанта 1-ЗСТ (Жељезничка станицa). Друга по редоследу је Варијанта 3-СРК (Стара 
ранжирна станица), а најлошија је Варијанта 2-САС (Стара ранжирна+Штранд). Овоме 
треба додати констатацију, да због особина методе “ЕЛЕКТРА” није било довољно 
аргумената да се направи разлика између Варијанте 4-ДСТ и Варијанте 5-КВА. 

7.3.2 Вредновање са аспекта “квалитета локације“ 

У оквиру овог типа вредновања (урбанистички, комунални, економски и еколошки 
аспект), анализирано је још 7 нових критеријума за сваку локацију терминала 
посебно, што се види у следећој табели (Табела 7-5): 
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Табела 7-5: Улазни подаци и резултати добијени у процесу вредновања (са 
аспекта “квалитета локације“) 

Статус 
земљишта

Намена по 
ГУП-у и 
стање 

урб.док.

Потреба за 
опремањем 
инфрастр.

Природни 
услови

Урбанистичко 
саобраћајни 

аспект
Екологија

Амбијентална 
вредност

1-ЗСТ 

2-САС

3-СРК

4-ДСТ

5-КВА

6-ЛИВ

Тежина 
критеријума

1500

Сум
а

Редослед

Број и назив 
терминала

Опис критеријума

 

2 3 2 3 3 2 3 1

2 1 2 2 3 1 2 2

2 3 1 2 2 3 2 4

1 1 1 1 2 1 2 6

2 1 2 2 2 2 2 4

2 1 2 2 3 2 1 2

15 5 20 10 30 10 10

270

195

225

135

195

195

Пошто нема могућности експлицитног мерења по задатим критеријумима за сваку 
локацију, свака од њих је вреднована са индексом од 1 до 3 за сваки критеријум 
посебно. При томе је вредност 3 најбоља, а вредност 1 најлошија локација. Након 
тога је сваком критеријуму додата његова тежина.  
 
У коначном редоследу дилеме опет нема, а то је да је Варијанта 1-ЗСТ (Жељезничка 
станицa) најбоља варијанта са становишта “квалитета локације“. Најлошија је 
Варијанта 6-ЛИВ (Лиман 4). 

7.4 Избор варијанте 

У коначном избору најоптималније варијанте узети су у обзир резултати који су 
добијени претходно описаним вредновањем (Поглавље: 7.3.1 и Поглавље: 7.3.2), што 
је и сублимирано у следећој табели (Табела 7-6). 
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Табела 7-6: Коначни резултати вредновања 

1-ЗСТ (Железничка станице) 1 1

2-САС (Стара ранжирна+Штранд) 6 2

3-СРК(Стара ранжирна станица) 2 4

4-ДСТ (Боцке+Петроварадин) 5 6

5-КВА (Кванташка пијаца) 4 4

6-ЛИВ (Лиман 4) 3 2

Број и назив варијанте (терминала)
Саобраћајна 

анализа
"Квалитет 
локације"

КОНАЧНИ 
РЕДОСЛЕД

 

1

5

2

6

4

3

Анализирајући претходну табелу, јасно се уочава да се у коначном вредновању и са 
становишта саобраћајне анализе и са становишта “квалитета локације“, као најбоља 
показала Варијанта 1-ЗСТ (Жељезничка станицa). Друга по редоследу је Варијанта 
3-СРК (Стара ранжирна станица), а као најлошија Варијанта 4-ДСТ 
(Боцке+Петроварадин). 

7.5 Унапређење квалитета превозне услуге са приказом статичких и 
динамичких елемената изабране варијанте 

7.5.1 Упоређивање изабране варијанте и мреже постојећег стања 

Интересантно је погледати и упоредити експлоатационе показатеље за изабрану 
варијанту 1-ЗСТ (Жељезничка станицa) и постојеће стање (Табела 7-7). 

File: ProjekatJGPPNS04FINAL .doc    Страна: 85 



 
7. Варијанте унапређења мреже линија ЈГПП-а 

Табела 7-7: Упоредна анализа изабране варијанте и постојећег стања 

Укупно време 
путовања на 

систему 
(транспортно 

време)

Укупан 
транспортни 

рад свих 
путовања на 

систему

Укупан број 
путовања са 2 

и више 
преседања на 

систему

Укупно време 
чекања 

приликом 
преседања на 

систему

Број преседања 
са градских 
линија на 

градске линије

Експлоатациони 
трошкови по 
километру

путниксати путниккм бр.путовања путниксати бр.преседања динара

ЗСТ

СТАЊЕ

Знак критеријума минимум минимум минимум минимум минимум минимум

Назив варијанте

Назив критеријума

 

97120 1667719 11166 3140 38403 573235064

97573 1662995 19934 3806 47418 567815177

1 1  1 1 1

2 2 0. 2 2 2

 
Из табеле (Табела 7-7) се уочава да је изабрана варијанта у односу на стање боља по 
свим критеријумима осим по два и то: “Укупног транспортног рада на систему” и 
“Експлоатационим трошковима по километру”.  
 
Да би се уверили да ли је стварно изабрана варијанта боља од постојећег стања, 
извршено је ново вредновање са све 4 методе и са истим тежинама као што је рађено 
у претходној тачки 7.3.1. Резултат је био такав да су све 4 методе показале да је 
Варијанта 1-ЗСТ (Жељезничка станицa) боља од постојећег стања (Табела 7-8), што 
значи да би њеном реализацијом дошло до унапређења квалитета превозне услуге. 

Табела 7-8: Редослед изабране варијанте и стања у зависности од методе вред. 

ЕЛЕКТРА ТОПСИС C ДИВ P ДИПО S

ЗСТ 0.9996  0.0121  0.5342

СТАЊЕ 0004  0.0045  0.4657

Коначни 
редослед

Назив варијанте
Редослед по методама вишекритеријумског вредновања

 
 
Због тога се у наставку дају ближе карактеристике изабране варијанте.  

7.5.2 Приказ изабране варијанте 

Вишекритеријумско вредновање је показало да је Варијанта 1-ЗСТ (Жељезничка 
станицa) најповољнија варијанта, повољнија и од постојећег стања. Основна 
карактеристика ове варијанте је да трасе свих приградских линија иду на постојећи 
терминал код жељезничке станице и то на следећи начин: 

 Све трасе линија које су до сада ишле на овај терминал и даље би ишле на исти 
начин; 

Страна: 86   



 Пројекат одвијања ЈГПП-а у Новом Саду 

 Трасе “сремских” приградских линија које су ишле на терминал Рибља пијаца, 
мењају се на тај начин што би са Варадинског моста настављале булеваром 
Михајла Пупина а затим би улазиле у Јеврејску улицу и Булеваром ослобођења 
долазиле до терминала Жељезничка станица; 
 Трасе “бачких” приградских линија које су ишле на терминал Рибља пијаца 

мењале би се на тај начин што би улазиле у Улицу Партизанску, затим Кисачку 
и булеваром Јаше Томића долазиле до терминала Жељезничка станица; 
 Трасе свих градских линија би остале исте, осим линије број 11 којој би 

почетна и завршна станица била на терминалу Жељезничка станица и мењала 
би трасу у делу Београдског кеја на тај начин што би улазила у Улицу Милоша 
Бајића а затим би се Косовском улицом уклапала у стару трасу. 

Мрежа градских и приградских линија у варијанти ЗСТ су приказане на следећим 
сликама (Слика 7-1 и Слика 7-2). 

Слика 7-1: Мрежа градских линија у варијанти ЗСТ 

 

File: ProjekatJGPPNS04FINAL .doc    Страна: 87 



 
7. Варијанте унапређења мреже линија ЈГПП-а 

Слика 7-2: Мрежа приградских линија у варијанти ЗСТ 

 
 
Из претходних слика (Слика 7-1 и Слика 7-2) се уочава велика концентрација линија 
ЈГПП-а на Булевару ослобођења у делу од Футошке улице до Булевара Јаше Томића, 
као и на самој раскрсници ова два булевара у непосредној близини терминала 
Жељезничка станица. Због тога треба погледати следећу слику (Слика 7-3). 
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Слика 7-3: Број возилаЈГПП-а у вршном сату у оба смера (од 14 до 15 сати) који 
се очекује на мрежи у варијанти ЗСТ 

 
 
Из претходне слике (Слика 7-3) се уочава да ће на Булевару ослобођења (на 
критичној деоници) у периоду од 14 до 15 сати (вршни сат) у оба смера бити 54 
градска и 52 приградска аутобуса што укупно износи 106 аутобуса. То значи да ће по 
једном смеру бити 53 аутобуса у току једног сата, односно сваких 1,13 минута ће се 
појавити један аутобус, што је скоро на граници капацитета стајалишта, а што је и 
највећа мана оваквог решења. Из тога следи да би оваква организација линија 
условљава одређене промене које би се морале извршити у смислу повећања 
капацитета и измена у садашњој организацији и концепцији терминала Жељезничка 
станица. Те промене се односе на повећање броја долазних и одлазних перона, затим 
на повећање места за паркирање аутобуса као и изградњу станичне зграде са 
санитарним чвором, чекаоницом, диспечерском службом, шалтером за продају 
карата, итд. Без тих промена ова варијанта не би могла да егзистира. 
 
Једно од могућих и најбољих решења за реализацију горе наведених промена је да се 
постојећа међуградска аутобуса станица (МАС) измести на нову локацију (локација 
“Новотранс”), а да се уместо ње, организује приградски терминал. На овај начин би 
се решили сви проблеми. Са једне стране то би омогућило и растерећење критичне 
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раскрснице Булевара ослобођења и Булевара Јаше Томића, а са друге стране 
ослободио простор за ваљану организацију приградског терминала са свим својим 
садржајима. У прилог томе иде и чињеница да се данас на МАС-у остварује у вршном 
периоду од 14 до 15 сати, 68 полазака на сат, што је за 2 поласка више него што се 
очекује на приградском терминалу (заједно са поласцима на градским линијама) у 
истом периоду дана. То значи да би број аутобуса на критичној раскрсници Булевара 
ослобођења и Булевара Јаше Томића остао приближно исти као и у постојећем стању. 
Поред овога, нова локација МАС-а би омогућила бољу технолошку организацију 
одвијања саобраћајних токова на станици у односу на постојећу која има велики број 
недостатака Такође би био олакшан приступ МАС-у, јер би се онда станица налазила 
уз обилазницу око Алмашког гробља која представља везу између две транзитне 
улице и то Партизанске и Улице Корнелија Станковића преко којих долази највећи 
број међуградских аутобуса. 
 
Међутим, премештање, односно изградња нове међуградске аутобусе станице на 
локацију “Новотранса” захтева пробијање већ постојећег пешачког пролаза у згради 
жељезничке станици у дужини од око 70 метара (његов наставак) којим би се 
остварила пешачка комуникација између свих присутних видова јавног превоза на 
овом месту (Нова међуградска аутобуска станица, Жељезничка станица, Приградски 
терминал са градским линијама и такси превоз). Ово би свакако довело до могућности 
формирања врло атрактивног пословног простора јер би на том простору била 
велика концентрација путника (око 20.000 путника на дан). Поред овога, неминовна 
би била и реконструкција постојећег МАС-а, у смислу прилагођавања приградском 
саобраћају аутобуса и наравно потребама приградског путника. 
 
У том смислу, у следећој табели се приказују сви важни “технички” показатељи 
изабране варијанте заједно са показатељима постојећег стања (Табела 7-9). 
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Табела 7-9: Упоредни приказ статичких и динамичких елемената ЈГПП-а мреже 
стања и изабране варијанте ЗСТ (на нивоу целог дана) 

Назив показатеља
Јединица 

мере
СТАЊЕ ЗСТ

Просечно време путовања време 28min54s 28min46s
Просечно време вожње са укљученим преседањем време 18min45s 18min38s
Просечно време вожње проведено у возилу време 17min36s 17min39s
Просечно време чекања приликом преседања време 1min7s 55s
Просечно време чекања на почетном стајалишту време 0 0
Просечно време пешачења приликом преседања време 2s 3s
Просечно време пешачења од извора до почетног стајалишта време 5min10s 5min10s
Просечно време пешачења од завршног стајалишта до циља време 4min58s 4min57s
Просечна вероватноћа преседања приликом путовања индекс 0.60 0.55
Просечан број полазака између две зоне бр.полазака 139.20 145.39
Просечна дужина путовања km 8211 8233
Просечна дужина вожње са преседањем km 7533 7554
Просечна директна дужина (без преседања) km 5578 5578
Просечна брзина путовања km/h 17.0 17,2
Просечна брзина у возилу km/h 25,7 25,7
Просечна брзина директних путовања km/h 11,6 11,6
Укупно време путовања (Укупно транспортно време) путниксати 97573 97120
Укупно време проведено у вожњи заједно са преседањем путниксати 63345 62905
Укупно време проведено у возилима путниксати 59419 59587
Укупно време чекања приликом преседања путниксати 3806 3140
Укупно време чекања на почетном стајалишту путниксати 0 0
Укупно време пешачења приликом преседања путниксати 120 178
Укупно време пешачења од извора до стајалишта путниксати 17462 17461
Укупно време пешачења од стајалишта до циља путниксати 16766 16753
Укупан број преседача путника 122090 111449
Укупан транспорни рад свих путовања путникkm 1662995 1667719
укупан транспортни рад на систему ЈГПП-а путникkm 1525630 1530174
Укупан транспортни рад директних вожњи путникkm 1129810 1129961
Укупан број путника путника 324624 314006
Укупан број путовања са 0 преседања путника 101282 102569
Укупан број путовања са 1 преседањем путника 81318 88822
Укупан број путовања са 2 преседања путника 19073 10890
Укупан број путовања са 3 и више преседања путника 861 276
Укупан број путовања путника 202568 202568
Укупан број путовања који се обављају вожњом путника 202534 202557
Укупан број путовања који се обављају без вожње путника 0 0
Коефицијент преседања коефицијент 1,6 1,6
Проценат вожњи са 0 преседања % 50,0 50,6
Проценат вожњи са 1 преседањем % 40,2 43,9
Проценат вожњи са 2 преседања % 9,4 5,4
Проценат вожњи са 3 и више преседања % 0,4 0,1
Број преседања са градске линије на градску линију трансфера 47418,0 38403,0
Број преседања са градске линије на приградску линију трансфера 30203,0 28144,0
Број преседања са приградске линије на градску линију трансфера 31118,0 28588,0
Број преседања са приградске линије на приградску линију трансфера 13351,0 16314,0  
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Интересантно је погледати и слику (Слика 7-4) протока путника на систему ЈГПП-а у 
варијанти ЗСТ, јер указује на најоптерећеније коридоре. То су пре свега Булевар 
ослобођења, Футошки пут, Футошка и Јеврејска улица, као и Булевар Михајла Пупина, 
што се и поклапа са основним коридорима увођења трамваја (LRT) које је описано у 
елаборату “Измене и допуне студије оправданости увођења електричних видова 
превоза у ЈГПП у Новом Саду“ (11). 

Слика 7-4: Проток путника на систему ЈГПП-а у варијанти ЗСТ (цео дан) 
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88  ППРРООЈЈЕЕККЦЦИИЈЈАА  РРААЗЗВВООЈЈАА  УУ  ЗЗААВВИИССННООССТТИИ  ООДД  ИИЗЗААББРРААННЕЕ  
ВВААРРИИЈЈААННТТЕЕ  

У складу са изабраним решењем (Поглавље: 7.5.2) да целокупни јавни приградски 
саобраћај иде на терминал код железничке станице, у наставку ће се дати хронолошки 
предлог организације и мера које је потребно предузети у систему ЈГПП-а, у 
зависности од претпостављеног развоја уличне мреже, а затим и у циљу повећања 
квалитета, превозних захтева и комфора. 

8.1 Хронолошки предлог организације и мера које је потребно предузети у
систему ЈГПП-а у зависности развоја уличне мреже и положаја 
терминала. 

 

Ако се крене од већ установљене претпоставке да се под “постојећим стањем“ 
подразумева постојећа саобраћајна мрежа града са Мостом слободе у функцији, онда 
је хронолошки редослед корака које је потребно предузети следећи: 
1. Први корак је премештање приградских линија јавног превоза са постојећег 

приградског терминала Рибља пијаца на већ постојећи приградски терминал 
Жељезничка станица. Да би се то могло реализовати, потребно је извршити 
проширење постојећег приградског терминала Жељезничка станица на један од 
следећих начина: 
1.1. Изместити постојећу међуградску аутобуску станицу (МАС) на локацију код 

“Новотранса“, а на њеном месту организовати нови приградски терминал. Да 
би се то реализовало, инвеститор новог МАС-а мора прибавити земљиште на 
коме се налази “Новотранс“. Након тога је потребно израдити планску 
документацију (План детаљне регулације међуградске аутобуске станице) која 
ће на адекватан начин осмислити организацију саобраћаја и простора у том 
делу града. При томе се мора добити сагласност и услови од ЖТП-а “Београд“ 
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о проширивању постојећег пешачког тунела у жељезничкој станици “Нови 
Сад“. Када план буде усвојен на Скупштини Града Новог Сада, инвеститор 
може затражити урбанистичке услове и почети са израдом идејног и главног 
пројекта. Када се добију сагласности на ове пројекте може се почети са 
изградњом новог МАС-а. Паралелно са његовом изградњом мора тећи израда 
пројектне документације реконструкције постојећег МАС-а у функцији 
приградског терминала. Тек када у функцији буде нови МАС, може се 
приступити реконструкцији старог након чега је могуће премештање свих 
приградских линија на нови (проширени) приградски терминал Жељезничка 
станица. 

