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11  УУВВООДД  

Иницијативу за израду Студије о условима и оправданости изградње робно 
транспортног центра у Новом Саду (у даљем тексту “Студија”) покренуо је 
Секретаријат за саобраћај и путеве Извршног одбора Скупштине Града Новог Сада. 
Предлог Секретаријата је прихваћен од стране Градске управе, а робно транспортни 
центар (у даљем тексту “РТЦ”) процењен као један од најзначајнијих објеката у 
просторном и привредном развоју Новог Сада, региона и Покрајине.  
 
Израда Студије поверена је ЈП "Урбанизам"-Заводу за урбанизам из Новог Сада, у 
оквиру кога је по систему "пројекат" формиран стручни тим кога сачињавају експерти 
из области: саобраћаја, урбанизма, економије, екологије, инфраструктуре, 
специјалисти за РТЦ које је ангажовао Завод као спољне сараднике и група 
обрађивача из Завода која учествује у пројекту као пратећа служба експертског тима. 
Треба истаћи да је у оквиру истраживања проведених за потребе израде Студије, 
извршено анкетирање субјеката који су данас својим професионалним ангажовањем 
везани за транспортне и дистрибутивне процесе поготово на локацијама везаним за 
РТЦ. 

1.1 Циљеви израде Студије 

Циљ реализације РТЦ-а је у стварању што тешње сарадње различитих видова 
саобраћаја, односно у подстицању развоја интегралног транспорта који је код нас на 
веома ниском нивоу. Концентрацијом саобраћајних токова растеретиле би се и неке 
градске саобраћајнице, а преношењем процеса транспорта и претовара у границе 
РТЦ-а смањује се и загађење животне средине што је још један од параметара који 
иде у прилог формирању РТЦ-а. 
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1. Увод 

Студија треба да обухвати све егзактне елементе који ће определити избор "ДА" или 
"НЕ", а ако се потврди, извршиће се детаљна истраживања у свим областима који га 
дефинишу у простору, капацитетима, садржајима, финансијској и економској 
оправданости, улози у тржишном систему и др.  
 
С обзиром на значај РТЦ-а, извршиће се компаративна анализа више локација како би 
се град могао определити за најбоље решење, водећи рачуна о развоју града и 
региона у дугорочном периоду. Свакако да изузетну улогу у избору имају створени 
услови и могућности техничких система и реална финансијска основа, као и етапна 
реализација у времену, простору, потребама и др. 

1.2 Ефекти реализације закључака Студије 

Након израде Студије и реализације њених закључака, Градска управа, грађани и сви 
корисници превозних услуга могу очекивати следеће ефекте: 

1. Оптимизацију транспортног ланца; 
2. Минимизацију укупних трошкова дистрибуције; 
3. Смањење оштећења, растура и отуђења робе; 
4. Повећање степена искоришћења капацитета транспортних средстава; 
5. Повећање брзине дистрибуције робе; 
6. Повећање квалитета услуге; 
7. Повећање конкурентности робе на тржишту; 
8. Хуманизацију рада; 
9. Заштиту човекове околине; 
10. Наставак рада на изради Транспортног модела Новог Сада. 

 
У методолошком смислу, садржај Студије је првенствено дефинисан Пројектним 
задатком који је саставни део Уговора између инвеститора и обрађивача, али је 
истовремено и прилагођен Закону о планирању и изградњи Републике Србије. 
Одређене допуне и измене извршене су због специфичности објекта ове врсте које су 
условиле немогућност потпуног прилагођавања општем садржају дефинисаном у 
Закону. У овој Студији су примењени елементи методологије и садржаја предвиђени 
за израду “Претходне студије оправданости”. 
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22  ППООТТРРЕЕББАА  ИИ  ЗЗННААЧЧААЈЈ  ФФООРРММИИРРААЊЊАА  РРТТЦЦ--АА  ""ННООВВИИ  ССААДД""  УУ  
ООДДННООССУУ  ННАА  УУЖЖЕЕ  ИИ  ШШИИРРЕЕ  ГГРРААВВИИТТААЦЦИИООННОО  ППООДДРРУУЧЧЈЈЕЕ  

У данашњим условима трошкови транспорта робе на нашим просторима достижу и до 
30% од њихове тржишне цене, а време путовања непосредно зависи од примењеног 
система транспорта. Због тога је друмски саобраћај (иако је најскупљи) преузео 
водећу улогу, пошто ефикасно врши превоз "од врата до врата". Такво стање у коме 
су запостављени системи железничког и водног транспорта иде на штету произвођача 
и потрошача, који ради тога морају да плаћају повећане трошкове транспорта 
(драстични примери су расути терети као нпр. угаљ, грађевински материјали, 
пољопривредни производи...).  
 
У савременим саобраћајним системима, рационализација и кооперација између 
транспортера чини основу ефикасног функционисања и оптималног развоја 
одређених подсистема. То се између осталог, постиже успостављањем мреже РТЦ-а 
формираних у епицентру дистрибуције и прихвата роба из гравитационог подручја. 
 
Анализа потенцијалних локација на подручју Бачке и северног дела Срема, показала је 
да Нови Сад има апсолутну предност у односу на друге градове, што се огледа и у 
садашњим условима где саобраћајни терминали у водном, железничком па и 
друмском саобраћају (иако разједињени), имају доминантну улогу у Покрајини. То је 
потврђено и Просторним планом Републике Србије, у коме Новом Саду у 
транспортном систему и хијерархији градова Републике припада једно од 
најзначајнијих места (Слика 2-1). Нови Сад је предвиђен као град који има РТЦ у 
првој фази развоја Републике Србије. 
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2. Потреба и значај формирања РТЦ-а "Нови Сад" у односу на уже и шире гравитационо подручје 

Слика 2-1: Положај РТЦ-а у Новом Саду у односу на мрежу планираних РТЦ-а 
према Просторном плану Републике Србије (Литература 5) 
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Нови Сад се мора посматрати како са аспекта његове улоге у развоју Републике 
Србије, тако и са аспекта развоја Војводине, али и са аспекта његовог развоја у складу 
са непосредним окружењем. У процесу европских интеграција и регионалног 
повезивања на европском простору, Нови Сад ће због свог географског положаја, 
достигнутог степена развоја, мултиетничке и мултикултурне структуре становништва, 
богате традиције, као и других карактеристика, имати кључну улогу у укључивању 
Републике Србије у европске токове. 
 
Нови Сад се са становишта будућег РТЦ-а, мора посматрати као део војвођанске 
регије чија је главна одредница припадање Подунављу и Дунавској развојној оси. 
Њом је положен правац који представља најкраћу копнену везу између средње и 
западне Европе са једне, и Блиског истока са друге стране. Војводина заузима 
централну позицију како у односу на дунавску, тако и на копнену средњеевропску 
осу. 
 
Нови Сад је такође и центар Јужно-бачког округа коме гравитира још једанаест 
општина и који својом економском снагом активира економске потенцијале у тим 
општинама, што у међусобном односу доводи до одређене динамике економског 
развоја целог округа. 
 
Савремени транспортни и дистрибутивни процеси указују на то да развијена мрежа 
саобраћајница није довољна да обезбеди њихово пуно искоришћење или пуну 
афирмацију географског положаја територије. Изостанак инфраструктурних 
капацитета за пријем савремених транспортних јединица може да се покаже као 
пресудан за успоравање не само дистрибутивног, него и општедруштвеног развоја. 
Зато је битно да се обезбеде неопходни предуслови за потпуно искоришћење свих 
компаративних предности које има Војводина. 
 
Један од стратешких планова Европске заједнице је да се прида већи значај дунавском 
пловном путу, те да он не представља само унутаревропску саобраћајницу, већ да 
добије обележје међународне, интернационалне саобраћајнице (веза Северног мора 
са каналима Рајна–Мајна–Дунав и Дунав–Црно море у Румунији). Тим потезом дошло 
би до повећања обима саобраћаја и побољшања квалитета превоза. У тим европским 
и међународним кретањима, самим тим што излази на обале Дунава, ни Војводина не 
може да остане по страни, већ треба да тражи начин да искористи своју централну 
позицију која је значајна са више страна: географске, геоекономске и геополитичке. 
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Све то говори о Новом Саду као значајном чвору у водном, железничком и друмском 
саобраћају, у коме треба да се уради још низ грађевинских, саобраћајних и 
инфраструктурних радова којима би се одговорило на све изазове у међународном, 
регионалном и локалном транспорту. 
 
Поред средстава која би се уложила у те радове, неопходно је афирмисати и све 
привредне иницијативе које могу довести до повећања производње па самим тим и 
до већих количина роба за дистрибуцију и транспорт. Да би се добар део тих 
иницијатива остварио, потребно је да и новосадско подручје са својим залеђем има 
центар за пријем сировина и дистрибуцију готових производа. Изградњом РТЦ-а са 
свим садржајима и терминалима који га чине, Нови Сад би искористио своју повољну 
позицију. 
 
Да би се и просторно одговорило на тај робно-транспортни изазов, у претходном 
периоду су кроз анализе о избору локације за РТЦ, а затим кроз Генерални и 
Регулациони план сагледане просторне могућности да се РТЦ формира у Новом Саду. 
За то локацијско опредељење било је потребно сагледати стање транспортних и 
дистрибутивних система у граду, робних токова и функционисање примарне 
саобраћајне и комуналне инфраструктуре. 
 
У транспорту је један од основних циљева смањење времена трајања превоза уз 
смањење трошкова. Један од начина да се те вредности усагласе је увођење 
интегралног саобраћајног система који тражи добру опремљеност средствима превоза 
и претоварних пунктова. Такав начин транспорта исплатив је само на дужим 
релацијама превоза (преко 400km), што значи да би се за потребе војвођанске 
привреде углавном користила комбинација два вида транспорта. 

2.1 Постојеће стање развијености транспортних и дистрибутивних система 
у Новом Саду 

До сада су изнете компаративне предности Новог Сада у односу на међународне 
путеве који се налазе на његовој територији. Међутим, постојеће стање у транспорту 
тренутно није на нивоу који би могао да се очекује. Основни разлози заостајања 
развоја саобраћаја су: одсуство јасно дефинисане саобраћајно-развојне политике, 
недовољна репродуктивна способност саобраћајних грана, нарочито железничког и 
водног саобраћаја, доходовна неповезаност како између појединих саобраћајних 
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система тако и са привредом уопште, дуплирање капацитета и сл. У таквом, 
сепаратном развијању долази до неравномерне расподеле роба по гранама и до 
измене у структури превоза, што углавном иде на штету железничког и водног 
транспорта. Запостављање та два вида транспорта довело је до значајног повећања 
броја друмских теретних возила, до веће оптерећености путне мреже, до недостатка 
одговарајућег паркинг простора и до све веће загађености животне средине на 
градском подручју. 
 
У таквом повећању броја теретних возила испоставља се захтев за њиховим бољим 
организовањем, повезивањем са складиштима, царином и диспечерима, односно 
захтев за њиховим паркирањем на за то дефинисаним терминалима. Такву 
организацију могу да пруже за то планирани теретни терминали, који су у Новом Саду 
реализовани само делимично (код “Универзала”, у оквиру Слободне зоне у 
пристаништу и на паркингу “Новотранса”), јер је број од око 2000 теретних возила 
дневно који остаје у Новом Саду (Литература 6–подаци се односе на 1989.годину), 
стациониран у свим деловима града на, за те сврхе, углавном неадекватним 
просторима. 
 
И код дистрибуције роба има доста стихијности услед недостатка претоварне 
механизације, недостатка адекватних складишних простора и велике дисперзије 
постојећих складишта. Због тога се сировине и готови производи допремају до 
произвођача односно потрошача спорије и не увек на најадекватнији начин. Цео тај 
део у ланцу транспорта роба има и просторне и економске услове за знатна 
побољшања и ефикаснији рад. Дистрибуција роба се врши или претоваром из једног 
транспортног средства у друго уз испоручивање, или се складишти и чека на 
дистрибуцију. 

2.1.1 Техничко-просторне карактеристике саобраћајно-транспортне 
инфраструктуре 

Све што је до сада назначено указује да је Нови Сад град са изузетним могућностима 
за обављање великог дела саобраћајних услуга било да се ради о простору или о 
дистрибуцији роба. Потврду о просторним могућностима налазимо у оквиру 
појединих радних зона (Север III и IV и Исток) као и на улазним правцима у град у 
оквиру темеринске и каћке петље. За сада комплетне просторне и техничке услуге 
пружају се једино у оквиру Луке "Нови Сад", мада се део услуга обавља и у оквиру 
новосадског железничког чвора где се поред железничког, обавља и друмски 
саобраћај и где постоје и одређени складишни простори. 
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2.1.1.1 Друмски транспорт 
С обзиром на количину превезене робе и на број превезених путника друмски 
саобраћај заузима водеће место међу транспортним секторима. 
 
Нови Сад карактеришу повољни услови коришћења друмског транспорта како у 
самом граду тако и у његовом окружењу. У Нови Сад се улива пет магистралних 
праваца (из правца Београда, Руме, Бачке Паланке, Суботице и Зрењанина) и четири 
регионална правца (из правца Бечеја, Титела, Бачког Петровца и Беочина). Сви 
наведени путеви су повезани са примарном мрежом градских саобраћајница тако да 
су створени сви услови за коришћење тог вида превоза. 
 
Укупна дужина путне мреже Јужно-бачког округа је 1.312km, од чега је са савременим 
коловозом 1.247km (Литература 2–подаци за 2002.годину). Око једне четвртине 
укупне дужине су магистралне саобраћајнице, око једне половине остатка су 
регионални, а друге половине локални путеви. Посебан значај у друмском саобраћају 
имају саобраћајне површине уз Канал ДТД преко којих су могуће везе и са осталим 
видовима саобраћаја. 
 