1.2. Додатним анализама (нису предмет овог Пројекта) извршити вредновање још 
неког од начина организације приградског терминала Жељезничка станица у 
проширеном облику, на начин да се не врши измештање постојећег МАС-а. 
При томе увек треба имати у виду ограничене капацитете раскрснице 
Булевара ослобођења и Јаше Томића, као и велику концентрацију аутобуса на 
релативно малом простору. Ако би се доказала оправданост и технолошка 
изводљивост оваквог решења, потребно је израдити планску документацију 
(План детаљне регулације приградског терминала) која ће у складу са 
резултатима додатне анализе осмислити организацију саобраћаја и простора у 
том делу града. Када план буде усвојен на Скупштини Града Новог Сада, 
инвеститор може затражити урбанистичке услове и почети са израдом идејног 
и главног пројекта реконструкције. Када се добију сагласности на ове пројекте 
може се почети са реконструкцијом постојећег приградског терминала, након 
чега је могуће премештање свих приградских линија на нови (проширени) 
приградски терминал Жељезничка станица. 

1.3. Ако је из било којих разлога немогуће проширити постојећи терминал 
Железничка станица на начине како је то описано под (1.1 или 1.2), 
прихватити решење из овог Пројекта које је друго по редоследу описано кроз 
процес вишекритеријумског вредновања (Поглавље: 7.4). То је приградски 
терминал Стара ранжирна станица за који већ постоји израђен и урбанистички 
пројекат (15). У том случају мрежу линија ЈГПП-а треба организовати на начин 
како је то описано у тачки 7.2.3 (варијанта 3-СРК).  

2. Простор на којем се налази терминал Рибља пијаца (Слика 4-15) реконструисати и 
привести намени у складу са важећом планском документацијом, а у склопу тога 
реконструисати улице Даничићеву и Милоша Бајића. 

3. Изменити трасу линије број 11 у делу улице Београдски кеј, на тај начин што ће са 
Београдског кеја траса линије скретати у Улицу Милоша Бајића и Даничићеву, а 
затим се Косовском улицом уклапати у стару трасу. 
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4. Изградњом новог булевара трасом бивше суботичке пруге (тренутно је у изради 
главни пројекат), линију број 7 претворити у кружну линију на тај начин што ће 
траса линије од окретнице на Лиману 4, Улицом Иве Андрића и већ споменутим 
будућим булеваром, уклапати у стару трасу на Булевар кнеза Милоша што је и 
приказано на следећој слици (Слика 8-1).  

Слика 8-1: План. мрежа градских линија у варијанти ЗСТ (средњорочни план) 

 
 
5. Прихваћени су закључци из “Измена и допуна студије оправданости увођења 

електричних видова превоза у ЈГПП у Новом Саду” (11) у вези начина решавања 
укључивања трамваја у форми лаког шинског система тзв. LRT-а. 

6. Прихваћена је концепција развоја приградске жељезнице која је изнета у оквиру 
Студије жељезничког приградског путничког саобраћаја Новог Сада (14) са 
неизвесном динамиком реализације. На укрштању планираног жељезничког 
коридора и градских саобраћајница омогућаваће се трансфер путника са једног 
подсистема на други, односно: жељезница-аутобус-трамвај (LRT-лаки шински 
систем) јер ће се ови подсистеми ЈГПП-а функционално уклапати један у други 
(Нпр. концепција већ споменутог трамваја (LRT) треба да буде таква да је могуће 
коришћење истих колосека и напојних водова као и на жељезници). 
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8.2 Хронолошки предлог организације и мера које је потребно предузети у 
систему ЈГПП-а у циљу повећања квалитета, превозних захтева и 
комфора 

Да би се могао сагледати хијерархијски редослед организације и мера у циљу 
подизања нивоа квалитета превозне услуге, односно посебних захтева корисника, 
најпре је неопходно дефинисати циљеве и захтеве који су постављени пред систем 
јавног превоза путника, односно захтеве одређених “интересних група” према 
систему. Интересне групе се у принципу могу сврстати у три основне категорије и то: 
органи градске управе, превозници и корисници. Органи градске управе у основи 
треба да заступају интересе и превозника и корисника, односно да кроз вођење 
саобраћајне политике града омогуће функционисање система по мери корисника, 
водећи рачуна о комерцијалном интересу превозника. 
 
Функционисање система јавног градског и приградског превоза на подручју Новог 
Сада се одликује, поред осталог, и непостојањем директних веза између органа 
градске управе, превозника и корисника, тако да је створена клима разједињених 
интереса. Квалитетна превозна услуга је основни циљ и интерес корисника система, а 
мора постати и истовремени интерес превозника и то пре свега економски, али такође 
и индиректни интерес органа градске управе.  
 
Дефинисање мера за подизање квалитета превозне услуге могуће је сагледати на 
основу сагледавања интереса свих интересних група и захтева у односу на систем 
јавног превоза Новог Сада. Због тога се, ради подизања квалитета превозне услуге на 
један виши ниво као и због перманентног унапређење квалитета превозне услуге у 
Новом Саду, предлаже следећи редослед активности: 

1. Дефинисање јасне стратегије и политике финансирања (дефинисање 
програмског уговора); 

2. Избор стратешког опредељења организације система према моделима који ће 
бити описани у наставку (модел регулисаног режима или модел ограничене 
конкуренције); 

3. Оснивање Дирекције за јавни превоз; 
4. Дефинисање, послова, обавеза, одговорности и начина њихове реализације по 

нивоима одлучивања, (стратешки, тактички и оперативни); 
5. Уговорно решавање односа између града и превозника; 
6. Обезбеђивање средстава за извршење генералних оправки и потпуне 

репарације возила којима је техничко стање неприхватљиво; 
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7. Набавка нових возила и доношење стратешког опредељења за потребне 
годишње инвестиције за перманентну обнову возног парка превозника ЈГСП 
“Нови Сад”; 

8. Утврђивање потребних превозних капацитета за сваку линију са циљем 
обезбеђења потребног комфора путника, посебно за вршна оптерећења; 

9. Анализа захтева корисника система и измена постојећег реда вожње; 
10. Увођење новог информационог система који ће омогућити реализацију 

пројектованих редова вожње са минималним одступањима, као и 
правовремене и изменљиве информације корисницима; 

11. Дефинисање начина контроле пројектованог реда вожње од стране независног 
градског органа (нпр. Дирекција) и санкционисање неизвршења преузетих 
обавеза; 

 
У наставку ће бити детаљно описани првих 5 активности. 

8.3 Политика финансирања  

Делатност јавног градског и приградског превоза путника није профитабилна, јер 
нема стандардне економске карактеристике пре свега због чињенице да се ради о 
јавној услузи. 
 
Укратко, могу се навести четири основне категорије разлога који утичу на стварање 
дефицита у пословању предузећа ове делатности: 

1. Опште ограничење нивоа цена превоза; 
2. Ниже (повлашћене) цене превоза за одређене категорије путника (студенти, 

ученици, пензионери, инвалиди, стара лица, незапослени и др.) 
3. Експлоатација линија јавног градског и приградског превоза путника у току 

читавог радног дана, суботе и недеље, тј. и у периодима малих превозних 
захтева путника (ванвршни период, ноћни часови); 

4. Обавезно увођење линије јавног превоза приликом изградње нове стамбене 
зоне, индустријске зоне и сл. 

 
Сваки од ових разлога је сам за себе довољан да покаже, да предузеће јавног градског 
и приградског превоза путника не може пословати на комерцијалној основи, већ да 
мора имати јавну економску подршку. То је схваћено у већини европских и светских 
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градова који имају организован систем ЈГПП-а још пре скоро 40 година, због чега је 
овај комунални систем и добио назив “јавни” и веома специфични задатак у друштву. 
 
Непобитна чињеница је, да финансијску подршку овој комуналној делатности, у скоро 
свим градовима у свету, дају како локална власт, тако и регионална и централна, јер 
је заједничка карактеристика пословања ових предузећа−стални дефицит средстава за 
покривање оперативних трошкова пословања. 

8.3.1 Светска искуства у политици финансирања ЈГПП−а 

Бројна истраживања спроведена у оквиру УИТП-а (International Union of Urban and 
Regional Public Transport) у погледу економске и производне ефикасности система 
ЈГПП-а, показују да није могуће у потпуности покрити трошкове пословања приходом 
од продатих карата. Извршена истраживања, вршена у 207 компанија које се баве 
организованим масовним транспортом путника у 108 градова западне Европе дају 
однос прихода и трошкова од 0,51 код аутобуског подсистема односно 0,37 код 
шинског подсистема ЈГПП-а. 
 
У наредној табели (Табела 8-1) дати су подаци о односу прихода и трошкова у 
систему ЈГПП-а по појединим градовима (подаци се односе на 1996. годину). 

Табела 8-1: Покривеност оперативних трошкова приходом од тарифе 

Град Држава 
Опреативни 
трошкови 

у (000 Екија) 

Приходи од 
тарифе 

у (000 Екија) 

% учешћа 
прихода 

Антверпен Белгија 51,257 21,110 41,20 
Лијеж Белгија 43,714 18,711 42,80 

Брисел Белгија 222,953 77,862 34,20 
Архус Данска 41,409 29,733 71,80 

Копенхаген Данска 227,517 122,691 53,93 
Марсеј Француска 109,446 72,467 66,21 
Хамбург Немачка 398,775 239,683 60,10 

Даблин Ирска 134,338 144,511 107,57 
Милано Италија 494,834 148,363 29,98 

Луксембург Луксембург 25,534 8,932 34,98 
Хаг Холандија 125,972 37,539 29,80 

Барселона Шпанија 243,507 128,465 52,76 
Севиља Шпанија 47,228 24,880 52,68 
Валенсија Шпанија 50,065 32,647 65,21 

Лондон Енглеска 1333,860 1272,198 95,38 
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Када се ради о градовима земаља у транзицији, највећи проблем се огледа у томе што 
не постоји механизам активне финансијске подршке превознику, како за текуће 
пословање тако и за развој овог система од стране локалних власти и виших нивоа 
власти. 
 
У наредној табели (Табела 8-2) приказани су проценти покривености оперативних 
(текућих) трошкова пословања предузећа ЈГПП-а по појединим западноевропским 
градовима из дотација и комерцијалних прихода, који се углавном користе за 
смањење цене превоза или повећање квалитета и обима транспортне услуге. 
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Табела 8-2: Проценат покривености оперативних трошкова из дотација и 
комерцијалних прихода16 

Град Земља % покривености оперативних 

трошкова из дотација 1995/96 

% покривености оперативних 
трошкова из комерцијалних 

прихода 1995/96 
Беч Аустрија 59,9 0,3 
Антверпен Белгија 58,8 2,7 
Брисел Белгија 62 5 
Шарлоа Белгија 68 3,1 
Лиеж Белгија 61,8 2 
Копенхаген Данска 46 2 
Бордо Француска 63,2 3,2 
Марсеј Француска 40,6 7 
Нант Француска 44 7 
Париз Француска 44,4 19,2 
Берлин Немачка 57 10 
Бон Немачка 64  
Есен Немачка 66  
Хамбург Немачка 46  
Карлсруе Немачка 45,7  
Атина Грчка 48 25 
Даблин Ирска 4,4  
Болоња Италија 62 4,5 
Милано Италија 48 2,8 
Рим Италија 85,2 2,1 
Берген Норвешка 17 4,2 
Осло Норвешка 36 6 
Барцелона Шпанија 47,3 1,7 
Мадрид Шпанија 34,5 1,6 
Валенсија Шпанија 43 2,4 
Гетеборг Шведска 54  
Малме Шведска 60 5 
Стокхолм Шведска 58 8 
Берн Швајцарска 12 7 
Женева Швајцарска 54 7 
Амстердам Холандија 70,2 4,9 
Хаг Холандија 68,4 1,9 
Ротердам Холандија 79,2  
Лидс/Брадфорд Енглеска 27 3 
Манчестер Енглеска 25,6 5,1 

                                                 
16 Напомена: Комерцијални приходи се односе на издавање некретнина и оглашавање (Извор: Janes Urban 
Transport System 1995/96) 
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8.3.2  Глобални резултати пословања ЈГСП “Нови Сад” 

У наредној табели (Табела 8-3) дат је приказ резултата пословања ЈГСП “Нови Сад” за 
одабрани меродавни месец, односно октобар 2003. 

Табела 8-3: Месечна цена коштања ЈГСП “Нови Сад”, за октобар месец 2003. 
год.17 

Редни 
Број ЕЛЕМЕНТИ Подаци за месец  

октобар 2003. 
I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 97.049.574,35 

појединачна карта (карта купљена у возилу) 24.694.753,18 
појединачна карта за децу од 6 до 10  
година старости и пратиоце слепих лица 

− 

дневна карта 31.620,00 

Приходи  
од карата 

годишња карта за запослене 409.551,04 
за запослене 38.626.262,00 
за грађане 4.083.256,00 
за кориснике материјалног обезбеђења 18.647,00 
за пензионере до просечне пензије 1.573.848,00 
за пензионере изнад просечне пензије 861.013,00 
за ученике и студенте за једну линију 82.152,00 

1 
Приходи 
од 
месечних 
маркица 

за ученике и студенте за све линије 8.865.636,00 
2 Приходи од МАСА 7.862.528,42 
3 Приходи од уговорних вожњи 3.473.154,10 
4 Приходи од слободних вожњи 232.935,90 
5 Остали приходи 6.234.217,71 

II ПРИХОДИ ОД ИЗРАДЕ НОВИХ И РЕПАРИРАНИХ ДЕЛОВА 5.908.840,45 

III ПРИХОДИ ОД РЕСТОРАНА 684.639,50 

IV ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА − 

V ПРИХОДИ ОД ЗАКУПА 622.207,47 

УКУПНИ ПРИХОДИ (I−V) 104.265.261,77 

VI РАСХОДИ 15.041.805,78 

1 Расходи директног материјала и робе 15.041.805,78 

VII ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 61.818.737,28 

1 Трошкови осталог материјала 252.739,59 
2 Трошкови горива и енергије 22.136.989,82 
3 Трошкови зарада и накнада зарада 39.429.007,87 

VIII ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ 32.757.171,71 

1 Трошкови производних услуга 1.443.514,28 

                                                 
17 у интегралној верзији текста аутора др. Павла Гладовића, дипл.инж. у посебном сепарату овог Пројекта 
приказане су исте табеле за 1998., 1999. и 2001. год., као и првих девет месеци 2002.−2003. год 
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2 Трошкови аморитзације и ревалоризације 17.782.778,00 
3 Нематеријални трошкови 4.013.866,26 
4 Трошкови пореза 2.010.783,02 
5 Трошкови доприноса 7.506.230,15 
6 Непословни и ванредни расходи 2.209.255,89 

IX ОСТАЛИ РАСХОДИ 5.767.095,38 

УКУПНИ РАСХОДИ (VI − IX) 115.384.810,14 

ГУБИТАК 11.119.548,37 

8.3.3 Предлог модела финансирања 

Модел финасирања целокупног система јавног градског и приградског превоза на 
подручју Новог Сада треба да буде базиран на “Програмском уговору”. Програмским 
уговором потребно је: 

1. Уредити међусобне односе и утврдити реалне текуће трошкове пословања 
система ЈГПП (цена коштања); 

2. Дефинисати контролу извршења плана; 
3. Дефинисати норме квалитета превозне услуге; 
4. Дефинисати елементе за образовање цене превоза и начин покривања текућих 

трошкова пословања као и потребна средства и изворе финансирања за 
унапређење и развој система. 

 
Програмски уговор мора бити заснованом на следећим принципима: 

1. Поступак утврђивања реалних текућих трошкова функционисања система 
ЈГПП−а (цена коштања) треба да буде заснован на унапред утврђеним 
условима и нормама квалитета превозне услуге. 

2. Скупштина града и ЈГСП “Нови Сад“ ће приликом промене постојећег обима и 
квалитета превозне понуде утврдити реалну “нову цену коштања” и у складу са 
истом утврдити потребан износ средстава за извршење новог плана. 

3. Образовање цене превоза у јавном градском и приградском превозу на 
подручју Новог Сада ће за полазну основу имати цену коштања која ће се 
утврђивати на основу норми квалитета понуде. Цена коштања мора бити 
формирана по еконсомским критеријумима и то на начин да у потпуности 
покрива текуће трошкове пословања предузећа. Политиком Града треба да 
буде дефинисано у ком проценту ће се из цене карте покривати трошкови 
текућег пословања, а у ком проценту ће се обезбедити недостајућа средства из 
других стабилних извора финансирања. 
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4. Програмским уговором потребно је дефинисати норме квалитета, као и 
основне параметре који одређују квалитет. Норме квалитета треба испунити 
планираним редом вожње, тако да се програмским уговором дефинише начин 
праћења планираног и реализованог. 