Узимајући 1990. годину као годину нормалног пословања у Новом Саду, у граду је 
било регистровано око 14.000 теретних и вучних возила од којих је 65% било у 
приватном сектору. Од осталих возила, више од 50% су користила поједина 
предузећа за своје потребе. Носиоци таквог транспорта своје постојање правдају 
вршењем специјалних врста транспорта, придржавањем временских термина, 
превозом специјалних врста роба итд. У Новом Саду постоји око 60 предузећа која се 
баве искључиво транспортом роба. Просечна величина друмских саобраћајних токова 
у Новом Саду износи око 5.120 возила/дан, од чега је у транзиту, унутрашњем и 
међународном, око 70%.  
 
Према подацима Републичког завода за статистику (Литература 2–подаци за 
2002.годину) у Јужно-бачком округу постоји око 12.000 теретних возила и око 20.000 
прикључних возила што говори о значајном потенцијалу када је у питању друмски 
транспорт. 
 
Анализом постојеће путне мреже и броја возила констатовано је да путна мрежа 
највећим делом задовољава садашње потребе транзитног саобраћаја, док се 
паркирање обавља у доста нерегуларним условима. 
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Тренутно на више паркинга у граду (Лука "Нови Сад", код "Универзала" и 
“Новотранс”) постоје паркинг простори за око 900 возила без потребних пратећих 
садржаја. То је основни разлог који указује да је за Нови Сад са толиким бројем 
возила у транзиту, допреми и отпреми роба, неопходан организовани камионски 
терминал. 

2.1.1.2 Железнички транспорт 
Дугогодишњи неповољан положај железнице условио је, поред осталог, и значајно 
заостајање у планираном обиму и динамици, модернизацији и развоју основних 
капацитета. Заостајање у развоју нарочито је изражено у набавци кола веће 
носивости, оспособљавања пруга за већи осовински притисак и веће брзине и у бржој 
изградњи система превоза од "врата до врата". 
 
Упоредо са развојем града Новог Сада, последњих деценија, развијала се и 
железничка мрежа са одговарајућим постројењима. Уједно, тај вид транспорта се 
прилагођавао потребама привреде. Индустријске зоне и поједини комплекси уводили 
су железницу у своје просторе. С обзиром на високу цену трошкова транспорта, 
усмерење према железничком саобраћају било је исправно. Нажалост, новосадски 
железнички чвор се завршавао и добијао све више свој коначни изглед, а интензитет 
железничког саобраћаја је са слабљењем индустрије такође слабио. Ипак се очекује да 
ће железница као вид превоза имати и даље значајно место и да ће се интензитет 
враћати. За то постоје сви услови, тако да Нови Сад са својим железничким чвором и 
својим помоћним станицама неће бити само транзит за возове на коридору који води 
према југу у југоистоку Европе, већ и важна раскрсница у дистрибуцији роба. У 
новосадском железничком чвору постоји теретна станица која има улогу расподелне 
станице. У њу улазе возови из правца Суботице, Сомбора, Зрењанина и Бечеја и ту се 
врши расформирање и упућивање у друге правце и према корисницима новосадског 
чвора, а такође и супротан процес у смислу формирања нових возова и упућивање 
према поменутим центрима. Сви ти правци налазе се на територији Јужно-бачког 
округа повезујући његових једанаест општина са Новим Садом, односно његовим 
железничким чвором. 
 
Међутим, новосадски железнички чвор, чија је изградња у завршној фази, представља 
један од најсавременијих система у држави, јер обезбеђује квалитетне услуге у 
транспорту, ранжирању и складиштењу роба. У њему се укрштају железничке пруге из 
правца: Београда, Суботице, Бечеја, Зрењанина, Сомбора и Беочина тако да је град 
железницом повезан са великим делом Покрајине. 
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Развој новосадског железничког чвора усклађен је са развојем града тако да су 
простори за изградњу чвора резервисани кроз Генерални план града. 
 
У оквиру новосадског железничког чвора постоји шест станица за рад са робама. 
Оптималне услове за рад има станица “Нови Сад – ранжирна” која има највећи број 
колосека и значајан магацински простор. Међутим, с обзиром на рад са нафтом и 
нафтним дериватима највећи обим се остварује у станици "Подбара”, а после ње у 
станици “Лука Нови Сад” у којој се врши директан претовар роба (жито, ђубриво, 
метали) из речних пловила у железничке вагоне и обратно, затим царињење, утовар и 
истовар за кориснике луке. Лука “Нови Сад” располаже са приближно 7,4km 
железничких колосека који су преко матичног колосека повезани са ранжирном и 
теретном станицом новосадског железничког чвора. 
 
Поред колосека за робне операције који постоје у свим станицама новосадског 
железничког чвора изграђени су и индустријски колосеци за привредне организације: 
за “Победу” у Петроварадину, за “23 Октобар”, за Рафинерију нафте “Нови Сад”, 
“Лимпродукт”, “Неопланту”, “Агровојводину” и колосеци локотеретне станице. 
 
У наредном периоду се очекује завршетак новосадског железничког чвора, 
пребацивање свих постројења и радионица из постојеће ложионице, затим 
побољшања у раду претоварне механизације на утовару и истовару кола, а тиме и 
ефикасност железнице и смањење цене производа. Такође се очекује, да се у 
догледном времену уради нови железнички мост преко Дунава, а у коначном да се 
чвор повеже са пругом за велике брзине. 

2.1.1.3 Водни транспорт 
Шездесетих година прошлог века започета је изградња Канала Нови Сад – Савино 
Село, а уједно и изградња теретног пристаништа на ушћу Канала у Дунав у Новом 
Саду. У оквиру теретног пристаништа постоје одређени претоварни и складишни 
капацитети. Рад у пристаништу организује предузеће "Лука Нови Сад". Године 1984. 
пристаниште добија статус међународне луке за обављање међународног саобраћаја. 
Том регистрацијом "Лука Нови Сад" је обавезна да организује рад у луци током целе 
године по 24 часа. 
 
Годишњи саобраћај Луке "Нови Сад" обавља се првенствено кроз претовар који 
износи око 1,5 милион тона годишње. Од 1986. године структура роба у Луци се 
мења у смислу смањења количина песка и шљунка, а повећања житарица, 
минералног ђубрива, кокса и др. Претоварни капацитет инсталисане механизације и 
инфраструктуре данас износе око 2,3 милиона тона годишње. 
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Лука “Нови Сад” располаже претоварном механизацијом (кранске дизалице, 
телескопски левак), складишним просторима и пратећом инфраструктуром. Положај 
луке у простору и њене карактеристике водни транспорт чине изузетно атрактивним, 
посебно што је њеним постојањем омогућено коришћење мешовитог (интегралног) 
превоза роба. 

2.1.2 Постојеће стање складишног простора на подручју Новог Сада 

Поред низа других функција, Нови Сад је важан регионални снабдевачки центар са 
мрежом продајних јединица које прати и одговарајући складишни простор. За извесне 
врсте роба, складишта треба да задовоље не само потребе трговине Новог Сада, него 
и ширег подручја. Обезбеђење довољног складишног простора је битна претпоставка 
развоја не само трговине него и других привредних активности. 
 
Складишни простор обухвата само ону ограничену површину која искључиво служи за 
ускладиштење и чување роба. У складиштима се реализују две битне функције: 
економска-осигуравају се оптималне залихе роба, и техничка-решава се начин чувања 
и манипулације робом. 
 
Највећи број складишта у Новом Саду је изван складишних зона, лоцирани на више 
локалитета у граду, с тим да су централни делови града најзаступљенији. То 
представља просторни проблем, јер су заузете површине које би се могле користити 
за друге намене, а са друге стране складишта су нефункционална, тешко приступачна, 
и најчешће неадекватно грађена. 
 
Према подацима са краја прошлог века, у Новом Саду је постојало преко 300 
различитих складишних јединица. Највећи број тих јединица припада затвореним 
складиштима (68%), затим резервоарима (17%), а после њих су јединице отворених 
складишта (највише грађаре), надстрешнице, силоси, хладњаче. Према истим 
показатељима, у затвореним складиштима се чува највише метална и прехрамбена 
роба, а затим хемијски и грађевински материјали. 
 
Сва складишта повезана су друмским саобраћајницама, незнатно и железничким, а 
само два и водним. То се односи на комплексе који излазе на Канал ДТД: бивши 
комплекс "Центрославије" и комплекс Луке "Нови Сад". 
 
Затворена складишта у Луци служе за смештај роба које у дистрибуцији треба да буду 
у затвореном простору од момента пријема до момента отпреме. У складишне 
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капацитете улазе како робе које се претоварају лучком механизацијом, тако и оне које 
су допремљене камионски, а на исти начин се и отпремају. 
 
Према проценама складишта у Луци данас чине око 1/3 укупних складишних простора 
у Новом Саду. 

2.2 Улога РТЦ-а 

У скорој прошлости развој материјалне производње није адекватно праћен од стране 
саобраћајне делатности и то због њене недовољне организованости и заостајања у 
техничко-технолошком развоју. Резултат тога су били све већи трошкови транспорта 
који су представљали велико оптерећење за материјалну производњу. Након тога 
предузимано је низ организационих мера: вршен је избор рационалних видова 
транспорта, затим модернизација возног и претоварног парка, а почело се 
размишљати и о примени интегралног транспорта. Промене друштвеног и политичког 
система, ратне године, године транзиције доносиле су промене и у функционисању 
саобраћајно-дистрибутивног система. 
 
Још осамдесетих година прошлог века размишљало се и покренуте су иницијативе око 
формирања РТЦ-а у Војводини, а на бази података о количинама роба у утовару, 
истовару и претовару, као и просторног размештаја којим би се обухватили одређени 
привредни региони. Тако је било предложено да се РТЦ-и изграде, опреме и 
организују у: Новом Саду, Панчеву, Зрењанину, Кикинди, Суботици, Сенти, Сомбору 
или Апатину и Сремској Митровици. Стицајем околности започета је реализација РТЦ-
а у Бачкој Паланци због добрих саобраћајних и инфраструктурних услова и урађена је 
документација за РТЦ у Апатину. 
 
Сврха изградње и експлоатације РТЦ-а уопште, јесте коришћење технолошких резерви 
у функционисању транспортног и дистрибутивног система применом савремених 
технологија транспорта, побољшањем организације рада, координацијом и 
кооперацијом свих учесника у транспортном процесу, централизацијом складишта и 
концентрацијом робног рада. 
 
Како се ради о јединственом транспортно-дистрибутивном систему, било би потребно 
да се тако конципирана идеја просторно и технички поново сагледа, и да се нађе 
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начин да сви будући центри буду повезани у систем којим управљају и корисници и 
даваоци услуга. 
 
Стављањем у функцију подсистема РТЦ-а у Новом Саду, реално је очекивати да би 
још неки од центара у Војводини кренуо са планирањем и реализацијом садржаја 
РТЦ-а, са намером да се транспортно-дистрибутивни потенцијали Војводине ставе у 
радне и производне функције, а са циљем смањења трошкова транспорта. 
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33  ООССННООВВ  ЗЗАА  ИИЗЗРРААДДУУ  ИИ  ППООЛЛААЗЗННЕЕ  ППРРЕЕТТППООССТТААВВККЕЕ  УУ  ИИЗЗРРААДДИИ  
ССТТУУДДИИЈЈЕЕ  

Проблематика лоцирања, организације, технолошке матрице и просторног решења 
РТЦ-а на подручју Новог Сада разматрана је у претходном периоду кроз израду 
неколико студијско–планских докумената. 
 
Овим документом је, између осталог, извршен покушај систематизације и 
усаглашавања сазнања о предметном простору до којих се дошло до данас. 

3.1 Постојећа урбанистичка документација 

У ЈП "Урбанизам" 1999. године је урађена "Анализа локалитета Луке "Нови Сад" и 
предлог локалитета за робно-транспортни центар". Део који се односи на РТЦ 
обухватио је анализу постојећег стања свих активности које учествују у 
функционисању таквог центра, почевши од транспортних система, преко робног 
промета, до утврђивања величине свих подсистема центра, као и величине укупног 
потребног простора. Анализом су утврђени критеријуми за избор локације, као и 
опредељеност за шире подручје за избор локалитета за РТЦ у Новом Саду а на крају 
је извршен и сам избор локалитета који је вреднован следећим критеријумима: 

- Однос локалитета према Генералном плану Новог Сада до 2021. године; 
- Однос према створеним обавезама из важећих планова и донете урбанистичке 

документације; 
- Просторно-физичке подобности: 

• карактеристике природних услова, 
• стање физичких структура, 
• коришћење земљишта, 
• објеката инфраструктуре, 
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• саобраћајне погодности–повезивање на различите видове саобраћаја, 
• услови за заштиту животне средине–урбохигијенски захтеви, мере и 

заштита земље, воде и ваздуха од елементарних непогода. 
 
У даљем поступку код избора локалитета извршена је: 

- Сводна оцена локационих услова по појединим локалитетима; 
- Вредновање локационих услова и  
- Утврђен је предлог локације за смештај РТЦ-а у Новом Саду. 

 
На основу таквих ових поставки, на ширем подручју Новог Сада предложена су за 
анализу и вредновање три локалитета (Слика 3-1): 
1. Локалитет 1 налази се на простору који је Генералним планом намењен за радну 

зону. То је део радне зоне Север III на коме се налазе комплекси Луке "Нови Сад", 
Слободне зоне, Данубиуса и Агрохема. Укупна површина зоне је око 53ha. Са 
урбанистичког аспекта та локација у потпуности задовољава, обзиром да се налази 
у контактној зони магистралних и регионалних путева и у оквиру новосадског 
железничког чвора. Саобраћајни услови су створени већ данас, јер су у њој 
интегрисани водни, железнички и друмски транспорт. Етапе реализације су 
предвиђене у складу са потребама развоја РТЦ-а. То се пре свега односи на 
камионски и контенерски терминал, железничка постројења и објекте саобраћајне 
инфраструктуре, као и на систем организације и управљања.  