5. Град и превозник ће Програмским уговором предвидети начин сталног 
праћења појединих параметара квалитета превозне услуге. Начин праћења 
мора бити заснован на перманентним вођењем статистичких података, 
спровођењем систематског бројања на комплетној мрежи линија сваке 5−те 
године, спровођењем контролних бројања на појединим линијама, 
спровођењем циљних анкета путника и сл. 

6. Параметри квалитета превозне услуге су систематизовани и дати у оквиру 
интегралног текста овог Пројекта, па је оцену квалитета превозне услуге 
потребно дати на основу оцене датих параматера квалитета. 

7. Квантификацију норми квалитета превозне услуге потребно је извршити на 
основу статистичких података и изведених истраживања, а ниво квалитета је 
потребно утврдити међусобним договором између Града и превозника, а на 
основу захтева корисника у погледу квалитета понуде.  

8. На основу договореног обима и нивоа квалитета превозних услуга 
Програмским уговором потребно је утврдити потребан износ средстава за 
покривање текућих трошкова пословања превозника, као и обезбеђивање тих 
средстава (приход од продатих карата, субвенције, дотације и др.). 

9. Контролу оствареног нивоа квалитета треба да спроводи орган градске управе 
(најпогодније је да контролу реализације предвиђеног нивоа квалитета 
превозне услуге спроводи “Дирекција за јавни превоз” чије је оснивање већ 
предложено у оквиру овог Пројекта). Провера реализације дефинисаног реда 
вожње, као и одређених норми квалитета услуге, вршила би се перманентно, 
при чему би се подносили месечни извештаји реализације. 

10. Елементи на основу којих је неопходно дефинисати цену коштања (трошкове 
текућег пословања) морају бити базирани на: 
 Обиму превозне услуге, нивоу квалитета понуде и потребном броју 

запослених који су потребни да би ЈГСП “Нови Сад“ реализовало 
предвиђени обим превозне услуге. Обим превозне услуге потребно је 
дефинисати на месечном и годишњем плану рада превозника и исказати га 
као: 

• Годишњи број превезених путника; 
• Месечни број превезених путника; 
• Месечни број кола−километара; 
• Годишњи број кола−километара; 
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• Инвентарски возни парк; 
• Број технички исправних возила; 
• Број возила на раду радним даном, суботом и недељом; 
• Број полазака радним даном, суботом и недељом; 
• Месечни часови рада возила; и  
• Годишњи часови рада возила. 

 Потребном износу и извору средстава из којих ће се покрити текући 
трошкови пословања (цена коштања) за обим и квалитет превоза 
предвиђен месечним, односно годишњим планом превозника; 
 Постојећим тарифним системом, системом наплате, системом карата и 

ценом превоза; 
 Ванредном приходу превозника (услуге трећим лицима, рекламе, 

станичним објектима и сл.); 
 Планским актима Града и утврђивању политике цена у Граду, за годину у 

којој се образује цена. 
11. Програмским уговором између Града и превозника потребно је дефинисати и 

калкулативни број вожњи по врстама карата, а који ће служити као основ за 
утврђивање броја вожњи (броја превезених путника). 

12. Јединица рада за утврђивање цене коштања треба да буде кола−километар. 
13. Потребан износ средстава за покривање текућих трошкова пословања треба да 

буде заснован на следећој трошковној структури: 
 Материјални трошкови; 
 Трошкови амортизације; 
 Нематеријални трошкови; 
 Бруто зараде; 
 Расходи финансирања; и 
 Ванредни расходи. 

14. Програмским уговором потребно је прецизирати начин утврђивања норматива 
за израчунавање појединих елемената цене коштања.  

15. Трошкове амортизације као специфичну врсту трошкова, потребно је 
обрачунавати по стопама прописаним у номенклатури средстава за 
амортизацију. 

 
За меродаван месец на основу ког се могу сагледати реални трошкови текућег 
пословања (цене коштања) одабран је месец октобар 2003. године. На основу 
података преузетих из извештаја пословања ЈГСП “Нови Сад“, за месец октобар 2003. 
(Табела 8-3) године, може се установити да: 

1. Цена коштања износи 115.384.810,14 динара; 
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2. Укупно остварени приходи по свим основама (месечни приходи) износе 
104.265.261,77 динара; 

3. Разлика између остврених расхода и прихода (месечни губитак) износи 
11.119.548,37 динара. 

Имајући у виду да постојећи ниво квалитета превозне услуге у потпуности не 
задовољава у погледу одређених норми квалитета, то треба имати на уму да је 
неопходно повећање превозне понуде, а самим тим ће и разлика између прихода и 
расхода бити већа (доћи ће до повећања губитака). Према оценама превозника за 
испуњење основних норми квалитета превозне понуде потребно је 210 возила да би 
се реализовао ред вожње, а што је у односу на постојећих 184 возила више за око 
14%. 
 
Анализом структуре прихода на месечном нивоу утврђено је да су укупни приходи од 
продатих карата, уговорних и слободних вожњи 79.246.738,22 динара док остали 
приходи, износе 25.018.523,55 динара. Приход од продатих карата чини 76,00% 
укупних прихода. Имајући у виду значај прихода од продатих карта на укупне 
приходе превозника, као и губитак дела прихода који се реализује због повлашћених 
категорија корисника, потребно је обезбедити одговарајуће субвенције превознику. 
Износ средстава који треба да се обезбеди путем субвенција потребно је утврдити на 
месечном нивоу. 
 
Како светска искустава показују да су укупни приходи (рачунајући и субвенције) 
готово увек мањи од трошкова текућег пословања (цена коштања), то је недостајућа 
средства потребно обезбедити путем дотација. 
 
У постојећем стању функционисања система посебан проблем представља возни парк 
са којим располаже превозник. Према подацима достављеним од самог превозника, 
укупан број возила у инвентару на дан 30.09.2003. је 242, а просечна техничка 
исправност возног парка у првих девет месеци 2003. године износила је 86,91%. 
Према извештају о пословању ЈГСП “Нови Сад“ за период I−IX 2003. године 
искоришћење инвентарског возног парка износи 77,04%, а искоришћење технички 
исправних возила износи 88,64%. 
 
Према процени превозника у наредном периоду неопходно је расходовати 21−26 
зглобних аутобуса, 25−соло и 5−аутобуса типа FIAT, као и да на око 40 аутобуса треба 
извршити потпуну репарацију. Имајући у виду изнете податке у 2004. години 
потребно је обезбедити финансијска средства за реализацију процењеног обима 
интервенција. Како је према проценама значајан број аутобуса неопходно 
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расходовати, то наведени подаци указују на нужност набавке нових возила, како би се 
могао реализовати планирани ред вожње, а самим тим и очувао постојећи ниво 
квалитета превозне услуге. 
 
Услови финансирања инвестиционог улагања треба да обухвате додатне инвестиције 
које нису исказане постојећим трошковима текућег пословања превозника (цена 
коштања), а оне ће бити изазване:  

 набавком возила за обнову постојећег возног парка, улагањима за генералне 
ремонте и репарацију возила, 
 набавку нових возила за проширење постојећег обима саобраћаја, 
 изградњом окретница, терминуса, надстрешица станичних објеката, на 

постојећим линијама као и проширењем мреже линија, 
 одржавањем постојећих станичних места,  
 улагањем у нови информациони систем, 
 улагањем у нови “електронски” систем наплате и сл. 

 
Све претходно наведене активности подразумевају значајно улагање финансијских 
средстава која нису обухваћене анализама трошкова текућег пословања ЈГСП “Нови 
Сад”. Имајући у виду проценат покривености текућих трошкова пословања из 
прихода остварених од продатих карата, не може се очекивати да би евентуалним 
подизањем цене карте било могуће обезбедити додатна средства за инвестиционо 
улагање. Из изнетог разлога неопходно је посебним елаборатом дефинисати 
потребна инвестициона улагања за сваку наредну годину, као и изворе финансирања 
реализације истих. 
 
Принципи развијања модела финансирања система јвног градског и приградског 
превоза обухватају покривање трошкова текућег пословања (цену коштања), 
међутим, ови принципи не обухватају планирање и развој система ЈГПП−а на 
подручју Новог Сада. План развоја система јавног градског и приградског превоза 
путника на подручју Новог Сада потребно је усвојити на стратешком нивоу 
одлучивања, а на основу алтернативних решења која морају бити предмет посебних 
студија и елабората.  
 
Модел финансирања система ЈГПП−а на подручју Новог Сада треба заснивати на: 

 Покривању трошкова текућег пословања; 
 Финансирању инвестиционог улагања и 
 Финансирању плана развоја. 
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Анализа трошкова текућег пословања ЈГСП−а “Нови Сад“, је извршена на основу 
извештаја пословања самог превозника. Анализом је утврђено да не постоје 
субвенције, а да су дотације несистемске и периодичног карактера, углавном 
засноване на куповини аутобуса. Трошкови текућег пословања ЈГСП “Нови Сад” 
морају бити у потпуности покривени, приходима који се остварују из тарифе, 
субвенцијама и дотацијама. Висина потребних субвенција и дотација мора бити јасно 
дефинисана за одређени квалитет превозне услуге.  
 
Поред трошкова текућег пословања неопходна су инвестициона улагања као и 
улагања у план развоја система јавног градског и приградског превоза на подручју 
града у зависности од плана развоја целокупног транспортног система Новог Сада.  

8.4 Предлог организације управљања системом ЈГПП-а 

Светски трендови развоја система ЈГПП−а који су били базирани на стратегији “брига 
за задовољење есенцијалних потреба највеће групе грађана” (обезбеђење 
приступачности у простору и времену, финансијска подршка и надзор над 
реализацијом планиране и уговорене услуге) прешли су на стратегију “брига за 
задовољење специфичних потреба мањих група грађана” (смањење загушења, 
заштита околине, принцип конкуренције за субвенције превозника у зависности од 
њихове способности за задовољење различитих потреба корисника система ЈГПП−а, 
принцип координације између превозника и сл.). Другим речима, савремени 
системски приступ у управљању системом ЈГПП−а представља концепт да ЈГПП од 
“система за себе” постане “подсистем система Града”. У ужем смислу, то значи да се 
од стратегије “путника кога треба транспортовати” прелази на стратегију “корисника 
које треба опслужити”, односно уместо стратегије “квантитета услуге” ка стратегији, 
“квалитетног задовољења специфичних потреба свих корисника система”. 
 
У истом периоду у нашој земљи под утицајем познатих околности последњих десетак 
година у готово свим градовима који имају организовани систем ЈГПП−а дошло је до 
готово револуционарних промена у окружењу: великог механичког прилива 
становништва, пада економске способности становника, промена у правној и 
политичкој сфери живота и рада, што је утицало на пораст коришћења система 
ЈГПП−а. 
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С друге стране, системи ЈГПП−а нису били у стању да прате ове нагле промене 
односно одрже постојећи тренд развоја како у ресурсима тако и у примени 
савремених метода, техника и технологија у организацији и управљању. То има за 
последицу лоше функционисање и пад квалитета транспортне услуге и готово 
драматично погоршање економско−финансијског пословања готово свих превозника. 
 
Уважавајући све негативне околности и окружења у којима се налазила наша земља у 
протеклом периоду, као и финансијска ограничења градова због познате политике, 
мора се ипак констатовати да је овако неповољно стање у ЈГПП−у у доброј мери 
последица неодговарајуће или боље рећи недовољно јасно дефинисане друштвене 
политике у овој области, како на нивоу земље и Републике, тако и на нивоу градова и 
општина. 
 
Због тога, основни проблеми у функционисању ЈГПП−а у нашим градовима, огледају 
се у: 

1. Неусаглашености превозних захтева и капацитета, посебно у карактеристичним 
периодима времена (вршни период), 

2. Смањењу расположивости система у простору и времену, односно 
неусаглашености са стварним потребама корисника, 

3. Попуњености возила (посебно у вршним периодима) знатно преко 
прихватљиве границе комфора, 

4. Непоузданом функционисању, које се огледа у одступању од пројектованих 
редова вожњи, тачности и равномерности кретања возила итд., 

5. Битном смањењу комфора и безбедности путника, 
6. Битном повећању времена проведеног у систему, 
7. Повећаним трошковима текућег пословања и битном смањењу ефикасности. 

 
Имајући у виду претходно изнето, сасвим је јасно да се морају уложити значајни 
напори ка изменама у организационим и управљачким функцијама система јавног 
превоза, како би он управљачки био потпуно дефинисан, а самим тим и подређен 
потребама корисника и стратешким опредељенима саобраћајне политике Града. 

8.4.1 Познати модели организације и нивои управљања истема ГПП−а−светска 
искуства 

с Ј

Последњих неколико деценија, велики број западноевропских градова који имају 
организован систем ЈГПП−а претрпео је озбиљну реорганизацију. Нова тржишна 
оријентација резултирала је структурним формама које су раније биле 
неприхватљиве. Ове промене у градовима су усмерене ка циљу да се кроз подизање 
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квалитета услуге и снижавање трошкова, односно цене, “придобију” нови корисници 
као услов за ефикасније функционисање система ЈГПП−а и очување квалитета живота 
у градовима. 
 
До ових промена је у основи дошло због бројних критика упућених предузећима за 
јавни превоз у власништву града. Наиме, ова предузећа нису имала конкуренцију и 
често су због тога критикована јер су била недовољно ефикасна и недовољно 
делотворна. Бољи показатељи производне ефикасности постигнути су последњих 
година у огромном броју европских и светских градова кроз нове методе управљања 
као и нове методе организовања система ЈГПП−а, као и сталним притиском органа 
градских власти, да се финансијска подршка овим системима одвија у строго 
контролисаним условима. 
 
Иако се организационе форме (модели) система ЈГПП−а разликују од града до града 
оне имају и неколико заједничких карактеристика. Те заједничке карактеристике 
почивају на координацији транспортне услуге на градском и приградском подручју, 
конкуренцији између превозника, стабилним изворима финансирања њиховог текућег 
пословања као и стабилним изворима финансирања развоја ЈГПП−а. 
 
На основу доступне литературе и на основу већег броја објављених радова у свету, 
може се закључити да постоје три основна концепта, односно групе модела 
организовања тржишта система ЈГПП: 

1. Модел регулисаног режима (класичан модел) јавног монопола у ЈГПП−у 
углавном доминира у системима ЈГПП-а где је превозник у власништву града. У 
оквиру истог могући су одређени модалитети. У примени је у највећем броју 
земаља Европе (Аустрија, Белгија, Немачка, Шпанија, Луксембург, Грчка, 
Италија, Холандија, Португал, Србија и Црна Гора). Регулисани режим 
система−управљање системом ЈГПП-а може се односити на “јавне” али и на 
“приватне” превознике. 

2. Модел режима ограничене конкуренције. Код овог модела постоје две 
варијанте модела и то: на различитим облицима тендера на нивоу линија и са 
најчешћим избором превозника са најнижом ценом (Данска, Финска, 
Шведска−тзв. Скандинавски модел) или на уговорима за управљањем мрежом 
линија (Француска, Норвешка−тзв. Француски модел). 

3. Модел дерегулисаног система ЈГПП-а је модел слободног тржишта који се 
заснива на конкуренцији између превозника за поједине линије. Ови модели су 
примењени углавном у Великој Британији (ван Лондона). 
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8.4.2 Нивои управљања системом ЈГПП-а 

У оквиру сваког од претходно поменутих модела, могуће је идентификовати три 
основна нивоа управљања (одлука) и контроле у системима ЈГПП−а, и то: 

1. Стратешки ниво − Шта се жели постићи? Стратешко управљање се 
конципира у периоду од око 5 година, са задатком да дефинише опште циљеве 
транспортне политике града, удела система ЈГПП−а на транспортном тржишту 
као и износ потребних финансијских средстава која могу да се користе за 
постизање тих циљева. 

2. Тактички ниво − Каква услуга може да помогне у остваривању тих 
циљева? Тактички ниво се конципира у краћем временском периоду (1−2 
године). Основни задатак овог нивоа одлуке састоји се у утврђивању начина на 
који се средства користе најефикасније, односно како се дефинисани квалитет 
услуге (у функцији мреже линија, редова вожње, цене карата, броја возила и 
сл.) може постићи са већом ефикасношћу на нивоу укупног система. Другим 
речима, каква производња услуге може помоћи остваривању циљева. 

3. Оперативни ниво − Како произвести ту услугу? Овај ниво подразумева 
краткорочне операције у периоду од 1−6 месеци, са циљем да се непосредно 
осигура извршење постављених задатака добијених са вишег нивоа 
управљања, на ефикасан начин. Укратко то значи како се производи производ, 
односно како на ефикасан начин организовати: техничко одржавање 
инфраструктуре и возила, продајну мрежу, пружити информације 
корисницима о услузи, утврдити оптимални распоред рада возила и возача, 
обнављање возних паркова, итд. 

 
На основу напред наведеног може се закључити, да се на стратешком нивоу 
формулишу циљеви и финансијска средства да се ти циљеви достигну, на тактичком 
нивоу како дефинисани квалитет услуге постићи са већом ефикасношћу на нивоу 
укупног система и коначно на оперативном нивоу како на ефикасан начин спровести 
задатке добијене са виших нивоа управљања. 
 