2. Локалитет 2 се налази у радној зони Север IV на делу простора који је намењен за 
регионално пристаниште чија је површина око 190ha. Иако је њена локација са 
теоретског и просторног аспекта добро одабрана, њена реализација је на граници 
могућег (футуристичког). Удаљена је од града (магистралног пута М-7 Нови Сад-
Зрењанин) и железничке станице Подбара око 4km. Не постоји друмска и 
железничка веза, нема припремљено земљиште, морало би се извршити насипање 
терена, изградити акваторија и сви основни елементи и садржаји центра., затим 
извршити откуп земљишта, као и његово повезивање са међународним путем Е-
75. Обим трошкова за реализацију тих интервенција значајно би надмашио 
очекиване позитивне ефекте од успостављања РТЦ-а у планском периоду 
разматраном у овом документу. Стога је Локалитет 2 оцењен као краткорочно 
неисплатив. Међутим, потреба инсистирања на остварењу стратешких интереса 
Града не оставља могућност размишљања на тему његове дугорочне повољности. 

3. Локалитет 3 се налази у оквиру радне зоне "Исток". Од бруто површине зоне од 
око 217ha, од стране "Победа-холдинг"-а заузето је 41,0ha, за Роков поток и 
коридоре заузето је око 82ha, а за насеље Садове 9,6ha. Ова локација у садашњем 
тренутку има одређене вредности, које се огледају у изграђеним објектима, 
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саобраћајним површинама и комуналној инфраструктури. Повезана је 
индустријским колосеком са железничком станицом у Петроварадину. При томе 
постоје 4 параметра због којих комплекс није конкурентан луци у Новом Саду, а то 
су:  
3.1. Не постоји могућност изградње пристаништа на Дунаву, обзиром да је 

приобаље у заштитној зони изворишта санитарне воде, а и конфигурација 
корита реке не омогућава стабилно решење пристана бродова у свим 
условима.  

3.2. Као доминантан појавио би се камионски превоз, који би се одвијао 
стамбеним улицама (Шеноином и Божидара Аџије), чије се регулационе 
ширине и саобраћајне површине не исказују као примерене за пријем 
интензивног теретног саобраћаја. 

3.3. Ограничена површина комплекса не омогућава остваривање дугорочних 
потреба региона за РТЦ-ом. 

3.4. "Победа-холдинг" се налази ван епицентра саобраћајног система (раскрсница 
магистралних и регионалних путева) и ослоњена је само на магистралне 
путеве М-22 Београд-Нови Сад-Суботица и М-21 Петроварадин-Шабац и то 
преко улице Рељковићеве, Прерадовићеве и Рачког, које већ и у данашњим 
условима спадају у ред најугроженијих од теретног саобраћаја у граду.  

Опредељење за изградњу РТЦ-а на тој локацији подразумева неопходност 
(претходног) извршења значајних интервенција у простору. То подразумева 
изградњу обилазнице у Петроварадину (магистралног пута M-22) од улице 
Рељковићеве до Карловачког друма ("НАВИП-а"), раскрснице у два нивоа 
железничке пруге Београд-Нови Сад са улицом Божидара Аџије, приступног пута 
комплексу и реконструкције саобраћајних објеката на локацији. Поред тога, након 
изградње двоколосечне пруге (или "брзих" пруга) укинуо би се постојећи 
индустријски колосек од станице у Петроварадину до "Победе", а изградња новог 
је сложена и захтева висока средства. Из наведених разлога лоцирање РТЦ на 
овом простору није оправдано, изузев као секундарног центра који би 
функционисао као део система, о чему треба водити рачуна у будућности.  

 
Локалитети су приказани на изводу из актуелног Генералног урбанистичког плана 
града на слици у наставку (Слика 3-1). 
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Слика 3-1: Локације за уређење РТЦ-а разматране у Анализи и положај 
Ранжирне станице 
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Сви локалитети су појединачно вредновани према наведеним критеријумима да би се 
кроз оцену тих локационих услова исказале све повољности и недостаци локалитета. У 
вредновању су за сваки локалитет исказана и оријентациона улагања да би одабрани 
локалитет могао да се реализује. Узимајући у обзир све те вредноване параметре 
дошло се и до коначног опредељења за локалитет 1 – садашњег теретног 
пристаништа (луке "Нови Сад"). 
 
Предлог овог локалитета заснован је на следећим локацијским условима и 
погодностима: 

1. Природни услови: терен је раван, на високој коти, са подземном водом која је 
под утицајем нивоа Дунава и са доминантним ветровима који дувају паралелно 
са каналом, супротно од настањеног дела града. 

2. Локалитет је повезан са друмским, железничким и водним саобраћајем. 
3. Мрежа хидротехничке инфраструктуре уз незнатну доградњу и реконструкцију 

задовољава потребе РТЦ-а. 
4. Локалитет је преко ТС 35/10 КО "Подбара" снабдеван електроенергијом. За 

комплетан садржај РТЦ потребна је изградња дистрибутивних трафостаница са 
везом на ТС "Подбара". 

5. На локалитету постоји изграђена топловодна и гасоводна мрежа. 
6. Природни и створени услови на том локалитету омогућују брзу реализацију. 

 
После извршене Анализе и опредељења за локалитет у зони Север III, урађен је и 
усвојен Регулациони план дела радне зоне Север III (између канала Дунав-Тиса-Дунав 
и железничке пруге Суботица-Београд) у Новом Саду (Литература 8). 
 
Планом су прихваћени услови и садржаји за формирање РТЦ-а, па је уз остале 
намене Регулационим планом утврђена и намена за РТЦ са предлогом диспозиције 
појединих терминала (теретни, контенерски, “Ro-Ro”, “Hucke Pack”) као и осталих 
пратећих функционалних подсистема (складишног, слободна зона, логистика и сл.). 
 
План још није реализован у форми како је замишљен. Још увек се послови на 
простору будућег РТЦ-а обављају од стране садашњих корисника у свему одвојено, у 
чувању постојећег статуса и са плановима према будућим потребама у оквиру 
одређених специјалности. 
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3.2 Опредељење према локацији за уређење РТЦ-а у Новом Саду 

У оквиру ове Студије прихваћени су резултати извршене Анализе и усвојена је 
локација у луци “Нови Сад” (у даљем тексту “Лука”) као простор на коме треба, у 
наредном периоду, да дође до развоја појединих подсистема РТЦ-а.  
 
Међутим, анализа робних токова и прогноза могућег обима захтева за подсистемима 
РТЦ-а, и прорачун капацитета који реално могу бити инсталисани на простору Луке, 
показују да се у планском периоду могу очекивати захтеви већи од капацитета. 
Наиме, како је показано у поглављима 5 и 6 ове Студије, могуће је да се врло брзо по 
осавремењавању постојећих садржаја и њиховог стављања у функцију достигну, па и 
премаше капацитети царинског терминала (у простору за смештај теретних возила 
приликом царињења робе у њима) и “Hucke Pack” терминала (где се очекује захтев за 
складиштењем транспортних јединица већи од просторних могућности). 
 
Стога је кроз ову Студију усвојен приступ да садржаје РТЦ-а треба развијати на 
простору Луке, али исто тако и да додатне капацитете за царињење робе у друмским 
возилима као и “Hucke Pack” терминала треба развијати и на простору тзв.”Ранжирне 
станице” (у даљем тексту “Ранжирна станица”) (Слика 3-1). 
 
Треба истаћи да је таква “дуалност локација” особина која је већ данас присутна у 
дистрибутивним и транспортним процесима у Новом Саду. Наиме, данас се операције 
над робом извршавају како у простору Луке, тако и на ширем простору Ранжирне 
станице. На обе локације постоје царински терминали, складишта, манипулативне 
површине и претоварна механизација, с тим што су капацитети инсталисани на 
простору Луке већи у односу на Ранжирну станицу, што је између осталог последица и 
позиције у односу на саобраћајнице различитих видова транспорта. Наиме, у Луци 
постоје инфраструктурни предуслови за контакт између три вида транспорта 
(друмски, железнички и водни), док је на Ранжирној станици могућ контакт само 
између два вида (друмски и железнички). 
 
Треба напоменути да се претходнo изречена опредељеност ка развоју садржаја у Луци 
и Ранжирној станици не коси са ставом да је дугорочно потребно Локалитет 2 
инфраструктурно опремати за могућност пријема садржаја РТЦ-а и постепено их (у 
складу са реалним могућностима) “селити” у тај простор. Стога, чак и у краткорочном 
периоду треба тежити постепеној реализацији остваривих пројеката (изградња 
приступних путева, железничких пруга, насипање терена и сл.) како би се на 
Локалитету 2 створили предуслови за пријем садржаја РТЦ-а. Наравно, потпуно 
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“пресељење” РТЦ-а десиће се у оном тренутку кад се расположиви капацитети искажу 
као недовољни за пријем захтева за опслугу робних токова, и кад се таква 
интервенција покаже као технички изводљива и финансијски оправдана (према 
садашњим сазнањима, у наредном 20-то годишњем периоду не може се очекивати 
исказивање оправданости за такву интервенцију). 

3.3 Гравитационо подручје  

Дефиниција гравитационог подручја је изузетно сложена, пре свега због 
међузависности великог броја утицајних елемената, почевши од административне 
поделе територије, размештаја насеља, привредних потенцијала, саобраћајног 
система и улоге регионалних центара у функционисању и развоју ширег окружења.  
 
У хијерархији регионалних центара у Покрајини Нови Сад заузима водеће место, а 
као секундарни центри истичу се: Суботица, Сомбор, Сремска Митровица, Зрењанин 
и Панчево. Овакав приступ на одређен начин дефинише и зоне утицаја центара на 
регионе, односно гравитациона подручја. Свакако да и природни услови имају 
значајан утицај на токове роба, путника и свега што је неопходно организовати у 
складу са захтевима становника.  
 
За анализу робних токова који се могу очекивати у подсистемима будућег РТЦ-а, 
важно је са којег подручја ће се робе допремати до РТЦ-а, а такође и на које ће се 
робе отпремати. 
 
Свакако да се не може једнозначно утврдити граница гравитационог подручја. Она ће 
зависити од више фактора као што су:  

- врсте роба које треба превести и испоручити,  
- вредности t/km у допреми и отпреми од РТЦ-а, односно до крајњег потрошача, 
- опремљеност РТЦ-а, као и  
- од улоге предметног РТЦ-а у мрежи РТЦ-а из окружења. 

 
Међутим, за анализу у овом документу изабран је Јужно-бачки округ као 
административно подручје у коме се налази град Нови Сад и који обухвата простор 
између реке Дунав, гребена Фрушке горе, реке Тисе и великог канала Дунав-Тиса. 
Јужно-бачки округ чине територије 12 општина: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, 
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Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Нови Сад-град, Србобран, Сремски Карловци, Темерин 
и Тител (Слика 3-2). 
Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ, Нови Сад-град, Србобран, Сремски Карловци, Темерин 
и Тител (Слика 3-2). 

Слика 3-2: Општине у саставу Јужно-бачког округа Слика 3-2: Општине у саставу Јужно-бачког округа 
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44  ММААККРРОО  ИИ  ММИИККРРОО  ЛЛООККААЦЦИИЈЈССККИИ  ППООЛЛООЖЖААЈЈ  РРТТЦЦ--АА  УУ  ННООВВООММ  
ССААДДУУ  

Да би се потпуније схватио значај РТЦ-а у Новом Саду, његов положај треба 
посматрати са 2 аспекта. Са једне стране у односу на шире (макро), а са друге стране 
у односу на уже (микро) окружење. 
 
Макро положај РТЦ-а се више односи на положај Новог Сада у односу на окружење, 
него на сам положај РТЦ-а. При томе се мисли на положај Новог Сада у односу на 
Европу, Србију и Црну Гору, Војводину па и на Јужно-Бачки округ. 
 
Микро положај РТЦ-а се односи на положај РТЦ-а у оквиру града Новог Сада, односно 
првенствено у односу на постојећу и планирану уличну, железничку и водну 
инфраструктуру. 

4.1 Макро положај РТЦ-а 

Нови Сад је административни, привредни, културни и саобраћајни центар Покрајине 
и други град по величини у оквиру Државне заједнице Србије и Црне Горе. Налази се 
на осовини развоја север–југ и представља спону односа на простору на коме се у 
наредном периоду може очекивати интензиван развој. Географски се налази на 
средини дунавског пловног пута и на правцима европских друмских и железничких 
саобраћајница. То га чини значајним саобраћајним центром како у међународном 
тако и локалном саобраћају. 
 
Потврда претходне констатације је и одлука која је донешена на Паневропској 
конференцији, одржаној у Хелсинкију јуна 1997. године, о увођењу новог 
паневропског транспортног коридора X (Салцбург-Љубљана-Загреб-Београд-Скопље-
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Солун) са огранком Xб (Будимпешта-Нови Сад-Београд). То су поред осталих 
подржале и асоцијације ТЕМ (Trans-european north-south motorway) и TER (Trans-
european railways). 
 
Нови Сад се географски налази у средишном делу Аутономне Покрајине Војводине и 
од већих насеља ван Јужно-бачког округа је удаљен око 100km (Сомбор, Суботица, 
Кикинда, Панчево). Од Зрењанина је удаљен око 50km, Вршца 150km, а од Руме 
40km. У односу на седишта општина у саставу Јужно-бачког региона удаљен је 
просечно око 30km. Најудаљенија је општина Бач, а најближа Сремски Карловци. То 
су дистанце које не траже ангажовање више видова саобраћаја. Све општине Јужно-
бачког округа су са Новим Садом повезане друмским и железничким 
саобраћајницама, а Бачка Паланка, Беочин и Сремски Карловци и реком Дунав. Од 
Београда, главног града Државне заједнице Србије и Црне Горе, Нови Сад је удаљен 
85km. 

4.1.1 Друмски саобраћај 

Нови Сад и његово гравитационо подручје представљају значајан генератор (извор и 
циљ) друмског транспорта, при чему он заузима доминантну улогу у односу на друге 
видове. Томе значајно доприноси концентрација магистралних и регионалних путева, 
чије су трасе непосредно повезане са градском мрежом саобраћајница. Путна мрежа у 
Покрајини је веома развијена, равномерно размештена у простору, а у највећој мери 
техничким карактеристикама задовољава потребе у транспорту робе и путника. 
Најзначајнији путни правци који повезују Нови Сад са околином су (Слика 4-1): 

- Међународни пут (Е-75) Београд–Нови Сад–Суботица-Мађарска граница (чини 
део путне мреже од Eвропског значаја и представља међународни путни 
правац од крајњег севера, до крајњег југа Европе, Атине) (Слика 4-2);  

- Магистрални пут М-7 Илок–Бачка Паланка–Нови Сад–Зрењанин, и  
- Магистрални пут М-21 Шабац–Рума–Нови Сад (веза са међународним путем Е-

70). 
 