Разни примери субјеката који су укључени у доношење одлука (нивои управљања) у 
системима ЈГПП-а приказани су у следећој табели (Табела 8-4). 
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Табела 8-4: Субјекти укључени у доношење одлука у системима ЈГПП−а 

Укључени субјекти (разни примери) 
Ниво 

Француска Скандинавске 
земље Немачка Велика Британија 

Стратешки Орган градске 
Управе 

Орган градске 
управе 

Тактички Компанија за 
планирање 

Превозник Превозник 

Оперативни 
Превозник 

Превозници Произвођачи  
 

Основне карактеристике наведених модела организације система ЈГПП-а у Европским 
земљама приказане су у следећој табели (Табела 8-5). 

Табела 8-5: Карактеристике модела организације система ЈГПП−а 

Карактеристике 
Модел регулиса- 

ног режима− 
подуговарање 

Скандинавски 
модел 

Француски 
модел Дерегулисани модел 

Ниво тендера Кола−km Линија (група) Углавном 
мрежа Само додатне услуге 

Пројектовање 
Мреже 

Јавно 
предузеће/орган 
градске управе 

Орган градске 
Управе ОРУ и П П:комерцијалне услуге 

ОРУ:тендерске услуге 

Конкуренција Само у 
подуговарању 

Концесија Концесија У раду на линијама 

Оперативни 
Ризици 

Јавно 
предузеће/орган 
градске управе 

ОРУ ОРУ или П 
П:комерцијалне услуге 
П или ОРУ:тендерске 
услуге 

Легенда: 
ОРУ−орган регионалне управе, П−превозник 
Предности и мане наведених модела приказане су у следећој табели (Табела 8-6). 

Табела 8-6: Предности и мане појединих модела организације система ЈГПП−а 

Предности и мане 
Модел регулисаног 

режима 
подуговарање 

Скандинавски 
модел 

Француски 
модел 

Дерегулисани 
модел 

Ефикасност + +++ ++ +++ 

Јавни циљеви + + + − 
Пројектовање мреже 
линија (интеграција) 

0 0 + − − 

Лака организација ++ + − − 
Фер конкуренција + + − + 

Стимулација  
квалитета услуге 

0 0 ++ + 

 
Анализом датих података у претходним табелама (Табела 8-4, Табела 8-5, Табела 8-6) 
може се закључити да избор оптималног модела организовања тржишта система ЈГПП-
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а у неком граду, тј. у конкретним условима, зависи од много фактора и не може се 
извршити без озбиљне анализе и оцењивања са аспекта постављених циљева града 
као вишег система. 
 
Ипак, на бази проучавања светске литературе и искустава појединих градова, може се 
донети следећи закључак у вези са наведеним организационим моделима: 

1. Класичан модел више није стандард у развијеним европским земљама; 
2. Постоји потреба за новим моделима због потребе за повећањем ефикасности; 
3. Дерегулисани модел (Британски модел) је повољнији са финансијског аспекта, 

али није повољан са аспекта пројектовања мреже линија и делотворности у 
односу на путнике (не постоји интеграција тарифног система, цене карата, 
система карата и система наплате превоза); 

4. Модели са ограниченом конкуренцијом (Скандинавски и Француски модел) су 
повољнији и са финансијског аспекта и са аспекта пројектовања мреже линија и 
са аспекта интеграције тарифног система, система карата и цене карата. 

8.4.3 Модели организације система ЈГПП-а у нашој земљи 

Израз “приватизација”, сада веома популаран (користи се веома слободно), предмет 
је многих расправа последњих година у градовима у нашој земљи који имају 
организован систем ЈГПП-а. До данас, су само у Београду и Крагујевцу изнајмљене 
поједине линије приватним аутобуским предузећима, а било је покушаја да се исто 
уведе и у другим градовима. Садашњи модел организације система ЈГПП-а у Београду 
има елементе како класичног модела, тако и сва три, (претходно наведена) основна 
типа модела. Елементи класичног модела огледају се у заштити трамвајске и 
тролејбуске мреже линија, елементи Скандинавског и Француског модела (модела са 
ограниченом конкуренцијом), огледају се у тендерима за укључивање приватних 
превозника на једној или више линија, док се елементи дерегулисаног модела 
огледају у раду више превозника на једној линији. 

8.4.3.1 Институцинални однос града Београда и превозника 
У Београду тренутно постоји неколико превозника и то: “ГСП−Београд”, “Ласта”, 
“Беовоз” и “Приватни превозници”. Између Града Београда и њих постоји неколико 
институционалних односа: 

1. Институционални односи Град−ГСП “Београд”. Град Београд је одговоран 
за стратешке одлуке као и већи део тактичких одлука (вођење тарифне 
политике, подручје опслуживања, време трајања транспортне услуге, мрежу 
линија, фреквенцију возила, инфраструктуру, набавку резервних делова преко 
одређеног износа, зараде радника ГСП-а, регулативу у погледу квалитета и 
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безбедности саобраћаја). ГСП “Београд” је одговоран за ред вожње, израду 
распореда рада возача и возила, кадровска питања, одржавање возила и 
набавку резервних делова до одређеног износа. Уговорни однос између Града 
и ГСП “Београда” (формални уговор) не постоји али се у оквиру годишњег 
програма рада ГСП-а “Београд” регулишу односи по питању: квантитативних и 
финансијских циљева, број и искоришћење возила, број запослених, приход од 
продаје карата и услуга трећим лицима, трошкови текућег пословања 
предузећа као и инвестиције. Не постоје стимулације и санкције (пенали) за 
остварење програма рада (изузев појединачних, више маркетиншких потеза, 
дирекције за јавни превоз као градског органа). 

2. Институционални односи Града и СП “Ласта”. Уговорни однос између Града 
и СП “Ласта” не постоји, али постоји радни програм који садржи следеће 
елементе: 

 Линије које се опслужују; 
 Ред вожње по линијама; 
 Тип аутобуса који ће бити у саобраћају (соло или зглобни); 
 Категорије путника које имају право на повлашћени и бесплатни превоз; 
 Цене појединачних и претплатних карата; 
 Обећање да ће дотације бити плаћене. 

Наведени програм рада је уствари поједностављен уговор базиран на бруто 
трошковима. СП “Ласта” сноси пун ризик у вези текућих експлоатационих 
трошкова и прихода али не подлеже стимулативним мерама или санкцијама 
(пеналима) од стране Града, пошто су доступни само расположиви подаци од 
диспечера СП “Ласта” а контрола од стране надлежних органа Града је отежана. 
3. Институционални односи Града и Беовоза. Ови односи су регулисани на 

сличан начин као и са СП “Ласта”. “Беовоз” чини део државног предузећа 
“жељезница” Србије. Због изузетно тешке финансијске ситуације, руководство 
жељезнице Србије разматра могућност даље редукције и укидања приградског 
жељезничког превоза путника. Међутим, од стране Града је иницирана израда 
пројекта укључивања жељезнице у систем јавног превоза на подручју града 
Београда, тако да се очекује да ће доћи до дефинисања услова у којима ће 
жељезница бити укључена у систем јавног превоза. 

4. Институционални однос Града и приватних превозника. Приватни 
превозници су се у саобраћају у Београду појавили почетком 1997. године. За 
укључивање приватних превозника у јавни саобраћај у Београду 
карактеристично је неколико различитих периода, и то: 

 У току 1997. године, посебно у току првих месеци, у саобраћај су 
укључена само на основу одобрења (али и без њега) Секретаријата за 
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саобраћај сва расположива возила: аутобуси свих типова и врста, комби 
возила и такси возила (линијски превоз), која су радила без икаквог реда 
вожње и по правилу на оним линијама где је било више путника 
(градске линије). Радно време су одређивали сами превозници; 
 У току 1998. године, расписан је јавни конкурс за уступање линија на 

којима ће приватни превозници обављати превоз путника. Уступани су 
пакети линија (једна јака градска линија, једна градско-приградска 
линија и једна чисто приградска линија), дефинисани су редови вожње 
за ова возила, али као посебни−издвојени редови−само делимично 
усаглашени са поласцима ГСП-а. Уведена је градска такса за ове 
превознике која је износила око 1000 ДЕМ по возилу за годину дана. 
Издато је око 800 решења за рад приватних аутобуса; 
 У току 2000. године државни превозници су се стабилизовали и почели 

да дижу свој возни парк и укључују већи број возила у саобраћај. 
Оваква ситуација је довела до смањења броја путника код приватних 
превозника, па су они почели самоиницијативно да напуштају мање 
атрактивне линије (са мањим бројем путника и директним путницима), 
и уз сагласност Скупштине Града да возила пребацују на атрактивније 
градске линије са великим бројем путника и великом изменом путника; 
 У току 2001. године, са даљим подизањем возног парка државних 

превозника почео је да се смањује број возила приватних превозника 
(део ових возила је због старости и већих кварова расходован) на раду, 
али су регистровани и многи проблеми у раду (утркивање ко ће први 
покупити путнике дуж траса линија, непоштовање редова вожњи, и 
друго), због чега се приступило изради јединствених редова вожњи, и 
њиховој примени у пракси. Контролу спровођења јединственог реда 
вожње преузела је отправничка служба ГСП-а, а све спорове решава 
координационо тело састављено од два представника Секретаријата за 
саобраћај, два представника приватних превозника, два представника 
ГСП-а и једног представника Секретаријата за инспекцијске послове;  
 У току 2003. расписан је конкурс за укључивање приватних превозника 

(аутобуска предузећа) на појединине линије. На трамвајским линијама 
је забрањено саобраћање аутобусима (што раније није био случај). 
Тендером су прописани услови конкурса који се односе на возила, возно 
особље, прописана су општа правила понашања у возилама јвног 
превоза итд.. У оквиру тендрске документације посебно је дефинисано 
право учешћа на конкурсу (при чему је било дозвољено удруживање 
више превозника) као и критеријуми за вредновање понуда и избор 
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превозника. Између Града−Дирекције за јавни превоз склапан је 
“УГОВОР О ПОВЕРЕЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ И 
ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ” којим су јасно 
дефинисане права и обавезе уговорних страна. Град Београд−Дирекција 
за јавни транспорт, према актуелним уговорима, нема обавезу било 
каквих субвенција и дотација приватним превозницима. Уговорима су 
посебно дефинисне обавезе извршења планираног реда вожње, као и 
санкције у случају неиспуњења истих (новчана казна или раскид 
уговора) у зависности од степена одступања. Описаним начином 
укључивања приватних превозника постигнута је потпуна физичка и 
логичка интеграција система али је и даље остао велики проблем 
тарифне интеграције.  

 
Даља надоградња, односно постизање пуне тарифне интеграције, планирано је током 
2004. год. на тај начин што ће се увести јединствен интегрални тарифни систем на 
комплетној мрежи градских и приградских линија. По увођењу истог Дирекција 
преузима обавезу комплетне продаје појединачних карата и месечних маркица, с тим 
што ће свим превозницима “ГСП−Београд”, “Ласта”, “Приватни превозници” и 
“Беовоз” у зависности од оствареног транспортног рада бити одређен месечни износ 
потребних срдстава за текуће пословање. 

8.4.4 Предлог модела организације и управљања системом ЈГПП-а у Новом Саду 

Уважавајући све специфичности функционисања система јавног градског и 
приградског превоза на подручју Новог Сада, као и планирани развој (увођење 
електричних видова превоза), од могућих алтернативних решања организације и 
управљања системом ЈГПП−а предлаже се једно од два алтернативна и то: 

1. Сценарио 1.−Задржавање постојећег модела организације (модел регулисаног 
режима, уз јасно дефинисање надлежности и обавеза по нивоима одлучивања) 
и 

2. Сценарио 2.−Стратешко опредељење ка моделу ограничене конкуренције. 
 
Пажљива анализа структуре три основна типа концепта односно модела организације 
система ЈГПП-а, као и искуства појединих градова доводи до закључка да из даљег 
разматрања треба искључити модел дерегулисаног система због његових бројних 
недостатака, као и специфичности постојећег система организације ЈГПП−а на 
подручју Новог Сада. 
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Опредељење измеђи два предложена сценариа свакако припада највишем, 
стратешком нивоу одлучивања. На овом нивоу одлучивања потребно је, у складу са 
дугорочним плановима развоја система ЈГПП−а на подручју Новог Сада, извршити 
избор између два понуђена алтернативана решења.  
 
Након јасног дефинисања односа на релацији Град-превозник тј. утврђивања 
носилаца одговорности по хијерархијским нивоима одлучивања, у новом моделу 
организације система ЈГПП-а Новог Сада исти се морају верификовати од стране 
Скупштине Града као услов за имплементацију преузетих надлежности и обавеза 
предложеног модела. 

8.4.5 Сценарији реализације предложених модела организације система ГПП-а 
на подручју Новог Сада 

Ј

Сценарио 1.: ЗАДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ МОДЕЛА ОРГАНИЗАЦИЈЕ (МОДЕЛ 
РЕГУЛИСАНОГ РЕЖИМА) 
Како је градско саобраћајно предузеће ЈГСП ”Нови Сад” јавно предузеће чији је 
оснивач Скупштина Града Новог Сада, то према овом сценарију једини носилац 
превозне функције у систему јавног градског и приградског превоза остаје ово 
предузеће, без могућности укључивања других превозника у систем. Град Нови Сад 
ће имати према јавном предузећу сва права и обавезе што их по Закону и другим 
прописима има као Оснивач. 
 
У оваквом односу Предузеће је дужно да обезбеди нарочито: 

 Трајност, односно континуитет у обављању превоза путника у ЈГПП-а; 
 Врсту, обим и квалитет услуге које се утврђују стандардима, нормативима и 

прописима Оснивача, годишњим планом рада Предузећа и редом 
вожње−сагласно планским документима Оснивача; 
 Стално унапређење квалитета и ефикасности пружања услуга и других услова 

обављања превоза; 
 Остваривање права и обавеза корисника и права и обавезе Предузећа у 

обављању делатности; 
 Мере безбедности саобраћаја и мере заштите објеката, возила, уређаја и 

инсталација; 
 Исправност и функционалну способност транспортних средстава; 
 Хитно предузимање мера за отклањање узрока поремећаја, односно прекида у 

обављању услуге превоза путника у ЈГПП-у, односно да на други начин 
обезбеди обављање ових услуга, у случајевима када поремећаји или прекиди 
настану услед више силе или других разлога које ЈГСП “Нови Сад“ није могао 
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да предвиди или спречи, и да истовремено о томе обавести надлежни градски 
орган управе; 
 Да преко средстава јавног информисања или на други погодан начин, 

благовремено обавештава кориснике услуга о сметњама и прекидима који 
настану у обављању превоза путника у ЈГПП-у; 
 Пуну рационалност употребе свих средстава; 
 Заштиту добара које поседује, а која представљају музејску вредност; 
 Побољшање заштите животне средине.  

 
Оснивач је дужан да обезбеди нарочито: 

 Опште, материјалне и техничке услове за несметано обављање превоза 
путника у ЈГПП-у и њихово унапређење; 
 Услове за трајно и континуално обављање превоза путника у ЈГПП-у; 
 Средства за обим, ниво и квалитет превоза утврђене средњорочним и 

годишњим планом развоја система ЈГПП-а, у складу са плановима друштвено-
економског и просторног развоја Града; 
 У случају поремећаја или прекида у пружању услуга превоза у ЈГПП-у, услед 

више силе или других разлога, одреди ред првенства и начин пружања услуга 
оним корисницима код којих би, услед прекида, настала велика односно 
ненадокнадива штета, предузме мере за отклањање насталих последица и 
друге потребне мере за обављање комуналне делатности, нареди мере за 
заштиту комуналних објеката који су угрожени, као и друге имовине и утврди 
разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења 
делатности и за накнаду учињене штете; 
 Услове за спровођење мера заштите животне средине у оквиру делатности 

Предузећа; 
 Врши контролу оствареног обима и квалитета превоза, начин обављања услуга 

и надзор над пословањем Предузећа. 
 
Постојећи модел организације система ЈГПП-а у Новим Саду сагласно групи модела 
који су наведени у претходној тачки, спада у модел регулисаног система ЈГПП-а 
(класичан модел), односно у примени је модел регулисаног јавног монопола у ЈГПП-у. 
Наиме, комплетна експлоатација градских и приградских линија врши се од стране 
једног превозника−јавног предузећа ЈГСП “Нови Сад”. 
 
У погледу институционалних односа Града Новог Сада и јавног предузећа ЈГСП “Нови 
Сад”, односно нивоа управљања и контроле, не постоје јасно дефинисане  обавезе 
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Града и превозника посматрано по хијарахијским нивоима управљања (стратешки, 
тактички и оперативни) системом ЈГПП-а. 
 
Прецизно дефинисање обавеза превозника према Граду мора обухватити нивое 
доношења оперативних и дела тактичких одлука (мрежа линија, редови вожње, тип 
услуге, тарифни систем, систем карата, систем наплате, распоред рада возила и 
саобраћајног особља, одржавање возила, обнова возног парка, управљање 
кадровима, наплата итд.). Дефинисање обавезе Града на стратешком и делом 
тактичком нивоу одлучивања мора се такође јасно дефинисати. 
 
Управљање системима ЈГПП-а подразумева доношење одлука и предузимање како 
тренутних акција, тако и акција током времена којима се делује на систем, са намером 
да се реализују постављени циљеви система. Циљ је, да се кроз обједињено 
функционисање обезбеди пројектовани ниво квалитета и ефикасни систем, односно 
да се сваки део/подсистем уклопи у целину система ЈГПП-а (својство интегралности 
система и у том контексту да се хармонизују односи и одговорности на релацији 
Град−превозник). У том смислу, потребно је одмах приступити прецизном 
дефинисању међусобних обавеза на релацији Град−превозник, полазећи од концепта 
да јавни градски и приградски превоз путника у Новом Саду треба посматрати као 
систем који функционише у надлежности Града као вишег система. 
 
Кроз институционални однос Града Новог Сада и превозника морају се утврдити 
одговорности и обавезе сваког учесника на сва три хијерархијска нивоа управљања и 
контроле система ЈГПП-а (стратешки ниво, тактички ниво и оперативни ниво) и то у 
погледу функционисања, унапређења, планирања и развоја јавног градског и 
приградског превоза путника у Новим Саду. 
 
У овом моделу (“регулисаног режима”) организације ЈГПП-а Новог Сада, Град Нови 
Сад треба да преузме комплетну надлежност и одговорност над следећим 
хијерархијским нивоима: 

Табела 8-7: Субјекти укључени у доношење одлука у систему ЈГПП-а Новог 
Сада 

ХИЈАРАРХИЈСКИ НИВОИ УКЉУЧЕНИ СУБЈЕКТИ 

СТРАТЕШКИ ОРГАН ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ТАКТИЧКИ ОРГАН ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
ОПЕРАТИВНИ ПРЕВОЗНИК 
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Сценарио 2.: СТРАТЕШКО ОПРЕДЕЉЕЊЕ КА МОДЕЛУ ОГРАНИЧЕНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 
Овај сценарио подразумева, да поред постојећег превозника (ЈГСП “Нови Сад”), у 
систем јавног градског и приградског превоза буде укључен и одређени број других 
(приватних) оператера. Укључивање других оператера (аутобуских предузећа) никако 
не сме бити извршено пре потпуног дефинисања начина њиховог ангажовања, као и 
потпуно прецизно дефинисаних услова које морају да испуне предузећа, возила и 
особље које ће бити ангажовано на извршењу реда вожње. Да би се прецизно 
дефинисали услови укључивања приватних оператера у систем јавног превоза, најпре 
је потребно сагледати потребне ресурсе односно, једноставно речено потребан број 
возила на извршењу пројектованог реда вожње.  
 
Полазећи од искуства развијених западноевропских градова као и Београда, принципи 
за укључивање приватних превозника на линије ЈГПП-а у Новом Саду, треба да се 
базирају на следећим начелима: 

 Да тарифни систем, врсте карата и тарифе остану непромењене (интегрисане); 
 Да се приватни превозници појављују у интеграцији са предузећем ЈГСП “Нови 

Сад” на линијама на којима недостају потребни превозни капацитети;  
 Да приватни превозник преузме (заједно са ЈГСП “Нови Сад”) у експлоатацији 

једну или више линија ЈГПП-а, при чему се овај однос регулише Уговором са 
Скупштином града; 
 Да возила задовољавају одговарајуће услове, прописане Законом и 

одговарајућим Правилницима; 
 Да возно особље испуњава прописане законске и друге услове за обављање 

делатности јавног превоза путника; 
 Опште услове за уступање права превоза и услове које морају да задовоље 

превозници прописује Скупштина Града Новог Сад; 
 Избор најповољнијих приватних превозника врши се путем јавног конкурса 

расписаног од стране надлежног органа Управе Града Новог Сада и на основу 
утврђених критеријума за вредновање понуда и избор превозника; 
 Изабрани приватни превозник регулише свој однос са Скупштином Града 

међусобним Уговором са дефинисаним периодом важности; 
 Да се расподела оствареног прихода и потребних дотација/субвенција врши 

под истим условима као и за предузеће ЈГСП “Нови Сад”; 
 Да остварени приход приватних превозника буде у функцији процента 

оствареног реда вожње. 
 
Уколико се као стратешко опредељење од стране Скупштине Града Новог Сада 
одабере организовање система по сценарију 2 (анагажовање већег броја превозника 
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поред постојећег ЈГСП “Нови Сад”), уз поштовање претходно наведених начела, мора 
се постићи потпуна интеграција система ЈГПП−а без обзира на број ангажованих 
превозника. Својство интегралности система ЈГПП-а, дефинише циљ да се кроз 
обједињено функционисање система обезбеди транспортна услуга вишег нивоа 
квалитета. Постоје три различита аспекта са којих се може посматрати интеграција 
система, и то: физичка интеграција, тарифна интеграција и логичка интеграција. 
 
Физички аспект интеграције може да се односи на интеграцију унутар система ЈГПП-а 
или на интеграцију са осталим видовима превоза путника. Интеграција унутар система 
ЈГПП-а подразумева интеграцију: мреже линија, стајалишта (тачке преседања) и 
редова вожњи. Добро позната форма интегрисаних редова вожње јесте обезбеђење 
превоза путницима у прихватљивим интервалима времена на главним стајалиштима 
трансфера. 
 
У оквиру овог модела, потпуну одговорност за физичку интеграцију преузима Град 
Нови Сад, односно надлежни орган градске управе. Међутим, како би се према овом 
моделу, поред предузећа ЈГСП “Нови Сад”, у систем ЈГПП-а укључило више 
превозника, исти могу у великој мери да допринесу остваривању што квалитетније 
физичке интеграције користећи своје знање, искуство и потенцијал за увођење 
иновација у предложеним плановима. Ово може бити учињено или посебним 
уговорима за пројектовање мреже на бази учествовања у тендерима или путем 
додатних уговора у трансферу знања у оквиру постојећег уговора. Очигледно је, да се 
у даљем доприносу развоја система ЈГПП-а Нови Сад, у смислу физичке интеграције 
може очекивати значајан допринос предузећа ЈГСП “Нови Сад” који поседује значајно 
искуство и способност у управљању системом као и пројектовањем система у односу 
на остале потенцијалне “мале” превознике. 
 
Интеграција тарифног система и интеграција система карата доноси проблеме 
расподеле заједнички оствареног прихода (који је овде далеко значајнији у односу на 
постојећи класичан модел који је примењен у Новом Саду), поготову у случају када 
основни уговарач за експлоатацију мреже линија има подуговараче за поједине линије 
(тј. ако превозник који је основни извршилац ангажује за своје потребе и друге 
превознике). Међутим, без обзира на могуће проблеме мора се остварити потпуна 
интеграција тарифног система, јер би у противном дошло до опадања квалитета 
превозне услуге. Овај вид интеграције система је под директном одговорношћу 
надлежног органа Градске управе. 
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Логичка интеграција је под директном одговорношћу надлежног Градског органа 
управе. Међутим, и код ове врсте интеграције могуће је да се пружање информација 
повери како превозницима тако и “трећем” лицу, што се остварује посебним 
уговором. Уколико се на стратешком нивоу донесе одлука за организацију система 
јавног превоза по сценарију 2 то се препоручује избегавање оваквих ситуација, па 
логичка интеграција мора бити у директној надлежности Града. 
 
Хармонизација институционалних односа између Града Новог Сада и превозника 
подразумева потпуно дефинисање и утврђивање међусобних односа свих учесника у 
моделу организације система са ограниченом конкуренцијом. То значи, да се кроз 
институционални однос Града Новог Сада и превозника морају утврдити одговорности 
и обавезе сваког учесника на сва три хијерархијска нивоа управљања и контроле 
система ЈГПП-а (стратешки ниво, тактички ниво и оперативни ниво) у погледу 
функционисања, унапређења, планирања и развоја јавног градског и приградског 
превоза путника у Новом Саду. 
 
Управљање функционисањем мора бити засновано на чињеници да ће услуга која се 
пружа на мрежи градских и приградских линија у Новом Саду, према овом моделу, 
бити комбинација услуга више превозника, тако да ће квалитет услуге зависити од 
квалитета услуге свих учесника у његовој реализацији. To подразумева такође и 
дефинисање односа главних учесника у систему ЈГПП-а, односно представља 
дефинисање одговорности и обавеза градских органа управе одговорних за ЈГПП и 
превозника, као и механизме за њихово спровођење. Наведене активности 
подразумевају, и избор начина уговарања, начина конкурисања и избора превозника, 
приступа превозника тржишту услуга, статутарне везе између Града и превозника, 
Законских услова које треба да задовољи превозник да би ушао на тржиште 
транспортних услуга, трајање дозвола, заштита линија, услови укључивања 
(искључивања), на (са), тржишта услуга итд. Належности по одговарајућим 
хијарархијским нивоима одлучивања се у одређеним сегментима поклапају са 
класичним моделом, али су одређене надлжености допуњене, тако да у овом моделу 
организације Град Нови Сад треба да преузме комплетну надлежност и одговорност 
над следећим хијерархијским нивоима: 
А. СТРАТЕШКИ НИВО (органи градске управе) 

 Дефинисање циљне функције система ЈГПП-а са аспекта управљања; 
 Планирање и развој система ЈГПП-а; 
 Утврђивање подручја опслуживања; 
 Вођење рачуна о захтевима корисника и превозника; 
 Утврђивања норми квалитета услуге; 
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 Пројектовање превозног процеса на оптималној мрежи линија ЈГПП-а; 
 Утврђивање потребног износа и извора средстава за текуће пословање 

превозника и развој система ЈГПП-а; 
 
Б. ТАКТИЧКИ НИВО (органи градске управе) 

 Мрежа линија ЈГПП-а; 
 Израда редова вожњи на комплетној мрежи линија; 
 Дефинисање садржаја тендера и расписивање тендера за издавање линија; 
 Послови расподеле линија по превозницима по завршетку тендера; 
 Послови склапања уговора са превозницима и утврђивања периода важности 

уговора; 
 Послови вођења тарифне политике, политике цена превоза, избор оптималног: 

тарифног система, система карата и система наплате; 
 Послови интеграције система ЈГПП-а (физичка, тарифна и логичка 

интеграција); 
 Послови штампања и дистрибуције интегрисаних (заједничких) карата свих 

превозника (претплатне карте, дневне карте, појединачне карте); 
 Послови продаје јединствених претплатних карата; 
 Послови расподеле заједничког оствареног прихода од продаје јединствених 

претплатних карата; 
 Послови контроле оствареног планираног реда вожње свих превозника; 
 Превозници преузимају комплетну надлежност и одговорност над следећим 

хијерархијским нивоом: 
 
Ц. ОПЕРАТИВНИ НИВО (оперативне одлуке) 

 Израда распореда рада возила и саобраћајног особља; 
 Продаја дневних карата и појединачних карата; 
 Контрола возних исправа у возилу; 
 Послови отправљања возила на терминусима и контрола испуњења реда 

вожње; 
 Диспечерски послови и послови одржавања терминусних и стајалишних 

објеката и опреме; 
 Управљање кадровима; 
 Послови одржавања возила и набавка резервних делова; 
 Обнављање возних паркова. 

 
Треба напоменути да ће код оба сценарија основну функцију у систему ЈГПП-а Нови 
Сад обављати и даље ЈГСП “Нови Сад“. Овакво решење је неопходно у наредном 
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периоду из разлога што је јавно предузеће ЈГСП “Нови Сад“ дугогодишњи 
(традиционални) основни носилац обављања функције ЈГПП-а и располаже како са 
потребним превозним капацитетима, тако и са потребним објектима и опремом за 
смештај и одржавање возила. Поред тога, ово предузеће располаже са стручним 
кадром који поседује богато искуство из организације и технологије превоза. Планови 
развоја система јавног превоза на подручју Новог Сада (укључивање електричних 
видова превоза у систем) свакако морају бити засновани на постојању јавног 
предузећа, односно ЈГСП-а, “Нови Сад” . 
 
Оба сценарија не искључују један другог. Наиме, у наредном периоду постоји 
потреба укључивања додатних превозних капацитета у систем било од стране ЈГСП−а 
“Нови Сад” или од стране приватних превозника и то у релативно кратком времену. 
Неопходност повећања превозних капацитета произилази из захтева за подизањем 
нивоа квалитета превозне услуге и испуњења посебних захтева корисника система. 
 
Да права и обавезе не би остале само у оквирима Пројектом датих препорука, тако да 
их и органи градске управе и превозници (без обзира на модел организације) не би 
игнорисали (или прихватали делове који им одговарају), то је права и обавезе 
потребно дефинисати уговорима између Града и превозника.  

8.4.6 Формирање дирекције за послове ЈГПП-а 

Да би се ефикасно планирао даљи развој система јавног превоза, али и ефикасно 
управљало системом и спроводила његова контрола, уз учешће или без учешћа већег 
броја приватних или друштвених оператера, предлаже се оснивање “Дирекције за 
јавни превоз”. Предлог оснивања дирекцијие за јавни превоз поизилази из чињенице 
што у постојећој организацијоној структури органа градске управе нема јасно 
дефинисаних надлежности, односно није јасно дефинисано који орган градске управе 
врши контролу, надзор, планира развој, обезбеђује ресурсе и сл. У постојећем 
систему организације јавног градског и приградског превоза на подручју Новог Сада 
контрола реализације реда вожње од стране Града не постоји. Ред вожње сачињава 
сам превозник и сам врши реализацију и контролу истог, за нереализоване поласке 
који су предвиђени редом вожње не постоји санкција. Из претходно изнетог, уколико 
Град жели да преузме управљање над системој јавног превоза, неопходност оснивања 
“Дирекције” је сасвим јасна. “Одељења” за развој, квалитет услуге и сл., а која су 
формирана на нивоу превозника не могу се сматрати прихватљивим.  
 
Светска искуства у овој области, у земљама западне Европе, али и у земљама у 
транзицији, указују на потребу формирања оваквих институција, при чему су оне 
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формиране са различитим делокругом рада и у различитим организационим 
облицима, али им је основни делокруг рада је обављање послова, за и у име 
Града/региона.  
 
Искуства Београда показују да је неорганизовано увођење приватних превозника у 
јавни градски и приградски превоз путника (на основу тендера, али са непрецизним 
уговорним обавезама, посебно у делу санкција за неиспуњење уговорених обавеза), 
пре пет година, довело до великих проблема у реализацији саобраћаја, али и у 
ораганизацији и контроли одвијања саобраћаја−па чак и до конфликтних ситуација на 
трасама линија.  
 
Све препоруке добијене од страних експерата Светске и Европске банке, али и 
ангажованих независних консултантских кућа (NEA из Холандије и SYSTRE из 
Француске) са циљем да предложе хитне мере за решавања проблема јавног превоза 
у Београду, на првом месту су се свеле на формирање посебне Дирекције, а која је 
касније и формирана. Од њеног формирања па до данас постигнути су значајни 
резултати који се пре свега огледају кроз подизање квалитета превозне услуге и сада 
се слободно може рећи поптуну контролу Града над системом ЈГПП−а. 
 