Саобраћајно-техничке карактеристике тих путева обезбеђују достизање релативно 
великих капацитета, а коловозна конструкција омогућује одвијање саобраћаја за 
најтежа возила. 
 
Нови Сад је са окружењем, такође повезан мрежом регионалних и локалних путева. 
Од регионалних путева на територији Града постоје: 

- Пут Р-120 из правца севера: Бечеј-Темерин-Нови Сад;  
- Пут Р-127 из правца северозапада: Врбас–Руменка,  
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- Пут Р-102 Бачки Петровац-Нови Сад,  
- Пут Р-110 из правца истока: Тител-Каћ и  
- Пут Р-107 Илок-Беочин-Петроварадин.  

Сви они воде до општинских центара из чијег се подручја дистрибуира роба у, и из 
Новог Сада (Слика 4-1). 

Слика 4-1: Мрежа магистралних и регионалних путева кроз Нови Сад 
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Слика 4-2: Положај Новог Сада у односу на мрежу европских “Е” путева 

НАПОМЕНА: на мапи је приказана 
државна граница СФРЈ из времена кад
је утврђена мрежа “Е” путева. Након 
распада СФРЈ и успостављања нових 
државних граница, мрежа “Е” путева 
је задржана 
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4.1.2 Железнички саобраћај 

Нови Сад заузима битан положај и у односу на железничку мрежу Европе (Слика 4-3), 
јер је кроз њега, у правцу север-југ, положена траса међународне железничке пруге 
(Београд–Суботица) којом су повезане земље југоисточне и централне Европе. 
 
Остали железнички правци на подручју Новог Сада су регионалног и локалног 
карактера. То се односи на пруге из правца истока и североистока, односно из правца 
Потисја и Баната (правац Бечеј, Зрењанин), као и из правца северозапада и запада 
(коридори према Сомбору, Богојеву и Беочину). Дуж наведених коридора формирана 
су насеља и градови који су дистрибутери и конзументи робе и њених токова, што 
указује на потребу планске организације транспортног система Покрајине, у коме РТЦ 
мора имати приоритетну улогу.  
 
Такав просторни размештај непосредно је утицао на рационалну организацију и 
коришћење железнице, што се у саобраћајном систему планира и у будућности, а што 
је истовремено омогућило да Нови Сад већ сада располаже са значајним железничким 
чвором који омогућава повољну и релативно једноставну дистрибуцију роба. 
 
Када је у питању РТЦ у Новом Саду, Лука и новосадски железнички чвор већ у 
садашњем тренутку могу функционисати као део система (заједно са друмским 
превозом). Од Ранжирне станице у функцији је индустријски колосек до Луке у којој 
постоје кранске дизалице за утовар и истовар робе, а у њој се користи група колосека 
дужине довољне за ефикасан рад (око 650m).  
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Слика 4-3: Положај Новог Сада у односу на мрежу железничких пруга од 
Европског значаја 

 

4.1.3 Водни саобраћај 

Најважнији чинилац за функционисање будућег РТЦ-а представља дунавски пловни 
пут који му омогућава релативно једноставно и директно повезивање са 
пристаништима свих подунавских земаља. Томе у корист иде и чињеница да се Нови 
Сад налази приближно на средини дунавског пловног пута, односно на 1.255-том 
километру (Слика 4-4). 
 
Река Дунав, која протиче кроз Нови Сад је међународни пловни пут, на коме према 
Конвенцији из 1948. године важи међународни режим пловидбе. Према подацима 
Дунавске комисије промет на Дунаву је у порасту. Посебно се то дешавало првих 
двадесет година након 1948. године. Отварањем канала Рајна-Мајна-Дунав и Дунав–
Црно море, стекли су се услови за још интензивнији саобраћај и проток роба. 
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Међутим, на нашим просторима нису адекватно искоришћене све предности које река 
пружа у транспорту. 
 
Река Дунав пролази кроз 10 земаља и то: Немачка, Аустрија, Словачка, Мађарска, 
Хрватска, Србија и Црна Гора, Румунија, Бугарска, Молдавија и Украјина. 
 
Дунав је плован за бродове трговачке морнарице од ушћа у Црно море, код места 
Сулина (Румунија), до Регензбурга у Немачкој, у дужини од 2.379km, односно до 
Калхајма, места где се Дунав спаја са каналом Мајна-Дунав, 2.411km. Ова река је део 
Европске водне магистрале, која повезује Црно са Северним морем, у дужини од 
3.505km (Дунав 2.411km+Канал Мајна-Дунав 171km+Мајна 384km+Рајна 539km). 
Он је на тај начин повезан са пловном мрежом река и канала Западне Европе што 
омогућује нпр. да се из Новог Сада стигне бродом до Париза (Литература 11) као и до 
највеће европске луке у Ротердаму и лука у Црном мору (Констанца, Варна итд.). 
 
Нови Сад има изузетне погодности јер је ослоњен на тај међународни пловни пут, 
односно на реку Дунав и пловни канал ДТД, односно деоницу Нови Сад–Савино Село. 
 
Укупна дужина канала у хидросистему ДТД износи 930km, при чему је деоница Нови 
Сад-Савино Село дугачка 39,11km и друга је по важности и интензитету пловидбе у 
Бачкој. Спаја се са каналом Бечеј-Богојево код Савиног Села, а са Дунавом код Новог 
Сада. Канал омогућава двосмерну пловидбу пловних објеката носивости од 1000 тона 
и повезује 7 насељених места. 
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Слика 4-4: Положај Новог Сада у односу на тзв.”Дунавски пловни пут” (Рајна-
Мајна-Дунав) 
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4.2 Микролокација РТЦ-а 

Сви магистрални и регионални путни правци су повезани на примарну градску мрежу 
Новог Сада или су њени саставни делови. Системом техничког регулисања саобраћаја, 
теретни саобраћај се одвија ван стамбених зона и централних делова града. То су 
улице: Кнеза Милоша, Војводе Степе, Корнелија Станковића, Индустријска, 
Партизанска, Руменачки пут, Сентандрејски пут, Темерински пут, Београдски кеј, 
Булевар цара Лазара, Улица цара Душана, Футошки пут, Каменички пут, Ванизелисова 
и у Петроварадину, улице Рачког, Прерадовићева и Рељковићева. 
 
Локација Луке заузима позицију у северном делу градске територије Новог Сада. 
Налази се на ушћу канала Нови Сад-Савино Село у реку Дунав, и то са његове 
југозападне стране. Повољности те позиције огледају се у релативно једноставним 
везама са екстерном мрежом друмских, железничких и водних саобраћајница. Лука је 
повезана са новосадским железничким чвором преко Ранжирне и теретне станице и 
путном мрежом која је спаја са градским и ванградским саобраћајницама.  
 
Позиција на обали канала пружа могућност директне комуникације са превозним 
средствима речног транспорта. Близина железничке пруге Београд–Суботица и 
постојање колосека унутар комплекса Луке, обезбеђује остваривање релативно 
једноставног приступа железничким композицијама. 
 
Непосредна близина магистралног пута М-7 Нови Сад–Зрењанин и денивелисаног 
укрштања са улицом Бајчи Жилинског, пружа и могућност једноставног остваривања 
друмске везе са међународним путем Е-75 Београд–Суботица. Битна је чињеница да 
се за приступ са тог пута, теретна возила не упућују на коришћење градских 
саобраћајница. Такође, треба напоменути да је са друге стране улице Бајчи 
Жилинског, Лука повезана са Београдским кејом, односно са главном градском 
саобраћајницом чиме је олакшан приступ Луци и са интерних градских саобраћајница. 
 
Ранжирна станица је лоцирана на око 2,8km западно од Луке и са њом је повезана 
друмским и железничким саобраћајницама. Веза се остварује преко Партизанске 
улице, обилазнице око Алмашког гробља, Индустријске и улице Новосадског 
партизанског одреда које су димензионисане за тешки теретни саобраћај. Међутим, за 
приступ са екстерне путне мреже средствима друмског превоза, неопходно је 
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користити делове саобраћајница у градским зонама због чега се Ранжирна станица у 
поређењу са Луком исказује као неповољнија. 
 
Железничка веза окружења са простором Ранжирне станице остварује се железничким 
колосецима повезаним са пругом Београд–Суботица на два места: са југоисточне и 
северозападне стране комплекса. 
 
Ранжирна станица нема директан приступ обалама Дунава или канала Нови Сад-
Савино Село, те стога нема ни могућност комуникације са средствима речног превоза. 
 
Позиције Луке и Ранжирне станице у односу на урбану матрицу града Новог Сада 
приказане су на следећој слици (Слика 4-5). 
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Слика 4-5: Положај Луке и Ранжирне станице у односу на урбану матрицу 
града Новог Сада и најзначајније саобраћајнице 
Слика 4-5: Положај Луке и Ранжирне станице у односу на урбану матрицу 
града Новог Сада и најзначајније саобраћајнице 
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File:RTCNS_E_Integralni_tekst_Final.doc    Страна: 33/113 

 

File:RTCNS_E_Integralni_tekst_Final.doc    Страна: 33/113 





 Студија о условима и оправданости изградње РТЦ-а у Новом Саду 

55  ООББИИММ  ИИ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  РРООББННИИХХ  ТТООККООВВАА  УУ  ГГРРААВВИИТТААЦЦИИООННООММ  
ППООДДРРУУЧЧЈЈУУ  РРТТЦЦ--АА  

Анализа постојећих робних токова Јужно-бачког округа извршена је на основу 
расположивих извештаја и објављених публикација. Коришћени су годишњи 
извештаји Републичког завода за информатику и статистику Републике Србије и 
подаци прикупљени од организација и институција током истраживања проведених за 
потребе израде овог документа. Посматране су године 1990., 2000. и 2002. као 
репрезенти стања одвијања привредних активности у условима пуног (1990. г.) и 
делимичног (2000. и 2002. г.) искоришћења капацитета. С обзиром на сврху и ниво 
обраде, анализом су обухваћени само макро робни токови који опредељују обим, 
структуру и технологију транспорта и дистрибуције. 
 
Прогноза робних токова (Поглавље 5.2) урађена је методом стопе раста, при чему су 
коришћене експертске процене у вредновању кључних параметара друштвеног 
развоја. 

5.1 Постојећи робни токови  

5.1.1 Производња и потрошња 

Јужно-бачки округ се простире на површини од 4.016km2 што чини 18,7% укупне 
површине АП Војводине и 5% укупне површине Републике Србије. На том подручју 
смештено је 77 насељених места са око 594.000 становника, односно 29,2% од 
укупног становништва АП Војводине, или 9,9% од укупног становништва Републике 
Србије. 
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Град Нови Сад са укупно 14 насеља, обухвата површину од око 700km2, где живи око 
300.000 становника или око 15% од укупног становништва Војводине. 
 
У Јужно-бачком округу регистровано је 6.787 малих, 254 средњих и 100 великих 
предузећа. Највећа концентрација малих и средњих предузећа је у делатности 
трговине, а затим следе индустрија, финансијске и друге делатности (Литература 3). 
 
На истом подручју је регистровано 18.700 приватних радњи са заступљеношћу у свим 
привредним областима, изузев водопривреде, а нарочито у области: занатства и 
личних услуга, трговине, саобраћаја и веза, угоститељства и туризма, грађевинарства, 
финансијских и других услуга (Литература 3). 
 
Привреда округа учествује у формирању друштвеног производа Републике Србије са 
9,8%, а АП Војводине са 31,9% (Литература 3). 
 
У структури друштвеног производа, доминантно место заузимају: индустрија са 
35,0%, пољопривреда са 24,3% и трговина са 15,2%, а потом следе грађевинарство 
са 6,6%, саобраћај и везе са 6,6%, финансијске и друге услуге са 5,0%, стамбено–
комуналне делатности са 2,7%, занатство са 2,3%, угоститељство и туризам са 1,4%, 
водопривреда са 0,4% и шумарство са 0,3%. Национални доходак по становнику у 
2001. години је износио 49.023,00 динара (Литература 3). 
 