Наведени разлози и искуства недвосмислено показују потребу да се и у Новом Саду 
формира “Дирекција за јавни превоз” а која би се пре свега бавила: 

 Анализама, планирањем и развојем јавног превоза, свих видова и подсистема, 
и њиховом интеграцијом у јединствени превозни систем града; 
 Увођењем нових видова превоза; 
 Израдом програма, истраживачких радова и пројеката; 
 Политиком набавке нових возила и израдом прописа о возилима за јавни 

превоз и такси службу; 
 Планирањем квалитета превоза; 
 Прописивањем услова за рад превозника и на јавном конкурсу додељивања 

линије, групе линија, полазака и друго, сваком појединачном превознику.  
 Прописивањем услова за склапање уговора о повереном послу, склапање 

уговора и вођење комплетне евиденције о сваком појединачном превознику;  
 Вођењем тарифне политике, начина наплате, израде возних исправа и 

централизованим израђивањем и задуживањем превозника превозним 
исправама (легитимацијама, картама, маркицама и др.); 
 Директним управљањем јавним саобраћајем (диспечерски центар) и 

контролом спровођења јединствених−заједничких редова вожње; 
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 Вршењем регулисања саобраћаја у ванредним ситуацијама, 
прерасподељивањем возила, вршењем измена на трасама линија и друго; 
 Дефинисањем мера за повећење брзине и проточности возила јавног превоза 

и планирањем увођења приоритета за возила, даљинско управљање 
саобраћајем и друго; 
 Израђивањем редова вожње; 
 Спровођењем контроле возних исправа у возилима свих превозника; 
 Планирањем продајне мреже карата и других возних исправа; 
 Јединственим прикупљањем прихода од продатих возних исправа и 

распоређивањем превозницима, према критеријумима везаним за остварење 
планираног задатка; 
 Вођењем свих инвестиционих улагања у подручју јавног превоза (изградња, 

набавка нових возила, увођење нових технологија у свим областима рада и 
др.); 
 Старањем о приливу средстава за унапређење јавног превоза из свих извора и 

праћењем њиховог улагања; 
 Израђивањем финансијских програма за набавку нових возила, лизинг возила 

и прописивањем начина одржавања возног парка; 
 Формирањем база података о превозницима и превозним средствима, 

укљученим у јавни градски и приградски превоз путника; 
 Издавањем одобрења за отварање нових стајалишта и укидање постојећих; 
 Израдом пројеката нових линија; 
 Израдом стручно-аналитичких материјала (анализе, информације, извештаји и 

други предлози) које ће разматрати и усвајати надлежни Градски органи; 
 Израдом пројектних задатака и сарадњом на изради програма и научно-

истраживачких радова и пројеката већег обима; 
 Израдом нацрта и предлога одлука и других градских прописа у области јавног 

превоза у граду; 
 Припремом измене режима јавног превоза на територији града у случајевима 

грађевинских и других интервенција на трасама линија (сметње на трасама у 
дужем временском периоду); 
 Припремом података, осмишљавањем, организовањем и спровођењем 

контроле превозника−полазака на терминусима, прописивањем документације 
коју воде превозници, и контролом њиховог рада; 
 Праћењем и анализом рада превозника (на основу извештаја превозника и 

контролних снимања), одређивањем параметра за расподелу прихода, и 
утврђивањем мера за непридржавање уговорених обавеза; 
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 Дефинисањем приоритета и других мера за повећање брзине, и праћење 
безбедности јавног превоза; 
 Дефинисањем параметара и елемената реда вожње, израда пројектних 

задатака за израду реда вожње и контролом његовог спровођења; 
 Регистрацијом редова вожњи за рад у градском и приградском саобраћају; 
 Достављањем информација о саобраћајној ситуацији средствима јавног 

информисања; 
 Дефинисањем политике развоја такси превоза у граду, одређивањем броја 

такси возила, прописивањем изгледа возила и њиховим естетским прегледом; 
 Израдом стручно−аналитичких послова у области остваривања прихода 

Дирекције; 
 Припремом уговора са свим комитентима из области рада Дирекције; 
 Обављањем управних послова у области јавног превоза путника и такси 

превоза; 
 Формирањем регистара превозника у јавном превозу путника и такси 

превозника, вођењем евиденције о покренутим прекршајним поступцима, 
окончању истих и евидентирање казни; 
 Формирањем досијеа о превозницима и такси превозницима и вођењем 

пријема захтева, унос података (путем АОП), издавањем уверења и решења; 
 Вођењем депоа карата и других возних исправа, старањем о њиховом 

издавању превозницима;  
 Вођењем финансијске реализације по обавезама из склопљених Уговора са 

превозницима; 
 Утврђивањем мера за заштиту карата и других возних исправа; 
 Наручивањем, штампањем карата и утврђивањем критеријума за расподелу 

карата по превозницима; 
 Планирањем продајне мреже карата и других возних исправа; 
 Вођењем маркетиншке активности и обезбеђивањем допунских средстава од 

реклама са возних исправа и станичних објеката, стубова и друго; 
 Праћењем прилива финансијских средстава за потребе Дирекције; 
 Обезбеђивањем партиципације трошкова превоза путника са посебним 

попустом (ђаци, студенти, инвалиди, итд); 
 Координирањем инвестиционих програма за нове видове превоза, терминале, 

спровођењем тендерских поступака, итд; 
 Проналажењем најповољнијих облика финансирања нових програма; 
 Усклађивањем динамике прилива средстава са текућим програмима потрошње 

средстава и сл. 
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Из наведених надлежности “Дирекције за јавни превоз“, произилази да део 
запослених у дирекцији морају бити особе које већ имају великог искуства из области 
анализа, управљања, планирања, развоја и контроле у јавном превозу. 

8.4.7 Уговори у систему ЈГПП−а 

Дефинисање одговорности и обавеза градских органа управе надлежних за јавни 
градски превоз путника и превозника као и механизма за његово спровођење и 
контролу подразумева успостављање уговорног односа између ових субјеката. 
 
У оквиру сваког уговора, обавезни садржај се односи на регулисање следећих питања: 

 Природе услуге; 
 Начина конкурисања и избора превозника; 
 Законских услова које мора да задовољава превозник да би ушао на тржиште 

транспортних услуга; 
 Реда вожње; 
 Потребних превозних капацитета; 
 Квалитета транспортне услуге; 
 Заједничких елемената за образовање цене превоза; 
 Начина контроле преузетих обавеза оба учесника; 
 Допуне и модификације уговора; 
 Периода валидности уговора; 
 Начина утврђивања средстава за текуће пословање превозника; 
 Стимулативне и казнене мере за извршавање/неизвршавање преузетих 

обавеза; 
 
Поред основног садржаја уговора, опциони садржај уговора регулише следећа 
питања: 

 Начин утврђивања фиксних стандарда континуитета, редовности, капацитета и 
квалитета транспортне услуге; 
 Начин утврђивања додатних транспортних услуга; 
 Начин утврђивања транспортних услуга по одређеним тарифама и условима; 
 Начин прилагођавања транспортних услуга стварним транспортним захтевима 

путника; 
 
На основу доступне литературе, може се закључити да постоје следеће врсте уговора: 

1. Уговор на бази укупних трошкова−Код овог типа уговора производни ризик 
(цена коштања) је створен у транспортном предузећу, док је код органа 
градске управе створен ризик остваривања прихода. Прихватљива цена ће 
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бити плаћена за извршење утврђеног−фиксног обима транспортне услуге, док 
остварени приход од продаје карата припада надлежној градској управи. 
Разлика између реализованих трошкова и унапред планираних трошкова (цене 
коштања) припада превознику док разлика између стварних и планираних 
прихода припада градској управи. 

2. Уговор на бази нето трошкова−Код ове врсте уговора производни ризик 
(цена коштања) и ризик остваривања прихода остварује се код превозника. 
Наиме, суштина овог аранжмана састоји се у томе да, превозник на тендеру 
даје своју процену (план) прихода и трошкова и то постаје (уз све остало) 
основа за уговор са надлежним градским органом управе. У експлоатацији 
истог превозник (разним вештинама) може да смањи трошкове и/или повећа 
приходе. Разлика између планираних укупних текућих експлоатационих 
трошкова превозника и прихода одређује цену коју градска управа плаћа 
превознику. Реализована разлика између укупних трошкова и прихода која 
није у вези са планираном разликом између трошкова и прихода, припада 
превознику. 

3. Уговор о управљању−Овај тип уговора је супротан уговору на бази нето 
трошкова пошто овај тип уговора садржи и производни ризик као и ризик 
остваривања прихода који припада градској управи, уместо превознику. То 
значи да овај орган градске управе добија средства која не зависе од његовог 
резултата. 

 

                                                

 
Поред наведена три типа основних уговора, могуће су разне врсте комбинација што 
зависи од више фактора (модела организације система ЈГПП-а, периода важности 
уговора, спремности уговорних страна да поднесу и приме ризик, итд.). 
 
Важно је напоменути да ће успех уговора бити одређен структуром 
стимулације (награђивања) укључујући и оне које су уграђене у уговор 
(основне стимулације), на пример обезбеђење политиком конкуренције. 
Међутим, поред стимулација уговором се предвиђају и санкције−пенали, у 
случају неостваривања преузетих обавеза од стране превозника18. 

 
18 Пример уговора о поверавању делатности ЈГПП-а у Новом Саду је дат у прилогу овог Пројекта (

 
Пример 

уговора
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8.5 Предлог тарифног система  

Вођење тарифне политике у ЈГПП−у није нигде у свету обавеза и право само 
превозника, већ је свуда под већом или мањом компетенцијом градских органа. Ово 
због тога, што се скоро свуда ова делатност третира као делатност од посебног 
друштвеног интереса, која је свакодневно изложена увиду грађана и јавности, па се 
сматра да се о мерама из домена тарифне политике не може пресуђивати само на 
основу економских критеријума већ и друштвено−политичких и да су ове 
прихватљиве у оној мери у којој их грађани и јавност прихватају као неопходне и 
разумне. 
 
У тим оквирима, тарифна начела којима се дефинише тарифни систем, као и тарифна 
конструкција којом се утврђују врсте и типови карата и њихови односи, представљају 
дугорочно опредељење. Ово из разлога што, постојећи тарифни систем који је у 
примени у сваком граду има неколико значајних предности. Прво, он је познат како 
превознику и његовом особљу, тако и грађанима и јавности, тј. корисницима превоза. 
Друго, познати су финансијски резултати примене тог система, и коначно, знају се и 
реаговања на промене у нивоу цена и тарифа. 

8.5.1 Циљеви тарифне политике 

Увођење или оперативна корекција постојећег тарифног система захтева пре свега 
јасно дефинисане критеријуме, како за постављање тарифног система тако и за 
утврђивање тарифних граница, као и за решавање комплексних захтева са аспекта 
непосредних корисника и организатора превоза−превозника. 
 
С друге стране, увођењем новог тарифног система или корекцијом постојећег 
потребно је остварити следеће циљеве: 

1. Циљеви друштвене заједнице 
 Вођење тарифне политике у ЈГПП−у и избор оптималног тарифног система 

у сваком граду мора бити под компетенцијом градских органа, јер је ово 
делатност од посебног друштвеног интереса; 
 У склопу опште саобраћајне политике града, реализација сваке мере из 

домена тарифне политике мора бити у функцији “општег интереса”, пошто 
су оне прихватљиве у оној мери у којој их грађани и јавност прихватају као 
неопходне и разумне. 

2. Саобраћајни циљеви 
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 Пружање стабилних услова у превозу уз одговарајући квалитет и 
рационалније коришћење укупних капацитета (сегментирањем тржишта, 
рационализацијом мреже линија, и сличним захватима краткорочног и 
дугорочног карактера); 
 Повећање обима и квалитета ЈГПП−а са којим би се битно утицало на 

видовну расподелу у корист ЈГПП−а, а тиме на укупно побољшање 
саобраћаја у граду и повећање мобилности у ЈГПП−у; 
 Повећање атрактивности ЈГПП−а кроз избор оптималног: тарифног система, 

система карата и система наплате. 
3. Комерцијални циљеви 

 Успостављање односа између превозника, корисника услуге уз одговарајуће 
мере интервенције19 Града (цена превоза, могућност и право коришћења 
појединих врста карата); 
 Проучавање понашања, мотивације и интенције корисника у односу на 

ЈГПП, у циљу повећања броја корисника (путника) односно повећања 
прихода оствареног продајом карата. 

4. Економски циљеви 
 Цена превоза за поједине врсте карата и структуру корисника као и 

потребан степен субвенција од стране надлежних органа Државе и Града 
заснива се на реалним издацима превозника по јединици трошка (најчешће 
у дин./km.); 
 У функцији утврђене висине дотације/субвенције утврђује се и конципира 

политика цена превоза као механизам путем кога се обезбеђује приход од 
услуге превоза, као дела прихода, а у висини до укупних трошкова 
пословања предузећа (цена коштања у реалним условима експлоатације). 

5. Институционални циљеви 
 Овај циљ се постиже кроз успостављање Уговорног односа између Града и 

превозника и уз управљање приступа тржишту превозних услуга (на 
пример, оснивање Дирекције за јавни транспорт путника у чијој 
надлежности би било управљање, инвестирање па и контролна функција). 

8.5.2 Карактеристике постојећег тарифног система на подручју Новог Сада 

ЈГСП “Нови Сад“ има и води у дужем временском периоду одређену тарифну 
политику која је под контролом Града, тако да је иста мање или више резултат 
компромисних решења заснованих на актуелним друштвено−политичким кретањима 

                                                 
19 Под мерама интервенције Града подразумевају се: мере из области пореске политике и буџета Града, 
дотације за оперативне−текуће трошкове пословања превозника, финансирање развоја система ЈГПП−а и 
субвенционирање повлашћених категорија путника. 
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у Новом Саду. Скупштина Града Новог Сада одувек је имала двоструки приступ 
тарифној политици, тј. са једне стране заштиту економских интереса становника као 
корисника услуга путем прописивања нивоа цена и повластица, а са друге стране 
развој система јавног превоза у складу са потребама развоја града. 
 
Посебно треба нагласити да у политици финансирања текућег пословања ЈГСП “Нови 
Сад“ (цене коштања функционисања система) до сада није утврђена стратешка 
политика. Досадашња искуства показују (изузев повремених несистемских дотација 
најчешће куповином возила) да не постоји јасно дефинисана политика финасирања, 
него се цена коштања у највећем проценту покривала од цене продатих карата. 
 
Посебан проблем, који до данас није решен, је непостојање компензације 
(субвенција) цене превоза за кориснике са попустом (повлашћене категорије) из јасно 
дефинисаних и стабилних извора финансирања. Готово нигде у свету не постоји 
обавеза превозника да омогући одређеним корисницима могућност коришћења 
повлашћених цена превоза, а да то од органа градске и/или регионалне управе није 
субвенционисано. Како превозник своје пословање мора заснивати на економским 
принципима, онда је просто немогуће да одређеним корисницима даје повлашћену 
цену превоза због њиховог економског или неког другог статуса. Светска искуства 
показују да постоје повлашћене категорије корисника система јавног превоза, али се 
њихов број зна и путем субвенција се надомешта разлика до економске цене карте, 
тако да превозник у суштини функционише на економским принципима. Наведени 
недостаци, показују да не постоји системско решење у погледу односа потребног 
прихода од наплаћених услуга превоза и потребног прихода за покривање реалних 
трошкова функционисања система ЈГПП−а (цене коштања) на подручју Новог Сада. 

8.5.2.1 Постојећи тарифни, систем карата, наплате и контроле 
На мрежи линија ЈГСП “Нови Сад“ постављен је практично комбиновани тарифни 
систем и то на ужем подручју града јединствени, а на ширем подручју града и до 
насељених места ван територије Новог Сада зонски тарифни систем. С обзиром да на 
подручју јединственог тарифног система важи јединствена тарифа за све врсте 
примењених карата на градским и приградским линијама, може се закључити да је у 
суштини примењен зонски тарифни систем, на комплетној мрежи линија. 
 
Врсте карата којима располаже ЈГСП “Нови Сад“ су: 

 Појединачна карта (карта купљена у возилу); 
 Појединачна карта за децу од 6 до 10 година старости и пратиоце слепих лица; 
 Дневна карта; 
 Месечна маркица: 

File: ProjekatJGPPNS04FINAL .doc    Страна: 131 



 
8. Пројекција развоја у зависности од изабране варијанте 

• за запослене, 
• за грађане, 
• за кориснике материјалног обезбеђења, 
• за пензионере до просечне пензије, 
• за пензионере изнад просечне пензије, 
• за ученике и студенте за једну линију, 
• за ученике и студенте за све линије, 

 Годишња карта за запослене. 
 
Наведене врсте карата се налазе у свим зонама “Зонског” тарифног система (укупно 
IX зона) при чему зоне II−IX немају недељне и дневне карте. За насеља ван Града 
Новог Сада важе претплатне релацијске карте маркице по зонама.  
 
Продајна мрежа претплатних маркица и појединачних карата састоји се од објеката 
који су распоређени на следећим локацијама: 

1. Рибља пијаца; 
2. Шафарикова улица; 
3. Жељезничка станица; 
4. Футошка пијаца; 
5. Гаража ЈГСП “Нови Сад“;  
6. Беочин и 
7. Темерин. 

 
Укупан број радника који је ангажован у продајној мрежи је 19 благајника продаје и 1 
предрадник. 
 
У нареднoj табели (Табела 8-8) дат је приказ броја карата по врстама, остварени 
приходи по врстама карата, процентуално учешће прихода по врстама карата у 
односу на укупне приходе остварене од продатих карата и број превезених путника 
по врстама карата за период за 2003. годину20.  

                                                 
20 Табеле за период од 1999. до 2003. године су дате у интегралној верзији текста аутора др. Павла 
Гладовића, дипл.инж. у посебном сепарату овог Пројекта. 
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Табела 8-8: Број продатих карата, приход и број превезених путника по 
врстама карата, за 2003. год. 

Врста карте Број 
карата Приход % 

прихода 

Број 
превезених 

путника 
Појединачна карта (карта 
купљена у возилу) 14.528.835 281.114.695,40 30.86 14.528.835 

Појединачна карта за децу од 6 
до 10 година старости и 
пратиоце слепих лица 

0 0 0.00 0 

Дневна карта − 319.080,00 0.04 − 

за запослене 514.849 459.752.282,00 50.47 16.704.336 

за грађане 49.486 45.327.076,00 4.98 1.222.149 
за кориснике 
материјалног 
обезбеђења 

493 193.965,00 0.02 20.894 

62.132 18.414.390,00 2.02 1.053.317 

за пензионере изнад 
просечне пензије 26.727 10.223.242,00 1.12 215.558 

за ученике и студенте 
за све линије 233.878 90.141.751,00 9.90 26.429.982 

Месечна 
маркица 

за ученике и студенте 
за једну линију 5.554 985.302,00 0.11 349.056 

Годишња карта за запослене − 4.382.542,41 0.48 − 

УКУПНО − 910.854.325,8 100,00 − 

за пензионере до 
просечне пензије 

 
Анализом прихода од продатих карата по структури може се закључити да се 
доминантан приход остварује од месечних маркица за запослене. За период од 
1999−2003 год. приход од месечне маркице за запослене се у укупној структури 
прихода од продатих карата креће у распону од 50 % до 58 %.  
 