Обими индустријске и пољопривредне производње и потрошње у 1990. години, као 
генаратори захтева за превозом приказани су у следећим табелaма (Табела 5-1, 
Табела 5-2, Табела 5-3). 
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Табела 5-1: Производња Јужно-бачког округа у 1990. години (Литература 1)1 

1990.г.
Индустр.
произв.(t) Учешће

Пољопр.
произв.(t) Учешће

Укупна 
произв.(t) Учешће

Бач 120.857 1,29% 147.274 8,11% 268.131 2,40%

Бачка Паланка 291.431 3,12% 280.847 15,47% 572.278 5,12%

Бачки Петровац 3.859 0,04% 95.922 5,28% 99.781 0,89%

Беочин 4.202.311 44,93% 20.770 1,14% 4.223.081 37,81%

Бечеј 491.245 5,25% 314.507 17,32% 805.752 7,21%

Врбас 391.775 4,19% 252.453 13,90% 644.228 5,77%

Жабаљ 137.910 1,47% 142.407 7,84% 280.317 2,51%

Нови Сад - град 3.294.854 35,23% 241.108 13,28% 3.535.962 31,66%

Србобран 126.024 1,35% 134.217 7,39% 260.241 2,33%

Сремски Карловци 154.763 1,65% 5.296 0,29% 160.059 1,43%

Темерин 92.878 0,99% 92.202 5,08% 185.080 1,66%

Тител 45.351 0,48% 88.586 4,88% 133.937 1,20%
Укупно Јужно-
бачки регион: 9.353.258 100,00% 1.815.589 100,00% 11.168.848 100,00%

 

Табела 5-2: Потрошња Јужно-бачког округа у 1990. години-структура 
(Литература 1) 

1990.г.
Индустр.
потрош.(t) Учешће

Потрош.у 
грађев.(t) Учешће

Лична 
потрош.(t) Учешће

Пољоп. 
потрош.(t) Учешће

Бач 363.650 3,39% 6.547 0,35% 10.917 1,09% 3.222 5,45%
Бачка Паланка 200.938 1,87% 90.987 4,93% 88.920 8,89% 13.549 22,91%
Бачки Петровац 3.677 0,03% 16.016 0,87% 18.423 1,84% 2.364 4,00%
Беочин 4.816.019 44,83% 20.702 1,12% 45.815 4,58% 830 1,40%
Бечеј 484.836 4,51% 90.630 4,91% 36.013 3,60% 4.776 8,07%
Врбас 806.016 7,50% 138.690 7,52% 23.807 2,38% 9.402 15,90%
Жабаљ 414.914 3,86% 9.463 0,51% 21.554 2,16% 4.814 8,14%
Нови Сад - град 3.505.133 32,63% 1.375.778 74,56% 715.472 71,57% 6.363 10,76%
Србобран 35.315 0,33% 56.049 3,04% 15.961 1,60% 2.915 4,93%
Сремски Карловци 1.662 0,02% 4.002 0,22% 16 0,00% 335 0,57%
Темерин 80.363 0,75% 29.488 1,60% 16.182 1,62% 4.009 6,78%
Тител 30.072 0,28% 6.908 0,37% 6.661 0,67% 6.568 11,10%

Укупно Јужно-
бачки регион: 10.742.595 100,00% 1.845.260 100,00% 999.741 100,00% 59.147 100,00%
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Табела 5-3: Потрошња Јужно-бачког округа у 1990. години-укупно (Лит.1) 

1990.г.
Укупна 

потрошња (t) Учешће
Бач 384.336 2,82%
Бачка Паланка 394.394 2,89%
Бачки Петровац 40.480 0,30%
Беочин 4.883.366 35,78%
Бечеј 616.255 4,52%
Врбас 977.915 7,17%
Жабаљ 450.745 3,30%
Нови Сад - град 5.602.746 41,06%
Србобран 110.240 0,81%
Сремски Карловци 6.015 0,04%
Темерин 130.042 0,95%
Тител 50.209 0,37%

Укупно Јужно-бачки
регион: 13.646.743 100,00%

 
Упоредни преглед података о количинама и структури индустријске потрошње и 
производње указује на чињеницу да је 2000. године остварено око 49% обима из 
1990. године , док је 2002. године то учешће износило око 64% (Табела 5-4). 

Табела 5-4: Обими индустријске производње и потрошње Јужно-бачког округа 
у 1990.г., 2000.г. и 2002.г. (Литература 1 и 2) 

Јужно-бачки 
округ

1990.г. 2000.г.
Индекс 

(2000.г./1990.г.)
2002.г.

Индекс 
(2002.г./1990.г.)

Индустријска 
производња (t) 9.353.258 4.711.834 0,50 6.119.409 0,65
Индустријска 
потрошња (t) 10.742.595 5.174.394 0,48 6.720.151 0,63

 
У структури индустријске производње доминантно је учешће грађевинских материјала 
(песка, шљунка, туцаника и мермера), цемента и опекарских производа који су 2002. 
године чинили 72,0%. Интересантно је да је то учешће 1990. године износило 55,6%. 
Такође, 2002. године учешће горива у укупној индустријској производњи износило је 
5,2%, док је 1990. године оно било 8,0%. 
 
Пољопривредна производња је доживела мањи пад у односу на индустријску (Табела 
5-5). Као што се види, 2000. године пољопривредна производња износила је 62% 
производње остварене у 1990. години, а 2002. остварено је чак 90% производње из 
1990.г. 
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Табела 5-5: Обим пољопривредне производње Јужно-бачког округа у 1990.г., 
2000.г. и 2002.г. (Литература 1 и 2) 

Јужно-бачки 
округ

1990.г. 2000.г.
Индекс 

(2000.г./1990.г.)
2002.г.

Индекс 
(2002.г./1990.г.)

Пољопривредна 
производња (t) 1.815.589 1.122.815 0,62 1.636.781 0,90

 
Просечну годишњу пољопривредну производњу обележава релативно високо учешће 
кукуруза (око 38%), шећерне репе (око 27%) и пшенице (око 20%) у укупној 
структури. Сви остали производи (кромпир, пасуљ, јабуке, шљиве и сл.) чине око 15% 
производње. 
 
Дистрибуција по општинама указује на чињеницу да се највећа пољопривредна 
производња остварује на територији четири општине: Бачка Паланка, Бечеј, Врбас и 
Нови Сад-град. У њима се оствари око 60% укупне пољопривредне производње 
Јужно-бачког округа. 
 
У пољопривреди, заједно са рибарством, у 2000. години, остварено је 23,8% укупног 
народног дохотка округа (Табела 5-6). 

Табела 5-6: Народни доходак остварен 2000. године у Јужно-бачком округу 
(Литература 2) 

Јужно-бачки округ
Народни доходак у 
2000.год. (000 дин) Учешће

Индустрија и рударство 10.224.121 37,11%
Пољопривреда и рибарство 6.562.130 23,82%
Грађевинарство 2.246.395 8,15%
Саобраћај и везе 635.730 2,31%
Трговина 4.673.917 16,96%
Угоститељство и туризам 375.438 1,36%
Остало 2.833.010 10,28%

Укупно: 27.550.741 100,00%

 
Пољопривреда је грана која је карактеристична и по томе да је потрошња, у 
поређењу са производњом, релативно мала (пољопривредна потрошња чини свега 
0,4% укупне потрошње). 
 
Потрошња у индустрији је најизраженија и износи око 79% укупне потрошње округа. 
Поред ње, у потрошњи још учествују потрошња у грађевинарству, са око 14% и лична 
потрошња становништва са око 7%. 
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У грађевинарству, потрошњу чине: агрегати и профилисани материјали од камена, 
везивни материјали, префабриковане и готове конструкције, дрвна грађа, изолациони 
материјали и остали грађевински материјали. 
 
Личну потрошњу становништва округа чине: потрошња прехрамбених производа, 
огревног материјала и течног горива и мазива, хемијских производа, дуванских 
производа и др. 

5.1.2 Просторна дистрибуција робних токова 

За ову анализу значајна је дистрибуција роба на оним релацијама које су погодне за 
примену савремених технологија транспорта. То се, обзиром на величину, облик и 
географски положај Јужно-бачког округа, односи пре свега на међународни транспорт 
роба. 
 
На слици у наставку (Слика 5-1) приказане су количине роба у међународној робној 
размени округа у 2002.-ој години. 
 
Како се види, доминантна робна размена остварена је са државама Европске регије. 
Подаци из 2002. године говоре да је у укупној расподели, највећи обим размене 
остварен са Русијом (чак 58,1% од укупне размене са Европским земљама). 
Интересантно је и то да је са земљама из окружења остварено 26,4% “Европске” 
робне размене, и то са Босном и Херцеговином 10,5%, Мађарском 6,1%, Румунијом 
4,3%, Хрватском 2,8%, Македонијом 1,9% и Бугарском 0,8%. 
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Слика 5-1: Расподела робних токова Јужно-бачког округа у увозу/извозу за 
2002. годину (Литература 10) 

 
Према расположивим подацима, у 1990. години у Новом Саду је остварен укупан 
обим превоза од око 12.500.000 тона робе. Структура превоза према дестинацијама 
и виду транспорта, приказана је у табелама у наставку (Табела 5-7 и Табела 5-8). 

Табела 5-7: Обим превоза у Новом Саду за 1990. годину према одредиштима 

У Н.Сад Из Н.Сада Увоз Извоз Транзит УКУПНО
Количина [t] 4.375.000 1.875.000 2.125.000 625.000 3.500.000 12.500.000
Учешће 35,0% 15,0% 17,0% 5,0% 28,0% 100,0%

Унутрашњи
саобраћај

Међународни
саобраћај

Нови Сад 
1990
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Табела 5-8: Обим превезене робе према видовима саобраћаја у Новом Саду за 
1990. годину 

Нови Сад 1990
Друмски 

транспорт
Железнички 
транспорт

Речни 
транспорт УКУПНО

Количина [t] 9.000.000 2.200.000 1.300.000 12.500.000
Учешће 72,0% 17,6% 10,4% 100,0%

 
Према проценама, данас се друмским саобраћајем реализује око 85% укупног 
транспорта роба у Србији, 10% железничким, а свега 5% речним транспортом. 
 
У структури превезених роба у Новом Саду 1990. године, у унутрашњем транспорту, 
највеће учешће је било нафте и чврстих горива који су чинили 31% укупно 
превезених количина роба. Жита су чинила око 10%, исто колико и разна роба, док су 
метали учествовали са 8% укупног обима превоза, колико је било и прехрамбених 
производа. Разне машине и транспортни уређаји су учествовали са 6%, а грађевински 
материјал са 5%. Остале робе чиниле су 22% укупног обима превоза. 
 
У међународном транспорту структура је била нешто другачија: нафта и нафтни 
деривати чинили су чак 67% укупног обима превоза, жито је учествовало са 10%, 
прехрамбени производи 6%, ђубрива 3%, а све остале робе су учествовале са 14%. 
 
Како показују подаци из 2000. и 2002. године, структура роба у превозу данас је 
донекле промењена, а промене се односе на количине транспортованих роба у 
међународном транспорту из Новог Сада и Јужно-бачког округа. Подаци су приказани 
у следећим табелама (Табела 5-9 и Табела 5-10). 
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Табела 5-9: Структура превезених роба у Новом Саду 2000. и 2002. године у 
међународном транспорту (Литература 10) 

Нови Сад - кол.роба у [t]
Врста робе увоз учешће извоз учешће увоз учешће извоз учешће

Жита   548 0,1% 59.655 24,9%  3 078 0,1% 227.487 28,3%
Свеже воће и поврће 5.416 0,7% 15.105 6,3% 15.984 0,4% 18.153 2,3%
Остали прехрамбени производи 13.164 1,6% 40.265 16,8% 57.416 1,5% 48.462 6,0%
Дрво и плута                    46.848 5,9% 28.524 11,9% 66.805 1,8% 22.020 2,7%
Ђубрива                          27.667 3,5% - 0.0% 72.443 1,9% 612 0,1%
Сирови неметални минерали        19.005 2,4% 3.897 1,6% 11.808 0,3% 25.541 3,2%
Руде гвожђа, старо гвожђе       376 0,0% 29.773 12,4% 159 0,0% 29.208 3,6%
Руде и концентрати обојених метала - 0.0% - 0.0% - 0.0% 145 0,0%
Остале сировине                  1.345 0,2% 1.013 0,4% 5.277 0,1% 8.034 1,0%
Чврста горива                    7.858 1,0% - 0.0% 16.014 0,4% 2 0,0%
Нафта и производи нафте, гас  572.532 71,7% 11.170 4,7% 3.342.449 89,1% 368.779 45,8%
Катрани, деривати угља и гаса  438 0,1% - 0.0% 148 0,0% - 0.0%
Хемијски производи             31.873 4,0% 12.053 5,0% 40.332 1,1% 17.343 2,2%
Креч, цемент и остала мин. роба 22.002 2,8% 18.054 7,5% 32.677 0,9% 11.072 1,4%
Метали                         22.091 2,8% 2.447 1,0% 27.884 0,7% 2.648 0,3%
Метални призводи          5.666 0,7% 2.625 1,1% 13.774 0,4% 2.911 0,4%
Машине и транспортни уређаји    6.307 0,8% 10.668 4,5% 23.894 0,6% 5.698 0,7%
Разна роба                  14.468 1,8% 4.280 1,8% 20.481 0,5% 1.788 0,2%
Специјалне трансакције           102 0,0% - 0.0% 393 0,0% 15.280 1,9%
Остало                          638 0,1%   29 0,0%  1 934 0,1%   78 0,0%

УКУПНО: 798.344 100,0% 239.558 100,0% 3.752.950 100,0% 805.261 100,0%

2000.год. 2002.год.

 

Табела 5-10: Структура превезених роба у Јужно-бачком округу 2000. и 2002. 
године у међународном транспорту (Литература 10) 

Јужно-бачки округ - кол.роба у [t]
Врста робе увоз учешће извоз учешће увоз учешће извоз учешће

Жита   655 0,1% 94.804 20,4%  3 517 0,1% 256.923 21,8%
Свеже воће и поврће 6.303 0,7% 16.468 3,5% 23.028 0,6% 27.331 2,3%
Остали прехрамбени производи 13.285 1,4% 55.547 12,0% 78.152 2,0% 82.035 7,0%
Дрво и плута                    59.148 6,4% 28.600 6,2% 80.815 2,1% 24.669 2,1%
Ђубрива                          32.693 3,6% - 0.0% 78.117 2,0% 815 0,1%
Сирови неметални минерали        26.443 2,9% 3.990 0,9% 19.732 0,5% 26.021 2,2%
Руде гвожђа, старо гвожђе       514 0,1% 29.773 6,4% 445 0,0% 29.292 2,5%
Руде и концентрати обојених метала - 0.0% - 0.0% - 0.0% 145 0,0%
Остале сировине                  4.250 0,5% 2.215 0,5% 11.717 0,3% 9.263 0,8%
Чврста горива                    8.859 1,0% - 0.0% 26.848 0,7% 2 0,0%
Нафта и производи нафте, гас  613.149 66,8% 11.170 2,4% 3.344.628 85,4% 368.779 31,3%
Катрани, деривати угља и гаса  438 0,0% - 0.0% 162 0,0% - 0.0%
Хемијски производи             61.855 6,7% 21.024 4,5% 79.542 2,0% 45.528 3,9%
Креч, цемент и остала мин. роба 24.521 2,7% 162.699 35,1% 36.561 0,9% 259.515 22,0%
Метали                         27.765 3,0% 2.549 0,5% 29.564 0,8% 2.750 0,2%
Метални призводи          7.338 0,8% 3.389 0,7% 15.825 0,4% 3.624 0,3%
Машине и транспортни уређаји    8.034 0,9% 11.911 2,6% 29.458 0,8% 9.260 0,8%
Разна роба                  22.166 2,4% 19.736 4,3% 31.163 0,8% 16.091 1,4%
Специјалне трансакције           102 0,0% - 0.0% 23.046 0,6% 15.329 1,3%
Остало                          984 0,1%   30 0,0%  2 322 0,1%   82 0,0%

УКУПНО: 918.502 100,0% 463.905 100,0% 3.914.642 100,0% 1.177.454 100,0%

2000.год. 2002.год.
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5.2 Прогнозирани робни токови 

За потребе утврђивања будућег обима и структуре захтева за подсистемима РТЦ-а, 
извршена је прогноза кретања односа у привреди као генератору потреба за 
превозом роба. Услед изостанка званичних смерница стратегије привредног развоја, 
прогноза је урађена методом експерата и то за услове граничних сценарија успореног 
и убрзаног развоја. При том су коришћени трендови исказани у претходном периоду, 
који се односе на развој привреде и саобраћаја, као и њихове међусобне 
условљености. Посебна пажња посвећена је односу између исказаних односа у 
периоду пре ратних дешавања на простору бивше СФРЈ (90-те године прошлог века) и 
након тога. 
 
Полазна претпоставка у прогнози је била да ће се постепено достићи ниво робних 
токова из 1990. године. Она је узета као година која је означила крај периода 
привређивања у условима стабилних друштвених односа, и почетак привредних 
дешавања у условима ратног окружења. 
 
Претпостављена су два екстремна сценарија развоја (убрзани и успорени), као оквири 
у којима се може очекивати кретање привредних догађаја у будућности. Свакако да се 
са највећом вероватноћом може очекивати развој по сценарију који се по 
карактеристикама налази између екстремних. Стога су прогнозирани обими робног 
рада исказивани кроз интервалну оцену са одговарајућим расподелама вероватноћа. 
 
Сценарио успореног развоја односи се на услове изоловане економије у којој 
инвестициони циклус није подржан одговарајућим подстицајним мерама кредитне, 
каматне и пореске политике. 
 
Убрзани развој подразумева значајно смањење нивоа неизвесности у друштвеном 
окружењу и интензивну промоцију стимулативних мера на плану модернизације и 
осавремењавања производних односа. 
 
У оба случаја претпостављено је постепено увођење савремених технологија 
транспорта у дистрибутивне процесе регије, које је усклађено са динамиком изградње 
и опремања инфраструктуре за пријем и опслугу интермодалних јединица. 
 
Прогноза је урађена за наредни 20-то годишњи период, односно циљна година је 
2024. 
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5.2.1 Прогноза обима производње и потрошње 

При прогнози обима производње и потрошње пошло се од података за 2002. годину, 
који су стајали на рапослагању као најактуелнији, а подаци за 2004. годину, који 
фигуришу у табелама, резултат су процена направљених на основу посредних 
показатеља развоја. При том су трендови пораста исказани у периоду 2002.г./2000.г. 
узети са доста резерве, обзиром да је 2000. година била прва година након рата 
против НАТО савеза и година коју је обележила изразита нестабилност домаће 
политичке сцене. 
 
По сценарију успореног развоја претпостављена је линеарна стопа раста индустријске 
производње од 2,0% која ће се одржавати кроз посматрани период на чијем крају би 
требао да се достигне ниво из 1990. године. У области пољопривредне производње 
очекује се знатно спорији раст, обзиром да је њен пад био знатно блажи у односу на 
индустријску производњу забележену кроз индекс 2002.г./1990.г. Процењено је да ће 
потрошња расти по стопама које су приближне (и нешто ниже) стопама раста 
индустријске производње. 
 
Сценарио убрзаног развоја подразумева пораст обима роба по знатно динамичнијим 
стопама, док се не достигне тренд развоја из 1990. године, кад се предвиђа пад 
годишње стопе раста. 
 
Резултати извршених прогноза производње и потрошње у Јужно-бачком округу 
приказани су у следећим табелама (Табела 5-11 и Табела 5-12). 
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Табела 5-11: Очекивани обими индустријске и пољопривредне производње до 
2024. године 

Јужно-бачки
округ

Година Стопа Количина [t] Стопа Количина [t] Стопа Количина [t] Стопа Количина [t]
2004 - 6.486.574 - 6.486.574 - 1.734.988 - 1.734.988
2005 1,9% 6.609.818 6,0% 6.875.768 0,4% 1.741.928 1,5% 1.761.013
2006 1,9% 6.735.405 6,0% 7.288.314 0,4% 1.748.896 1,5% 1.787.428
2007 1,9% 6.863.378 6,0% 7.725.613 0,4% 1.755.891 1,5% 1.814.239
2008 1,9% 6.993.782 6,0% 8.189.150 0,4% 1.762.915 1,5% 1.841.453
2009 1,9% 7.126.664 6,0% 8.680.499 0,4% 1.769.966 1,5% 1.869.075
2010 1,9% 7.262.070 6,0% 9.201.329 0,4% 1.777.046 1,5% 1.897.111
2011 1,9% 7.400.050 5,0% 9.661.395 0,4% 1.784.154 1,5% 1.925.567
2012 1,9% 7.540.651 5,0% 10.144.465 0,4% 1.791.291 1,5% 1.954.451
2013 1,9% 7.683.923 5,0% 10.651.688 0,4% 1.798.456 1,5% 1.983.768
2014 1,9% 7.829.918 5,0% 11.184.272 0,4% 1.805.650 1,5% 2.013.524
2015 1,9% 7.978.686 4,0% 11.631.643 0,4% 1.812.873 1,5% 2.043.727
2016 1,9% 8.130.281 4,0% 12.096.909 0,4% 1.820.124 1,5% 2.074.383
2017 1,9% 8.284.756 4,0% 12.580.785 0,4% 1.827.405 1,5% 2.105.499
2018 1,9% 8.442.167 4,0% 13.084.017 0,4% 1.834.714 1,5% 2.137.081
2019 1,9% 8.602.568 4,0% 13.607.377 0,4% 1.842.053 1,5% 2.169.137
2020 1,9% 8.766.017 3,5% 14.083.636 0,4% 1.849.421 1,5% 2.201.675
2021 1,9% 8.932.571 3,5% 14.576.563 0,4% 1.856.819 1,5% 2.234.700
2022 1,9% 9.102.290 3,5% 15.086.743 0,4% 1.864.246 1,5% 2.268.220
2023 1,9% 9.275.233 3,5% 15.614.779 0,4% 1.871.703 1,5% 2.302.243
2024 1,9% 9.451.463 3,5% 16.161.296 0,4% 1.879.190 1,5% 2.336.777

Индустријска производња Пољопривредна производња
Успорени раст Убрзани раст Успорени раст Убрзани раст

Табела 5-12: Очекивани обими индустријске и остале потрошње до 2024. год. 

Јужно-бачки
округ

Година Стопа Количина [t] Стопа Количина [t] Стопа Количина [t] Стопа Количина [t]
2004 - 7.123.360 - 7.123.360 - 2.133.256 - 2.133.256
2005 1,9% 7.258.704 5,5% 7.515.145 0,8% 2.150.322 2,0% 2.175.921
2006 1,9% 7.396.619 5,5% 7.928.478 0,8% 2.167.525 2,0% 2.219.440
2007 1,9% 7.537.155 5,5% 8.364.544 0,8% 2.184.865 2,0% 2.263.828
2008 1,9% 7.680.361 5,5% 8.824.594 0,8% 2.202.344 2,0% 2.309.105
2009 1,9% 7.826.288 5,5% 9.309.947 0,8% 2.219.962 2,0% 2.355.287
2010 1,9% 7.974.987 5,5% 9.821.994 0,8% 2.237.722 2,0% 2.402.393
2011 1,9% 8.126.512 4,5% 10.263.983 0,8% 2.255.624 2,0% 2.450.441
2012 1,9% 8.280.916 4,5% 10.725.863 0,8% 2.273.669 2,0% 2.499.449
2013 1,9% 8.438.253 4,5% 11.208.527 0,8% 2.291.858 2,0% 2.549.438
2014 1,9% 8.598.580 4,5% 11.712.910 0,8% 2.310.193 2,0% 2.600.427
2015 1,9% 8.761.953 3,5% 12.122.862 0,8% 2.328.675 2,0% 2.652.436
2016 1,9% 8.928.430 3,5% 12.547.162 0,8% 2.347.304 2,0% 2.705.484
2017 1,9% 9.098.070 3,5% 12.986.313 0,8% 2.366.083 2,0% 2.759.594
2018 1,9% 9.270.934 3,5% 13.440.834 0,8% 2.385.011 2,0% 2.814.786
2019 1,9% 9.447.081 3,5% 13.911.263 0,8% 2.404.091 2,0% 2.871.082
2020 1,9% 9.626.576 3,0% 14.328.601 0,8% 2.423.324 2,0% 2.928.503
2021 1,9% 9.809.481 3,0% 14.758.459 0,8% 2.442.711 2,0% 2.987.073
2022 1,9% 9.995.861 3,0% 15.201.213 0,8% 2.462.252 2,0% 3.046.815
2023 1,9% 10.185.782 3,0% 15.657.249 0,8% 2.481.950 2,0% 3.107.751
2024 1,9% 10.379.312 3,0% 16.126.967 0,8% 2.501.806 2,0% 3.169.906

Индустријска потрошња Остала потрошња
Успорени раст Убрзани раст Успорени раст Убрзани раст

Страна: 46/113 



 Студија о условима и оправданости изградње РТЦ-а у Новом Саду 

5.2.2 Прогноза захтева за подсистемима РТЦ-а 

На основу прогнозе обима производње и потрошње извршена је и процена 
могућности појаве захтева за пријемом и опслугом транспортних јединица савремених 
технологија транспорта (интермодалних јединица). Анализа је извршена за контенере, 
транспортне јединице “Hucke Pack” система, као и транспортне јединице “Ro-Ro” 
система. Резултати процене приказани су у табелама у наставку (Табела 5-13 и Табела 
5-14). Подаци у колони ‘Мин‘ односе се на сценарио успореног, а у колони ‘Макс‘ на 
сценарио убрзаног привредног развоја.  
 
Претпостављено је да ће учешће интермодалних јединица у укупном робном 
промету, у почетку експлоатације бити нешто мање услед инерције система и техничке 
неопремљености за манипулацију са њима. Међутим, претпоставка је исто тако и да 
ће са изградњом и уређењем предвиђене инфраструктуре доћи до нагле употребе 
савремених, на рачун класичних технологија транспорта. Предвиђено је да се до 
2007. године у функцију ставе сви подсистеми РТЦ-а у пуном обиму, па је она узета и 
као година од које треба да почне интензивније коришћење савремених технологија 
транспорта. 
 
Процена броја интермодалних јединица је, ради поједностављења рачуна, извршена 
за највеће товарне јединице (велике контенере, велике транспортне јединице “Hucke 
Pack” и “Ro-Ro” система). 
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Табела 5-13: Процена броја контенера и транспортних јединица “Hucke Pack” 
система по годинама 

Нови Сад

Година Мин Макс Мин Макс Мин Макс Мин Макс
2004 - - - - - - - -
2005 51 53 45 47 52 54 47 48
2006 521 553 440 472 536 568 452 485
2007 1.197 1.308 1.019 1.131 1.230 1.344 1.047 1.163
2008 13.569 15.286 10.654 12.351 13.946 15.711 10.950 12.694
2009 27.695 32.158 21.317 25.726 28.464 33.051 21.656 26.173
2010 29.112 34.847 22.685 28.396 29.863 35.745 22.916 28.749
2011 30.576 37.445 24.000 30.902 31.307 38.340 24.219 31.258
2012 32.088 40.208 25.361 33.589 32.798 41.097 25.569 33.947
2013 33.650 43.145 26.770 36.471 34.337 44.027 26.965 36.828
2014 35.262 46.267 28.228 39.559 35.926 47.139 28.409 39.913
2015 36.926 49.195 29.736 42.488 37.566 50.047 29.903 42.831
2016 38.166 51.626 30.944 45.068 38.799 52.483 31.110 45.419
2017 39.440 54.171 32.188 47.787 40.067 55.032 32.352 48.146
2018 40.752 56.833 33.470 50.652 41.371 57.697 33.631 51.017
2019 42.100 59.618 34.789 53.669 42.712 60.484 34.949 54.041
2020 43.488 62.280 36.149 56.595 44.090 63.143 36.305 56.969
2021 44.915 65.052 37.548 59.662 45.508 65.912 37.701 60.038
2022 46.382 67.938 38.990 62.877 46.965 68.793 39.139 63.253
2023 47.891 70.942 40.474 66.246 48.464 71.791 40.619 66.622
2024 49.443 74.069 42.002 69.777 50.005 74.910 42.142 70.151

Контенери Транспортне јединице ("Hucke Pack")
Допрема Отпрема Допрема Отпрема

 

Табела 5-14: Процена броја транспортних јединица ”Ro-Ro” система по год. 