Веома висок проценат учешћа прихода у укупној структури прихода остварује се од 
појединачне карте купљене у возилу. За анализирани период 1999−2003 проценат 
учешћа прихода оствареног од појединачне карте продате у возилу у укупној 
структури прихода од продатих карата се креће у распону од 26 % до 31 %.  
 
Значајан проценат прихода у укупној структури прихода од продатих карата се 
остварује од месечних маркица за ученике и студенте за све линије. За анализирани 
период 1999.−2003. год. проценат учешћа прихода оствареног од месечних маркица 
за ученике и студенте за све линије у укупној структури прихода од продатих карата се 
креће у распону од 8 % до 10 %.  
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Приход остварен од појединчних карата продатих у возилу, месечних маркица за 
запослене и месечних маркица за ученике и студенте за све линије, чини изнад 90 % 
прихода оствареног од продатих карата.  
 
Анализом процентуалног учешћа прихода по врстама карата за анализирани период 
уочава се веома стабилан међусобни однос прихода по врстама карата. У 
анализираном периоду није било значајних промена учешћа прихода од продатих 
карата у укупној структури прихода. Изнети резултати показују да се у дужем 
временском периоду води јасна тарифна политика тако да се од продатих карата 
остварују значајни и веома стабилни приходи. 
 
Изведене анализе су извршене на годишњем нивоу. Сасвим је јасно да се овај однос 
на месечном нивоу разликује за поједине месеце у току године. Ако се узме октобар 
месец као репрезентативан онда се добију следећи подаци: 

 Укупан приход, остварен од продатих карата, за месец октобар 2003. год. 
износи 78.814.851,18 динара. Укупан број појединачних карата купљених у 
возилу је 1.438.285 а приход остварен од појединачних карата продатих у 
возилу је износио 24.694.753,18 динара.. Укупни трошкови пословања за 
месец октобар 2003. год. износе 115.384.810,14 динара. Приходом од 
продатих карата за месец октобар покривено је око 68 % укупних трошкова 
пословања; 
 Анализом процентуалног учешћа прихода остварених по врстама карата може 

се закључити да је учешће месечне карте за запослене у укупној структури 
прихода најдоминантније и оно износи око 49 %. Приход остварен од 
појединачне карте купљене у возилу је врло висок и за месец октобар 2003. 
године износи око 31 %;  
 Укупан приход остварен од месечних маркица за запослене и поијединачних 

карата купљених у возилу чини изнад 80 % прихода остварених од продатих 
карата;  
 Укупан број превезених путника, према извештају “Физички обим услуга и 

техничко−експлоатациони показатељи за месец октобар 2003. године”21, 
износи 9.569.277. Укупан број  превезених путника, у истом месецу са, 
појединачном картом износи 1.438.285, а процентуално у односу на укупан 
број превезених путника износи 15 %. Приход остварен од појединчних карата 
чини 31 % укупних прихода, а број превезених путника са појединчном картом 
чини 15 % укупно превезених путника.  

                                                 
21 Напомена: у приказу прихода није обухваћена годишња карта за запослене 
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8.5.2.2 Контрола карата 
Према извештајима Сектора за развој и квалитет−Служба контроле у саобраћају 
извршена је анализа резултата контроле возних изправа за период 2000.−2002. год22.  
 
Резултати контроле путника у погледу возних исправа (карта) показује да 
процентуално веома мали број корисника не поседује одговарајућу возну исправу. И 
поред чињенице која указује да је проценат путника без одговарајуће возне исправе 
мали, финансијски резултати контроле свакако нису занемарљиви.  
 
Имајући у виду да контрола даје добре резултате, потребно је активности у том 
правцу наставити, с тим што контролу треба посебно усмерити ка путницима са 
месечним претплатним картама као најзаступљенијом категоријом корисника система, 
а саму контролу потребно је засновати на исправности возних исправа. 

8.5.3 Предлог унапређења тарифног система и система наплате  

Зонски тарифни систем који је примењен на комплетној мрежи линија у Новом Саду 
се може сматрати добрим. Посебна погодност оваквог система огледа се у томе што су 
тарифне зоне веома добро организоване, односно само подручје града чини основну 
полазу тарифну зону и у њој важи иста цена карте. Посебне измене у погледу 
тарифних зона нису потребне. Мање корекције тарифних зона су могуће с обзиром 
на измене у намени површина у зонама појединих линија (нпр. планирано продужење 
градске линије број 71 и сл.). Како је сам превозник веома добро упознат са 
планираним изменама постојећих траса линија то измена тарифних зона за самог 
превозника неће представљати посебан проблем.  

8.5.3.1 Предлог система карата  
Постојећи асортиман карата на подручју Новог Сада чини једну широку лепезу 
карата. Веома значајно је да се задрже карте на показ (месечне маркице), јер је 
њихово учешће у укупоној структури превезених путника доминантно, као и приходи 
који се њима остварују.  
 
Дневна карта има веома мало учешће у укупној структури карата и нпр. У месецу 
октобру 2003. год. продато је укупно 527 дневних карата. Разлоге овако малог броја 
продатих дневних карата треба тражити у продајној мрежи и информисаности 
корисника, односно информисаности категорија корисника ове врсте карте.  
 

                                                 
22 Детаљан приказ ове анализе дат је у интегралној верзији текста аутора др. Павла Гладовића, дипл.инж. у 
посебном сепарату овог Пројекта 
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Што се тиче карата за повлашћене категорије корсиника, о њима би се морала водити 
посебна евиденција из разлога прецизних исказивања потребних субвенција. Посебно 
треба утврдити број бесплатних карата којe се издају у току месеца као и осталих 
врста повлашћених карата. 
 
Свакако да је један од најважнијих услова за спровођење рационализације система 
наплате погодно изабран систем карата. Наиме, у систему рада са једним човеком 
неопходно је што више ослободити возача послова везаних за продају карата, 
односно ангажовање возача треба свести на минимално могућу меру. У ту сврху 
неопходно је створити услове за преструктуирање путника на куповину карата изван 
возила. Мера којом се овај циљ постиже је вођење политике селективних цена по којој 
су карте купљене у возилу најскупље и перманентно прилагођавање права која дају 
претплатне карте стварним потребама корисника.  
 
Како се појединачним картама купљеним у возилу обезбеђује значајан економски 
ефекат (процентуално учешће оствареног прихода од појединачних карата купљених 
у возилу је значајно веће од њиховог процентуалног учешћа у структури превезених 
путника), и имајући у виду значај прихода који се остварује на основу њихове 
продаје, то се овој врсти карте мора посветити посебна пажња. Сасвим је јасно да 
возача треба ослободити наплате, али се мора водити рачуна да при том не дође до 
губитка дела прихода који се остварује овим путем. Из наведеног разлога потребно је 
продајну мрежу појединачних карата посебно уредити. Продаја појединачних карата 
ван возила, ствара могућности да се возач ослободи продаје карата у возилу. 
Смањење удела продатих карата у возилу треба да буде етапно и у дужем 
временском периоду. Најефикаснији начин за прелазак на куповину појединачне 
карте ван возила је увођење селективних цена тако да карта у возилу буде најскупља.  
 
Разлика у ценама појединачне карте купљене у возилу и ван њега у почетку не би 
требала да буде већа од 30 %, да не би дошло до пада прихода од ове врсте карте. У 
каснијим етапама ову разлику треба повећавати, све до тренутка реализације неког од 
савремених система наплате када ће у потпуности бити елиминисана куповина карте у 
самом возилу. 

8.5.4  Систем наплате  

Примењени систем наплате услуге превоза на подручју Новог Сада, спада у такозвани 
класичан систем и он се тренутно у развијеном делу света сматра застарелим и 
превазиђеним. Напредак електронике и телекомуникација довели су и до тога да је 
развијен велики број различитих система наплате који су примењени у појединим 
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градовима у свету. Сваки од примењених система наплате има своје предности и 
недстатке, али у односу на постојећи систем наплате “електронски” системи имају 
значајне предности. 
 
Увођење савременог система наплате у систем јавног превоза у Новом Саду, спада у 
домен стратешких одлука Града, а само увођење неког од савремених система 
наплате не треба доводити у питање.  
 
С обзиром да је велик број познатих компанија у свету развио и у пракси применио 
савремене “електронске” системе наплате, то је илузорно приказивати начин њихог 
рада и принципе на којима су засновани.  
 
Избор неког од савремених система наплате треба да буде заснован на цени коштања 
система, спремности понуђача да их одржава и осавремењује, тако да се прате 
савремени трендови, могућности примене у нашим условима, могућности праћења 
планираног развоја система на подручју Новог Сада и сл. 
 
Увођење електронског система наплате створиће могућност да комплетна контрола, 
спровођење и управљање системом наплате буде под директном контролом неког од 
органа градске управе (Дирекција за јавни превоз).  

8.6 Предлог поступака у систему ЈГПП-а потребних за формирање 
Новосадског саобраћајног транспортног модела 

Овај пројекат је већ сам по себи први корак у изради НОвосадског Саобраћајног 
ТРАнспортног Модела (НОСТРАМ), који би првенствено требао да покрије следеће 
делатности из области саобраћаја: 

 Планирање; 
 Пројектовање; 
 Изградњу и одржавање; 
 Организацију и експлоатацију; 
 Безбедност; 
 Еколошке аспекте саобраћаја и 

из сродних области: 
 Урбанистичко планирање и пројектовање; 
 Урбоекономија; 
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 Коришћење земљишта и земљишну политику итд. 
 
Да би се он могао реализовати потребне су четири ствари: 

1. Знање (искуство); 
2. Хардвер; 
3. Софтвер; и  
4. Подаци (базе података) 

Прве три ствари Град Новом Саду већ поседује, па једини проблем остају подаци. 
Сходно томе, основна замисао НОСТРАМ-а би била формирање информационог 
система, односно база података које дефинишу модел система који треба да следи 
структуру реалног система. Основну структуру овог система чине базе података 
сврстане у 4 макро целине и то: 

1. Подаци о коришћењу простора; 
2. Група социо-економских података; 
3. Подаци о саобраћају и транспорту: 

 Превозна понуда, односно саобраћајна инфраструктура (мрежа 
саобраћајница и линија ЈГПП-а, паркирање, терминали) и превозна 
средства (возила и возни паркови); 
 Превозна потражња (карактеристике путовања путничких и робних 

токова, интензитет и структуру саобраћајног оптерећења, 
искоришћеност капацитета и сл.); 

4. Подаци битни за доношење одлуке и избору управљачких функција.  
 
Сви ови подаци морају да буду временски дефинисани тако да систем садржи 
динамичку компоненту тј. да може да одрази “модел понашања система“ у прошлом, 
садашњем и што је најважније у будућем времену. Према томе, највећи посао који се 
очекује је систематизација података тј. формирања база и њихово повезивање које се 
у разним облицима већ налазе у следећим предузећима и другим институцијама: 

 ЈП “Информатика“; 
 ЈП “Урбанизам“; 
 ЈГСП “Нови Сад“; 
 ЈП “Завод за изградњу града“(САУС, Катастар саобраћајне сигнализације); 
 Факултет техничких наука, институт за саобраћај; 
 Министарство унутрашњих послова, одељење у Новом Саду; 
 Републички завод за социјално осигурање-одељење у Новом Саду; 
 ЈКП “Пут“; 
 Основне, средње, више школе и факултети; 
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 И остале институције и организације од значаја за формирање и коришћење 
модела “НОСТРАМ“-а. 

 
Овакав информациони систем би омогућио да се у било ком тренутку зна стање 
система и промене у њему које могу да се очекују при промени стања било ког од 
његових подсистема или његовог окружења као нпр: 

 Шта ће се дешавати на уличној мрежи у случају затварања неке улице за 
саобраћај, смањења њеног капацитета, изградње неког објекта у њеној 
непосредној близини и сл? 
 Шта ће се дешавати на линијама ЈГПП у случају увођења нове линије, промене 

интервала и сл? 
 Ефикасно вредновање варијантних решења у области саобраћаја; 
 Ефикасно добијање информација везаних за саобраћај. 

 
У том смислу, у наредном периоду из области коју обувата делатност ЈГПП-а би 
требало учинити следеће: 

 Прецизно дефинисати и побољшати поступак формирања матрица путовања 
на начин како су оне добијене за потребе овог Пројекта (Поглавље: 5.1.2), са 
основним циљем добијања дневно ажурних матрица путовања; 
 Повезати све субјекте који располажу са било каквим базама података везаних 

за ЈГПП на нивоу града и прецизно дефинисати њихову структуру пре свега 
због унификације и једнозначности података. Ту се пре свега мисли на ЈП 
“Информатика“, ЈГСП “Нови Сад“, ЈП “Урбанизам“, ЈП “Завод за изградњу 
града“, све образовне установе итд; 
 Омогућити делимичну или потпуну транспарентност добијених података, 

најбоље преко интернета. 
 
Све ово ће утицати на то да се инвестиционе и управљачко-оперативне функције у 
области саобраћаја и путне привреде не доносе на основу парцијалних сагледавања и 
процена, већ на основу могућности сагледавања последица на целокупан саобраћајно 
транспортни систем као и његову непосредну околину са могућношћу добијања 
финансијске димензија сваке од последица понаособ. 
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99  ССММЕЕРРННИИЦЦЕЕ  ДДУУГГООРРООЧЧННООГГ  РРААЗЗВВООЈЈАА  ((УУВВООЂЂЕЕЊЊЕЕ  ШШИИННССККООГГ  
ППООДДССИИССТТЕЕММАА))  

9.1 Организација жељезничког путничког саобраћаја   

Ако би се у погледу развоја жељезничке инфраструктуре реализовао предлог из 
студије (Поглавље: 6.4), предвиђено је да се понуда у жељезничком путничком 
саобраћају на подручју Града Новог Сада и пругама гравитационог подручја у 
перспективи састоји од возова за превоз путника у међународном и унутрашњем 
локалном саобраћају. За превоз приградских путника Новог Сада и дневних 
миграната на посматраном подручју планирана је понуда у возовима који саобраћају 
у приградском и међуградском саобраћају. 
 
На основу видовне расподеле путника и токова приградских путника Новог Сада (14) 
дефинисане су релације и потребан број возова у приградском и међуградском 
саобраћају, који би могли да задовоље потребе за превозом ових путника. При томе 
је вођено рачуна о плановима за изградњу жељезничких инфраструктурних 
капацитета и електрификацији пруга. 

9.1.1 Линије приградског саобраћаја возова 

За претпостављене потребе превоза путника у приградском подручју Новог Сада у 
2021. години разматране су две варијанте. Према варијанти 1 за превоз приградских 
путника, организује се 7 линија приградског саобраћаја што је приказано на следећим 
сликама (Слика 9-1 и Слика 9-2)  
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9. Смернице дугорочног развоја (увођење шинског подсистема) 

Слика 9-1: Шема линија пригр. жељ. Новог Сада, Варијанта 1 (грав. подручје) 

 

Слика 9-2: Шема линија приг. жељ. Новог Сада, Варијанта 1 (градско подручје) 
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При разради ове варијанте пошло се од претпоставке да ће бити изграђене 
недостајуће деонице пруга у чвору и да ће бити електрифициране деоница пруге 
Нови Сад главна Станица−Лиман 1 и пруга Нови Сад−Беочин. 
 
Смањењем потребног броја возова у јутарњим и послеподневним вршним 
периодима, по реду вожње би било потребно у приградском саобраћају Новог Сада 
50 пари возова од чега би 18 пари саобраћало са дизелмоторним гарнитурама (ДМГ), 
а 32 пара на електрифицираним пругама са електромоторним гарнитурама (ЕМГ). 
 
Према Варијанти 2 пошло се од претпоставке да ће бити изграђена и 
електрифицирана пруга Жабаљ−Зрењанин и да ће бити електрифицирана пруга Нови 
Сад−Беочин. Организација саобраћаја возова по овој варијанти би била спроведена 
на 9 линија за потребе превоза приградских путника, и то на начин како је приказано 
на следећој слици (Слика 9-3): 

Слика 9-3: Шема линија приг. жељ. Новог Сада, Варијанта 2, (градско подручје) 

 
 
Са предвиђеном жељезничком инфраструктуром и возним средствима, могуће је 
правити различите варијанте организације, технологије жељезничког саобраћаја у 
циљу задовољења потреба корисника жељезничког превоза и увелико побољшати 
квалитет транспортне понуде категорији приградских и градских путника Новог Сада.  
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9. Смернице дугорочног развоја (увођење шинског подсистема) 

9.2 Препоруке у вези активности на реализацији дугорочног развоја 

У смислу увођења трамвајског подсистема у систем ЈГПП-а у Новом Саду (LRT), у 
наредном периоду је потребно приступити изради идејних пројеката који ће на 
основу анализе трошкова и добити решити дилему трасе проласка трамваја кроз 
пешачку зону Новог Сада.  
 