Нови Сад Нови Сад

Година Мин Макс Мин Макс Година Мин Макс Мин Макс
2004 - - - - - - - - -
2005 51 53 45 47 2015 10.327 13.758 8.604 12.207
2006 521 553 440 472 2016 10.699 14.473 8.946 12.943
2007 1.197 1.308 1.019 1.131 2017 11.082 15.222 9.298 13.720
2008 6.784 7.643 5.327 6.176 2018 11.477 16.006 9.662 14.540
2009 8.309 9.647 6.691 8.030 2019 11.883 16.828 10.037 15.404
2010 8.621 10.319 7.048 8.761 2020 12.301 17.617 10.423 16.245
2011 8.942 10.951 7.340 9.384 2021 12.732 18.440 10.822 17.127
2012 9.273 11.620 7.641 10.048 2022 13.175 19.298 11.233 18.052
2013 9.614 12.327 7.952 10.755 2023 13.630 20.191 11.657 19.024
2014 9.965 13.075 8.273 11.509 2024 14.100 21.122 12.094 20.043

Транспортне јединице "Rо-Rо"
Допрема Отпрема

Транспортне јединице "Rо-Rо"
Допрема Отпрема

 
Дефинисана прогнозна матрица послужила је за процену могућности појаве 
интермодалних јединица у току просечног радног дана. Процена је извршена за 2024. 
годину која представља крај посматраног периода и која је, практично меродавна за 
димензионисање капацитета РТЦ-а. 
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Обим и структура интермодалних јединица утврђени су преко расподеле вероватноћа 
њиховог појављивања у току дана, и то у облику интервалних оцена. Ниже вредности 
обима одговарају условима развоја по сценарију успореног раста, док веће 
репрезентују сценарио убрзаног привредног развоја. Како је реално очекивати појаву 
захтева који се налазе између граничних вредности, то се и највеће вероватноће 
налазе између њих. 
 
На сликама у наставку (Слика 5-2, Слика 5-3 и Слика 5-4) приказани су процењени 
обими и расподеле вероватноћа појављивања интермодалних јединица у 2024. 
години. 

Слика 5-2: Очекивани број контенера на дан у 2024. години 

Контенери, допрема, 2024.г.
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Слика 5-3: Очекивани број транспортних јединица “Hucke Pack” система на дан 
у 2024. години 

Транспортне јединице "Hucke Pack" система, допрема, 
2024.г.
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Транспортне јединице "Hucke Pack" система, отпрема, 
2024.г.
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Слика 5-4: Очекивани број транспортних јединица “Ro-Ro” система на дан у 
2024. години 

Транспортне јединице "Rо-Rо" система, допрема, 2024.г.
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Транспортне јединице "Rо-Rо" система, отпрема, 2024.г.
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На основу тако дефинисаних расподела вероватноћа и обима захтева за манипулацију 
са интермодалним јединицама, утврђено је да се у просечном радном дану 2024. 
године, у Новом Саду може очекивати рад са: 

- Од 305 до 480 контенера; 
- Од 307 до 484 транспортних јединица “Hucke Pack” система; 
- Од 87 до 137 транспортних јединица “Ro-Ro” система. 

 
Извесно је да ће се над одређеним бројем интермодалних јединица испостављати 
захтев за складиштењем у оквиру РТЦ-а. Претпостављено је да ће највећи захтеви 
бити за једнодневним складиштењем који ће се кретати и до 70% укупног 
једнодневног обима рада са интермодалним јединицама, а структура захтева за 
складиштењем ће зависити и од примењене транспортне и манипулативне 
технологије. Такође, претпостављено је да ће захтеви за вишедневним складиштењем 
временски дегресивно опадати, а да се може очекивати најдуже задржавање од седам 
дана у складишту. 
 
На основу таквих претпоставки утврђен је обим захтева за складиштењем 
транспортних и манипулативних јединица. Процењено је да се у 2024. години дневно 
може очекивати захтев за једновременим складиштењем: 

- Од 346 до 545 контенера; 
- Од 270 до 426 транспортних јединица “Hucke Pack” система; 
- Од 77 до 121 транспортних јединица “Ro-Ro” система. 

 
Обим захтева за услугама у царинском терминалу, који се односи на друмски теретни 
саобраћај, утврђен је на бази прогнозираног обима увозно/извозних робних токова и 
расподеле вероватноћа појављивања. Тако је добијено да се 2024. године у Новом 
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Саду може очекивати од 162 до 253 возила на царинском прегледу у току просечног 
дана. Уз претпоставку измене два возила на једном паркинг месту и коефицијента 
неравномерности од 0,75 добија се да очекивани захтев за једновременим 
паркирањем возила износи од 108 до 169. 
 
У току експлоатације подсистема РТЦ-а, реално је очекивати и појаву захтева за 
паркирањем теретних возила, која чекају на утовар, истовар, дотовар или претовар, 
која су у транзиту, која чекају одржавање, сервисирање или обављање 
административне процедуре над теретом и сл. Процењено је да се 2024. године може 
очекивати захтев за једновременим паркирањем од 90 до 110 теретних возила 
(тегљача са приколицом или полуприколицом) што захтева површину од 17,3 до 
21,1ha. 
 
Саставни део РТЦ-а јесу подсистеми у којима се концентришу информационе, 
управљачке, финансијске, услужне, безбедносне и пратеће техничке делатности. 
Очекивани обим административних функција захтеваће око 5.000m2 корисне 
површине унутар инфраструктурно опремљених објеката на простору Луке и око 
3.000m2 на простору Ранжирне станице. Капацитет смештајних објеката, у којима ће 
се пружати услуге преноћишта и сервирања дневних оброка, дефинисан је на нивоу 
од минимално 40 соба. 
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66  ППРРИИККААЗЗ  ГГЕЕННЕЕРРААЛЛННООГГ  ППРРООЈЈЕЕККТТАА  ССАА  ТТЕЕХХННИИЧЧККОО––
ТТЕЕХХННООЛЛООШШККИИММ  РРЕЕШШЕЕЊЊЕЕММ  

Кроз истраживања проведена за потребе израде овог документа, утврђено је да се у 
планском периоду могу очекивати захтеви за робним радом у обиму који неће бити 
могуће извршити само у оквиру Луке, па чак и са планираним инфраструктурним 
проширењима. Разлог за то је практично просторна ограниченост за пласман 
појединих подсистема РТЦ-а у неопходном обиму. Због тога је усвојен приступ 
“паралелног” развоја садржаја у Луци и Ранжирној станици који би представљали део 
јединственог система подршке савременим технологијама транспорта, али који су 
просторно раздвојени. 
 
Положај једне и друге локације у односу на мрежу саобраћајница условљава и 
могућност пријема одређених транспортних средстава. Тако би у Луци био могућ 
контакт између три вида превоза: друмског, железничког и речног, док би се у 
Ранжирној станици остваривао контакт само између друмског и железничког 
саобраћаја. Треба истаћи да је таква “дуалност”, карактеристика која већ данас 
одликује систем транспорта и дистрибуције роба у Новом Саду. Наиме, у Луци се 
данас обављају робне операције везане за претовар између средстава друмског, 
железничког и речног превоза, а на простору Ранжирне станице се обавља пријем и 
опслуга средстава друмског и железничког саобраћаја. Интересантно је и то да на обе 
локације постоји царинска служба која спроводи мере царинског надзора и царињења 
роба. 
 
Веза између Луке и Ранжирне станице се данас остварује саобраћајницама унутар 
града као и постојећом колосечном везом о којима је већ било речи. Такође, важећом 
планском докуметацијом (Литература 7, 8 и 9) предвиђена је изградња додатног 
колосека и додатне саобраћајнице (Северна улица) поред канала Нови Сад-Савино 
Село (Графички прилог број 8) чиме се стварају претпоставке за побољшање услова 
комуникације између та два локалитета. 
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Царинска служба на подручју Ранжирне станице у периоду пре 1990. године била је 
смештена унутар самог комплекса. Међутим, због пада обима превоза у железничком 
саобраћају и изостанка средстава за одржање инвестиционог циклуса, интерес за 
концентрацијом робног рада у комплексу Ранжирне станице полако је опадао, те се 
данас већина робних операција на том простору концентрише у комплексу предузећа 
“Панонијашпед”, где су смештени и царински органи. 
 
Техно-организационим решењем које се предлаже у овом документу, садржаји у Луци 
и Ранжирној станици били би комплементарни по функцији и не би смели да 
представљају конкуренцију, него напротив, да се допуњују и надомешћују. Тако би на 
обе локације требао да постоји јединствен информациони систем берзе транспорта, 
требало би успоставити строгу координацију у смислу структурисања планова развоја 
и оперативног усаглашавања расположивости капацитета. 
 
У овом документу изнети су предлози просторног уређења обе локације са сврхом 
стављања у функцију појединих подсистема РТЦ-а. Као основа за њихово дефинисање 
послужили су Генерални пројекти (посебно за Луку, а посебно за Ранжирну станицу), 
обрађени од стране пројектантског тима, за потребе израде овог документа. 
 
За простор Луке постоји неколико планских докумената од којих су најзначајнији 
“Регулациони план дела радне зоне “Север III” (између канала Дунав – Тиса – Дунав и 
железничке пруге Суботица – Београд) у Новом Саду“ и “Регулациони план простора 
уз канал ДТД за смештај “Ro-Ro“ система“, чије су одреднице послужиле као основа за 
дефинисање овде изнетог предлога просторног решења (одређене корекције 
извршене су над диспозицијом пословно управљачког центра и терминала за 
царињење робе на друмским возилима). 
 
Међутим, за простор Ранжирне станице не постоје усвојени детаљни планови, те је и 
будућа организација простора формално недефинисана. О начину уређења простора 
унутар комплекса постоје разна мишљења и различити ставови надлежних субјеката, 
али сви се слажу да на том простору треба изградити садржаје у функцији транспорта 
и дистрибуције роба. Аутори овог документа су, на основу истраживања просторних 
могућности, захтева окружења и прикупљених мишљења, дефинисали решење 
организације простора које фигурише у графичким прилозима. Оно је послужило, пре 
свега, као основа за утврђивање величине неопходних инвестиционих средстава, те га 
треба схватити као предлог и као основу за евентуалну даљу разраду концепције 
уређења простора. 
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Кроз Генералне пројекте анализирано је стање инфраструктурне опремљености, 
извршен је увид у смернице развоја дефинисане како позитивном планском и 
пројектном документацијом, тако и неформалним плановима, сагледане су просторне 
могућности локација и постојећа технологија рада, анализирани су потенцијални 
захтеви привредног окружења и могућа технолошка шема, те је на основу тога 
дефинисан обим неопходних просторних интервенција. Таква решења послужила су 
за утврђивање нивоа инвестиционих средстава за стављање појединих подсистема 
РТЦ-а у функцију. 
 
Сразмерно улози и значају у транспортном систему региона, у Луци је предвиђено 
инсталисање већег обима садржаја у односу на Ранжирну станицу. 

6.1 Лука  

6.1.1 Стање организације и уређења простора 

Постојеће стање изграђености на локацији Луке окарактерисано је егзистенцијом низа 
садржаја, чије техничке и функционалне карактеристике упућују на закључак о 
систематском и планском развоју подсистема РТЦ-а у претходном периоду. Тако 
рецимо, постоји уређена оперативна обала и коси кеј, а започета је изградња 
вертикалног кеја. Такође, постоји уређена мрежа железничких колосека, друмских 
саобраћајница, као и отворених и затворених складишта. 
 
Карактеристика техно-организационе матрице јесте чињеница да је на простору 
предвиђеном за развој РТЦ-а, лоцирано више независних привредних субјеката који 
експлоатишу поједине подсистеме РТЦ-а. Тако је обављање функције претовара и 
складиштења робе опште намене поверено предузећу “Лука Нови Сад“, док се 
складиштењем житарица, те њиховим претоваром бави предузеће “Данубиус“. Поред 
њих, у непосредном окружењу налази се и низ већих и мањих предузећа чија је 
глобална просторна позиција, практично, једина заједничка карактеристика. Не 
постоји формална асоцијација или удружење путем кога се артикулишу заједнички 
интереси, усаглашавају захтеви и усмеравају планови развоја. Поред “Луке Нови Сад“ 
и “Данубиуса“, од значајнијих предузећа истичу се: “Агрохем“, “Херој Пинки“, “Хлеб“ 
и “Слободна зона Нови Сад“. 
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Предметни простор данас располаже са: 
- Затвореним складишним простором величине око 49.500m2, од чега је око 

40.000m2 у експлоатацији од стране “Луке Нови Сад“, а осталим простором 
располаже “Слободна зона Нови Сад“. Интересантно је да се, услед недовољне 
потражње за складиштењем роба које се појављују у оквиру транспортних 
ланаца, складишни простор од приближно  25.000m2 (у “Луци Нови Сад“) 
налази у закупу од стране предузећа (“Родић”, “Магнетрон”, “Универекспорт” 
итд.), која тај простор користе претежно за складиштење робе широке 
потрошње и као простор у коме је организована мало и велепродаја. 

- Отвореним складишним простором величине око 45.000m2. 
- Силосима за складиштење житарица, капацитета приближно 65.000 тона. 
- Железничким колосецима дужине приближно 7.400m. 
- Оперативном обалом дужине 680m. 
- Вертикалним кејом дужине 126m. Оперативна обала је уређена са косим кејом, 

што се показало као непрактично решење, те је у претходном периоду 
започета изградња вертикалног кеја. Према пројектној документацији, 
предвиђено је да се вертикални кеј гради у сегментима од по 42m. До данас су 
изграђена три сегмента, од којих је један (западни) у лошем стању и 
неодговарајућих карактеристика платформе, те га је неопходно 
реконструисати. 

- Три кранске лучке дизалице за генералне и расуте терете. Битно је истаћи да 
данас, практично не постоји могућност претовара контенера, обзиром да је 
највећа, од постојеће три дизалице, недовољне носивости за такве операције 
(носивост дизалице је 27,5 тона, док је дозвољена бруто тежина 40-стопног 
контенера са спредером око 35,5 тона). 

- Једним телескопским левком за утовар житарица у речне барже. 
 
Годишњи обим претовара у предузећу “Лука Нови Сад” у 2002. години износио је 
400.000 тона разних врста роба. Рачуна се да је теоретски капацитет претовара, који 
произлази из карактеристика инсталисане опреме, око 2.280.000 тона годишње, а 
капацитет складишног простора је знатно мањи. Ако се претпостави да је 
искоришћеност простора у затвореним складиштима око 60% (услед неопходности 
резервисања простора за манипулативне радње са робом), те да је коефицијент 
измене 6, а да је на 1m2 могуће ускладиштити 2,0 тоне робе, произлази да је укупан 
капацитет складишног затвореног простора око 356.400 тона годишње. 
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Од укупне количине роба које се допремају или отпремају из Луке копненим 
средствима, око 40% се транспортује железницом, а 60% средствима друмског 
превоза. 
 