Период до тренутка увођења трамваја треба посветити развоју постојећег аутобуског 
система. У том погледу пажњу у првом реду треба посветити обнови возног парка (јер 
је данас просечна старост возила ЈГПП-а преко 10 година), затим, подизању квалитета 
превоза путем прилагођавања редова вожње потребама путника, као и изналажењу 
адекватних форми финансирања његовог развоја. 
 

9.2.1 Смернице развоја жељезничког приградског саобраћаја 

Неопходни технички захтеви на пругама за обављање приградског жељезничког 
саобраћаја су: 

1. Максималне допуштене брзине на магистралним пругама не би требале да иду 
испод 100 km/h а на споредним испод 80 km/h. Изузетак могу бити деонице: 
o Петроварадин-Беочин, због изузетно тешке постојеће трасе; 
o Инђија-Голубинци, због стајалишта Инђија Село; 
o Нови Сад Путничка-Нови Сад Ложионица и Нови Сад Путничка-Подбара, 

ради проласка кроз урбано подручје и честих стајалишта. 
2. Комерцијална брзина возова треба да буде бар 60 km/h на магистралним и 50 

km/h на споредним пругама. 
3. Осовинско оптерећење мора да буде бар 18 dN/os. 
4. Осим магистралних пруга неопходно је у првој фази електрифицирати деоницу 

Нови Сад Путничка-ТПС Нови Сад, а у коначном решењу целу пругу до 
Зрењанина. 

5. Изградња нове дeoнице пруга: 
o Нови Сад Путничка-Подбара; 
o Тријангла у станици Римски Шанчеви према Орловату; 

6. Реконструкција деонице Нови Сад Путничка-Нови Сад Ложионица, искључиво 
за потребе приградског саобраћаја; 

7. Изградња нове станице и стајалишта: Бачка Паланка, Нова Гајдобра, Руменка, 
Горње Сајлово, ТПС Нови Сад, Елемир Предграђе, Подбара, Рафинерија, Лука 
1, Лука 2, Победа, Горњи Петроварадин, Мишелук, Сремска Каменица Дунав, 
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Раковац, три стајалишта на деоници пруге Нови Сад Путничка-Нови Сад 
Ложионица. 

8. Изградња перона одговарајуће висине и дужине за приградски саобраћај у 
станицама и стајалиштима. 

9. Изградња осталих садржаја (чекаонице, билетарнице, санитарни садржаји). 
10. У потенцијално почетно-завршним станицама изградња неопходних колосека и 

осталих капацитета потребних за окретање гарнитура и преседање путника. 
11. Обeзбеђивањем одговарајућег времена вожње возова и скраћивање времена 

путовања путника реконструкцијом, изградњом пруга и набавком 
одговарајућих возних средстава. 

 
У погледу карактеристика превозних средстава, захтеви приградских путника се 
разликују од захтева осталих категорија путника. Тако се данас у свету изграђују 
електромоторне (ЕМГ) и дизелмоторне (ДМГ) гарнитуре намењене за градски, 
приградски саобраћај, односно за саобраћај у оквиру шинских система у урбаним 
срединама и подручјима на којима постоје интензивне дневне миграције 
становништва. 
 
Ова транспортна средства по својим експлоатационим карактеристикама и комфору 
разликују се од средстава која се користе у међуградском, даљинском и 
међународном саобраћају. Основни захтеви које треба да задовоље ова превозна 
средства жељезничког превоза су: 

 Капацитет возила треба да је изражен у броју места за седење и стајање. 
Њихов број треба да буде уједначен ако је време путовања мање од 30 
минута, или да преовлађују места за седење ако је веме путовања веће од 30 
минута. 
 Распоред седишта код ових возила је 2x2 или 3x2, док се број места за стајање 

одређује као однос 5 путника/m2 . 
 Основне возне јединице су моторна кола (М) и кола без мотора односно 

приколица (П). 
 Гарнитура се саставља од неколико возних јединица као дводелна (М-П), 

троделна (М-П-М) или четвероделна (М-П-П-М) и сет гарнитура односно две 
или три гарнитуре спрегнуте у циљу повећања капацитета у броју места. 
 Возило садржи просторе за смештај пртљага, тоалет, систем освјетљења, 

грејање, проветравање, озрачење, зоне за пушаче и слично. 
 Повећане улазно-излазне површине, широка трокрилна врата на обе бочне 

стране, површине платформе без седишта, све у циљу лакше и брже измене 
путника (улаз/излаз) и безбедности путника. 
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 Издигнут ниво станичних перона, близак по висини поду возила, са уласком и 
изласком путника без коришћења степеника. 
 Даљинска централизована команда свих врата у композицији. 
 Довољна инсталисана вучна снага, аутоматска контрола атхезионих 

ограничења и одговарајући систем регулације брзине, убрзања и успорења. 
 Аутоматско квачило за механичку међусобну спрегу возила, итд. 

 
Данас се у свету производе ЕМГ И ДМГ као модификација класичних типова 
гарнитура за приградски и регионални саобраћај, савремени типови гарнитура 
модерног и потпуно новог дизајна, конструкције и техничко-експлоатационих 
карактеристика. 
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1100  ЗЗААККЉЉУУЧЧААКК  

Пројекат одвијања јавног градског и приградског превоза у Новом Саду, чији су 
резултати презентирани у овом материјалу, представља специфичан истраживачко–
планерски подухват којим је обухваћена целокупна проблематика јавног градског и 
приградског превоза путника у Новом Саду, како у погледу постојећег стања тако и у 
односу на средњерочне планове и дугорочне пројекције зацртане Генералним планом 
Новог Сада до 2021. године.  
 
У Пројекту је прво анализирано постојеће стање и извршена његова оцена. Једна од 
најважнијих констатација је да је постојећа мрежа линија задовољавајућа, па је у 
складу са тим тражено решење мреже линија у варијанти са измештањем приградског 
терминала Рибља пијаца.  
 
Посебно треба истаћи да је приликом израде Пројекта креирана база података о 
карактеристикама путовања тзв. превозним захтевима и експлоатационим 
карактеристикама мреже линија градског и приградског превоза, односно превозној 
способности ЈГСП-а “Нови Сад“. Све информације на којима су засноване анализе и 
тестирани различити сценарији развоја, подржане су ауторизованим софтеверским 
пакетом PTV Vision (VISUM, VISEM, MUULI), који је у оваквом обиму и са оваквим 
степеном детаљности по први пут примењен у нашим градовима. 
 
Ово је важно стога што је створена могућност, и технолошка и кадровска, да се по 
завршетку овог Пројекта, на један сасвим нови-егзактан начин приступи 
континуалном праћењу и побољшању система јавног превоза у Новом Саду.  
 
Креирањем и калибрацијом модела постојећег стања створени су услови за тестирање 
и вишекритеријумско вредновање неколико варијанти. Показало се да је 
најоптималнија варијанта са једним приградском терминалом, односно проширеним 
постојећим терминалом Жељезничка станица (Варијанта 1 ЗСТ, Поглавље: 7.2.1). 
Међутим ово решење условаљава измештање постојеће међуградске аутобуске 
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10. Закључак 

станице (МАС) на локацију код “Новотранса“ и изградњу пешачке комуникације-
подходника испод постојећих колосека у Жељезничкој станици Нови Сад. У случају да 
се ово решење из различитих разлога не прихвати, предлаже се измештање 
приградског терминала на локацију старе ранжирне станице и организацију мрежа 
линија ЈГПП-а према Варијанти 3-СРК (Поглавље: 7.2.3). Овим је дат одговор на 
најважније питање које је стављено пред обрађивача овог Пројекта, а то је: “Како 
систем ЈГПП-а у Новом Саду треба да функционише након измештања постојећег 
терминала на Рибљој пијаци?“ 
 
Поред овога дати су одговори на питање: “Како систем ЈГПП-а у Новом Саду треба да 
функционише након реализације планиране уличне мреже у хронолошком смислу?“ 
(Поглавље: 8.1) као и на питање: “Шта све треба учинити и када у смислу увођења 
шинског подсистема у систем ЈГПП-а?“ (Поглавље: 9.2). 
 
Поред добијања одговора на претходно постављена питања, израда овог Пројекта је 
први корак у изради Новосадског саобраћајно транспортног модела (НОСТРАМ) по 
узору на све развијене Европске градове, јер омогућује софтверску анализу, 
моделирање и симулацију ЈГПП-а на гравитационом подручју Града Новог Сада, а 
резултати су компатибилни са AutoCAD и ArcView програмима за графику у 
векторском облику и подршку у раду са екстерним базама података тј. GIS 
технологијама (географски информациони системи). 
 
Поред овога, ради подизања квалитета превозне услуге на један виши ниво као и због 
перманентног унапређење квалитета превозне услуге у Новом Саду, предложен је 
хронолошки редослед свих активности које треба да се предузму (Поглавље: 8) и то у 
домену политике финансирања, организације управљања и тарифног система на 
систему ЈГПП-а у Новом Саду. Такође су приказани и концепти сценарија развоја 
ЈГПП-а, са крајњим циљем увођења шинског система јавног превоза (Поглавље: 9.1). 
 
Обрађивачи такође желе да истакну потребу за унапређењем модела организације 
ЈГПП-а, односно успостављање нових институционалних односа Град–Превозник. У 
том смислу треба пажљиво проучити предлог за формирање Дирекције за јавни 
превоз (Поглавље: 8.4.6), што би омогућило адекватан приступ изради модела 
финансирања ЈГПП-а, што је проблем који још увек није решен.  
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Пример уговора 

Пример форме уговора је приказан на следећој страни. Предложена форма Уговора 
могућа је условима примене модела регулисаног режима јавног монопола у ЈГПП−у а 
који је у постојећем стању у примени на подручју Новог Сада. 
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 Пројекат одвијања ЈГПП-а у Новом Саду 

 
 

УГОВОР О ПОВЕРАВАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ГРАДСКОГ И ПРИГРАДСКОГ 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА У НОВОМ САДУ 

 
 
Закључен између: Града Новог Сада-Градске управе-Дирекције за јавни транспорт 

путника, из Новог Сада, (улица и број), коју заступа (име и 
презиме овлашћеног лица), у даљем тексту Наручилац 

 
(Назив фирме превозника), из Новог Сад, (улица и број), коју 
заступа (име и презиме овлашћеног лица),у даљем тексту 
Извршиоц 

 
Предмет Уговора: Уступање обављања делатности јавног градског и приградског 
превоза путника на подручју Новог Сада 
 

Члан 1. 
 
Наручилац уступа Извршиоцу превоз путника на комплетној мрежи линија (односно 
за сваку појединачну линију) у градском и приградском превозу путника у Новом 
Саду. 
 

Члан 2. 
 
Овим Уговором се уређују права и обавезе Наручиоца и Извршиоца и друга питања 
из области функционисања делатности превоза путника у градском и приградском 
саобраћају на територији града Новог Сада. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац се обавезује да обезбеди услове за континуиран и трајни превоз путника у 
градском и приградском саобраћају, реализује планирани ред вожње и оствари 
потребан обим и квалитет услуге у складу са стварним потребама корисника. 
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Члан 4. 
 
Извршилац се обавезује да ће предузети неопходне мере да повећа ефективност 
пословања, смањење трошкова пословања и повећање сопственог прихода, а све у 
циљу подизања нивоа и квалитета превоза. 
 
Извршилац се обавезује да сходно расположивим капацитетима, примењеној 
технологији и организацији саобраћаја обезбеди поуздану, тачну и редовну услугу на 
подручју града, према планираном обиму саобраћаја и утврђеним редовима вожње. 
 

Члан 5. 
 
Извршилац је обавезан да у својим возилима бесплатно превози следеће категорије 
путника: труднице, децу испод 7 година старости, униформисана лица када су на 
дужности, слепа лица, инвалиде са видним оштећењима екстремитета и остале 
категорије за које одлуку донесе Скупштина града Новог Сада. 
 

Члан 6. 
 
Извршилац има обавезу да доставља недељни извештај о оствареним километрима по 
линијама и обртима (полуобртима), најкасније два дана по њиховој реализацији. 
Такође, има обавезу да доставља месечни извештај о продаји претплатних маркица, 
дневних и недељних карата и појединачних карата-по врстама карата. Овај извештај 
се доставља у року од пет дана по завршетку месеца. 
 
Наручилац задржава право да у току месеца на једној или више линија, у време и на 
начин који ће сам одредити, изврши проверу достављених података о реализованим 
километрима на тој, или тим, линијама.  
 

Члан 7. 
 
Наручилац превоза се обавезује да обезбеди Извршиоцу саобраћајне и друге услове 
за несметано остваривање утврђеног транспортног рада, прати услове рада, 
предузима мере на отклањању ванредних околности, које могу да утичу на 
реализацију транспотрне услуге, као и да предузима мере за унапређење и развој 
делатности.  
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У случају да дође до пада нивоа планиране реализације обима саобраћаја испод 70% 
у току недељу дана, Наручилац може да ангажује другог превозника на делу мреже 
линија или на делу полазака на тим линијама, без расписивања тендера. 
 

Члан 8. 
 
Извршиоц је у обавези да у својим возилима продаје карте које им обезебеди 
Наручиоц, и по цени чији максимални ниво прописује Наручиоц. Приликом 
требовања нових карата, Извршиоц је у обавези да преда извештај о продаји 
претходне количине карата по линијама. 
 

Члан 9. 
 
Наручилац може да санкционише Извршиоца у следећим случајевима: 

 када не испуњава Уговорене обавезе у одржавању реда вожње,  
 када продаје карте које није требовао из депоа карата Наручиоца, 
 када је његово возило, кривицом његовог возача, изазвало судар са тешким 

последицама (смртни случај и велика материјална штета), 
 када се утврди да је Извршиоц, више од три пута, нетачно приказао своје 

остварење реда вожње, 
 када надлежни орган за питања безебедности саобраћаја (Саобраћајна 

полиција), на ванредном техничком прегледу утврди техничку неисправност 
возила, која битно угрожава безбедност путника, а могла је бити уочена и 
отклоњена (што значи да је Извршиоц свесно пустио неисправан аутобус у 
саобраћај). 

 
Члан 10. 

 
У следећим случајевима Извршиоц ће бити кажњен новчаном казном, и то на следећи 
начин : 

 за сваки неостварени километар по планираном реду вожње, 0,50 ЕУРА/км, 
 за сваки неостварени километар по планираном реду вожње, а односи се на 

први јутарњи полазак, на задњи вечерњи полазак или на полазак на коме је 
интервал слеђења возила преко једног часа, 0,75 ЕУРА/км, 
 иста, виша казна од 0,75 ЕВРА/км, се примењује за све неостварене километре 

суботом, недељом и празником, 
 уколико се провером, преко независних инспектора, утврди неслагање 

извештаја Извршиоца и снимљеног стања, утврђена километража се петоструко 
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увећава, тако да казна за неостварени километар износи 4,00 односно 5,00 
ЕУРА/км, у зависности када је неостварени полазак остварен, 
 уколико није на време требовао карте, Извршиоцу се забрањује обављање 

саобраћаја, а неостварена километража се кажњава са 1,50 односно 2,25 
ЕВРА/км, у зависности од времена када није могао да извршава своје обавезе, 
 када због недостатка прописане документације и исправа за возило, возача и 

кондуктера, возило буде искључено из саобраћаја, сваки неостварени 
километар се кажњава са 5,0 ЕВРА/км. 

Потребну документацију потребно је дефинисати Правилником о дужностима, 
правима и обавезама саобраћајног особља.  
 
Све новчане казне ће се плаћати у динарској противредности а не у Еврима. 
 

Члан 11. 
 
Обавеза Наручиоца је да на крају сваког месеца, а у зависности од оствареног 
приохода Извршиоца утврди и обезбеди Извршиоцу потребна средства на име 
дотација и субвенција (како је то дато по моделу финансирања у Студијском пројекту) 
као разлику између оствареног прихода и цене коштања реализованог реда вожње. 
 

Члан 12. 
 
У случају да у току месеца дође до промене цене коштања као последица раста једног 
или више лемената који учествују у трошковима рада Извршиоца. Наруилац је у 
обавези да изнађе додатна средства за покривање трошкова Извршиоца или да 
изврши корекцију цене превоза. 
 

Члан 13. 
 
Извршиоц може раскинути Уговор и напустити посао уз претходну најаву и отказни 
рок од најмање месец дана, како би Наручиоцу омогућио да благовремено обезбеди 
привремену, а затим и сталну замену. 
 

Члан 14. 
 
Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања, а важи за период од две године, 
од дана почетка примене. 
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Члан 15. 
 
Наручиоц задржава право да у временом у зависности од повећања и смањења броја 
путника, изврши корекције реда вожње, које је Извршиоц у обавези да прихвати. Све 
измене у редовима вожње потребно је верификовати одговарајућим решењем које ће 
донети Наручиоц. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорене стране решаваће споразумно, а у противном 
решаваће их Трговачки суд у Новом Саду. 
 

Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свакој од уговорених 
страна припада по 3 (три) примерка. 
 
 
 
ЗА ИЗВРШИОЦА        ЗА НАРУЧИОЦА 

 
 
 

Нови Сад, 2004. год. 
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