Интересантан је и податак да је у предузећу “Данубиус”, у периоду крајем 80-тих 
година прошлог века, претоварано око 300.000 до 400.000 тона житарица годишње. 
Претовар је углавном вршен из камиона или железничких вагона најпре у силосе, а 
затим у речне барже. 
 
На левој обали канала (североисточно од предметног комеплекса) налази се терминал 
за нафту и нафтне деривате, који је саставни део комплекса Рафинерије. Капацитети 
инсталисани у оквиру њега, примењена технологија и организација претовара нису 
предмет обраде у овом документу. 

6.1.2 Елементи планског решења 

Концепција организације простора, која фигурише у оквиру овог документа преузета 
је из позитивне планске документације (“Регулационог плана дела радне зоне “Север 
III“ (између канала Дунав–Тиса–Дунав и железничке пруге Суботица–Београд) у Новом 
Саду“, из 1999. године, и “Регулационог плана простора уз канал ДТД за смештај “Ro-
Ro“ система“, из 1997. године), с тим да је извршено одређено прилагођавање 
планских решења новоствореним условима и испостављеним захтевима. 
 
Корекције се односе првенствено на диспозицију пословно управљачког центра и 
објекта хотела, те на одређене измене геометрије површина у оквиру “Ro-Ro“ 
терминала, вертикалног кеја и “Hucke-pack” терминала. 
 
Измене представљају покушај да се у што већој мери уваже постојећи друштвени 
односи, како би се планско решење приближило развојним процесима из окружења и 
усагласило са привредним и економским развојним трендовима. Предвиђено је да 
део комплекса РТЦ-а у Луци заузима површину од приближно 65 hа, те да обухвати 
седам основних подсистема (Графички прилог 1): 

1. Контенерски терминал. 
2. Складишни подсистем. 
3. “Ro-Ro“ терминал. 
4. “Hucke-pack” терминал. 
5. Паркинг за теретна возила. 
6. Пратеће функције, које обухватају пословно управљачки центар, хотел, 

бензинску станицу са складиштем резервних делова и радионицом, 
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комбиновану вагу (железничку и друмску) и радионицу за одржавање друмских 
возила. 

7. Слободну царинску зону. 
 
Као што је напоменуто у претходном тексту, поједине функције РТЦ-а данас већ 
постоје и у функцији су, али њима управља више независних привредних субјеката 
(предузећа). 
 
Питање надлежности над експлоатацијом појединих подсистема у овом тренутку је 
веома сложено услед нејасних и недефинисаних власничких и управљачких односа 
како у самим предузећима тако и између њих. Прејудицирање или једнострано 
наметање решења тих односа, могу произвести далекосежне негативне последице на 
плану привредних ефеката, те је кроз ову Студију изнет само преглед предности и 
недостатака централизованог и дерегулисаног начина организације РТЦ-а, као 
могућих експлоатационих облика. 
 
Централизовани начин подразумева јединствену управу над свим, територијално 
обједињеним предузећима што поједностављује и олакшава планирање, надзор и 
контролу над системом, али тражи стални надзор шире заједнице у смислу 
спречавања монополских односа. Такође, такво стање се истовремено коси са 
интересима постојећих привредних субјеката, те се централизација, данас, показује 
као процес са неизвесним последицама. 
 
Дерегулација значи егзистенцију више независних привредних субјеката блиских по 
локацији и са компатибилном инфраструктуром и технологијом рада. Такав 
организациони облик значи усложњавање административних процедура, а од 
привредника захтева тржишно и фер надметање. За дерегулисани начин организације 
се показује да је примеренији постојећим односима, те стога и реалнији и 
оперативнији. 
 
Одлука о начину организовања, управљања и експлоатације појединих подсистема 
РТЦ-а је, у овом тренутку, веома сложен задатак, и мора да проистекне из ширег 
међуинституционалног договора путем кога ће се постићи оптимално решење и 
произвести максимални ефекти. 
 
У сваком случају, доношење одлуке се не сме одлагати, а инфраструктурно опремање 
простора за увођење подсистема РТЦ-а у функцију се не сме условљавати решењем 
организационог облика. У прилог томе иде и чињеница да привреда регије Новог 
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Сада већ данас трпи због некомпатибилности транспортног и дистрибутивног система 
са савременим технолошким захтевима. 
 
Интересантни су примери из праксе до којих су обрађивачи дошли приликом 
провођења истраживања за потребе израде ове Студије. У претходном периоду, Нови 
Сад је, рецимо од стране иностраних инвестиционо заинтересованих компанија, 
одбачен као потенцијална локација за развој производних погона, између осталог, и 
због чињенице да у његовој регији не постоји могућност пријема и отпреме 
савремених товарних јединица. 
 
Такође, евидентни су негативни ефекти услед некоординисаног рада превозника. 
Наиме, превозници у друмском саобраћају се данас суочавају са недостатком роба за 
транспорт у извозу, док се у речном транспорту појављује мањак роба за транспорт у 
увозу. Услед тога, у пракси се појављују непотребне, тзв.“празне вожње“ (одн. вожње 
возила без терета) што неповољно утиче на цену превоза. 
 
Како би проналажење оптималног организационог облика изашло из домена Студије, 
акценат је овде стављен на техничку базу и технолошко решење. Обрађивачи само 
сугеришу, да се активности на осавремењавању РТЦ-а не успоравају и не условљавају 
решавањем власничких и управних односа, те да се интерес регије не подређује 
интересу било које појединачне заинтересоване стране. 
 
Проблем непостојања једнозначног одређења према власничким односима условило 
је и нејасан однос према потенцијалном инвеститору за реализацију РТЦ-а. У овом 
тренутку, практично је немогуће идентификовати потенцијално заинтересовану страну 
за пласман инвестиционих средстава у оспособљавање простора за увођење у 
експлоатацију савремених транспортних технологија. Зато се, између осталог, ова 
Студија исказује и као иницијални елаборат за анимирање потенцијалних 
инвеститора, мобилизацију средстава и њихово усмеравање ка реализацији РТЦ-а. 
 
Савремене производне технологије захтевају осавремењавање и транспортних 
технологија, а све са циљем ефикаснијег и продуктивнијег рада. 
 
Да би се у праксу увеле савремене транспортне технологије и предметни простор 
претворио у модеран РТЦ, неопходно је извршити низ грађевинских, и интервенција у 
смислу набавке опреме, описаних у наредним тачкама. У њима је дат и опис основне 
намене садржаја и примењене технологије. 
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Технолошко просторно решење на простору Луке приказано је у графичком прилогу 
1 у саставу ове Студије. 

6.1.2.1 Контенерски терминал 
Контенерски терминал је лоциран у североисточном делу комплекса, уз оперативну 
обалу. У њему се обављају процеси: 

- Пријема и отпреме контенера речним, железничким и друмским транспортом; 
- Претовара контенера; 
- Одлагања и складиштења контенера; 
- Пуњења и пражњења контенера; 
- Одржавања контенера; 
- Пријема, опслуживања и отпреме фриго контенера. 

 
Претоварни систем у склопу контенерског терминала је практично најзначајнији 
елемент, обзиром да његова позиција дефинише распоред осталих садржаја 
терминала. 
 
У склопу интервенција на оспособљавању контенерског терминала предвиђено је: 

- Изградња вертикалног кеја. Предвиђена је изградња још 10 сегмената дужине 
од по 42m, али и реконструкција једног, од постојећа три сегмента, на коме се 
захтева обнова платформе, како би се добила јединствена, непрекинута 
конструкција вертикалног кеја. 

- Изградња око 1.350m железничких колосека и 462m кранске стазе. Железнички 
колосеци, стандардне ширине, су неопходни ради обезбеђења приступа вагона 
од постојећих колосека до колосека дуж вертикалног кеја. Кранска стаза се 
гради са шинским размаком од 10,5m и служи за постављање и кретање лучких 
кранова. 

- Уређење бетонског платоа површине 1,74hа који ће служити за одлагање, 
смештај и складиштење контенера. 

- Набавка и постављање два лучка крана (контенерске дизалице) чије су 
перформансе такве да могу да врше манипулацију са 40-стопним контенерима 
(Графички прилог 3). 

- Набавка два контенерска виљушкара намењена манипулисању контенерима 
између садржаја контенерског терминала а по потреби и садржаја из окружења 
(Слика 6-1). 
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Слика 6-1: Изглед различитих типова контенерских виљушкара (Литература 4) 

 
На тај начин стварају се услови за рад са контенерима, директну опслугу превозних 
средстава друмског, железничког и речног транспорта, те могућност да роба у 
транспорту на једноставан начин промени средство превоза. 
 
Контенерске дизалице обављају операције вертикалног претовара контенера из једног 
превозног средства у друго, или њихово одлагање и смештање у зони домета 
дизалице. За одлагање и складиштење контенера на платоу, ван домета дизалице, 
користе се контенерски виљушкари. Они раде у садејству са лучким крановима, али и 
у функционалној испомоћи са механизацијом претовара колских и комадних роба у 
складишном систему. Контенери се слажу у више редова по висини (пуни до три, а 
празни до шест нивоа). За опслуживање и складиштење фриго контенера (са 
кварљивом робом, у којима се захтева одржавање сталне температуре ваздуха) 
потребно је обезбедити електро прикључке и непрекидно напајање електричном 
енергијом. 
 
Простор за складиштење контенера је правоугаоног облика (приближно 253,0х68,0m) 
и пружа могућност слагања у 9 редова од по 17 контенера (40-стопних), што значи да 
му је укупан капацитет од 459 до 918 контенера (у зависности од тога да ли се у 
висину слажу у три или шест нивоа). У случају да се тај простор, за време вршних 
оптерећења у току експлоатације, покаже недовољним, поред контенерског складишта 
(са његове југоисточне стране) предвиђено је уређење отвореног складишта за 
генералне терете, које може да се привремено заузме за складиштење контенера. На 
његовом простору је могуће сложити 9 редова од по 12 контенера. Наведени 
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капацитети одговарају таквом начину слагања који подразумева да се у сваком 
тренутку може прићи било којој вертикали независно од осталих (без “преслагања“ 
једне групе контенера, поређаних један на други, да би се пришло другој). 

6.1.2.2 Складишни подсистем 
У оквиру складишног подсистема обављају се операције пријема, чувања и 
опслуживања роба, као мера за ублажавање неравномерности између временски и 
количински различитих захтева који се испостављају у оквиру транспортних ланаца. 
 
Складишни подсистем чине отворена и затворена складишта, као и складишта за 
житарице. Она су данас, на предметном простору, у великој мери изграђена и у 
функцији. Предвиђа се изградња практично само једног објекта затвореног складишта 
и два платоа који ће бити у функцији отворених складишта. 
 
Објекат зaтвореног складишта градио би се уз постојећи складишни објекат у 
западном делу комплекса (са његове југоисточне стране) који се данас користи за 
смештај робе у “Слободној зони Нови Сад“. Објекат би био величине 5.248m2 и 
користио би се за смештај робе која није отпорна на атмосферске утицаје. 
 
Постојећа затворена складишта изведена су са одговарајућим претоварним платоима 
(рампама) оријентисаним ка пружним колосецима или друмским саобраћајницама и 
платоима, па на исти начин треба реализовати и ново складиште. 
 
Плато намењен отвореном складишту за генералне терете градио би се југоисточно од 
контенерског терминала и то тако да чини јединствену бетонску конструкцију са 
платоом складишта за контенере. Величина платоа је 1,14 hа, а према потреби, 
користиће се и за смештај контенера у случају да се, за време вршних оптерећења, 
складиште за контенере покаже као недовољно. 
 
Плато отвореног складишта градио би се у западном делу комплекса као јединствена 
бетонска конструкција са платоом паркинга за теретна возила и “Hucke-pack” 
терминала, величине је 1,43ha и служио би за складиштење роба отпорних на 
атмосферске утицаје. 
 
Према потреби, у складиштима би се примењивала регалска технологија 
складиштења. Манипулативне операције у затвореним складиштима реализовале би 
се електро виљушкарима и евентуално, регалским слагачем, а утоварно – истоварне 
операције виљушкарима погоњеним моторима СУС. 
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Царинска складишта (отворена и затворена) су предвиђена да се задрже на местима 
на којима егзистирају данас, а царинска управа би била смештена у објекат пословно 
управљачког центра, о којем ће више речи бити у поглављу 6.1.2.6. Царинска 
складишта служе смештају робе под царинским надзором. 

6.1.2.3 “Ro-Ro“ терминал 
Технологија транспорта позната под називом “Ro-Ro” (од енглеског “Roll-on-Roll-off” 
“котрљајући унеси–котрљајући изнеси”) у основи представља такав вид превоза у 
коме се средствима водног транспорта (бродовима, баржама и сл.) превозе комплетна 
средства друмског саобраћаја (камиони) или њихови делови (приколице, 
полуприколице, и сл.). При том се примењује хоризонтални начин утовара друмских 
средстава на пловне јединице (камиони и приколице се “навозе” на палубу или 
потпалубље брода). 
 
За примену “Ro-Ro” технологије транспорта, неопходна је техничка опремљеност за 
пријем и опслугу како транспортних средстава тако и транспортних јединица. 
 
На бродовима “Ro-Ro” система транспорта мора бити уграђена опрема која повезује 
палубу на крми или прамцу са обалом и омогућава различитим возилима, са или без 
терета, прелазак са или на брод. Ту опрему најчешће представљају бродске рампе. 
 
Пристаништа за бродове “Ro-Ro” система морају бити опремљена одговарајућим 
косим равнима на којима се врши пристајање пловних јединица и путем којих се врши 
претовар товарних јединица. 
 
Данас на подручју Новог Сада не постоји опрема намењена експлоатацији “Ro-Ro“ 
технологије транспорта, те се стога захтева низ интервенција усмерених ка 
инфраструктурном оспособљавању за њену примену. 
 
Интервенције се првенствено односе на изградњу платоа за смештај товарних 
јединица “Ro-Ro“ система, изградњу приступне саобраћајнице, те на инсталисање косе 
равни (“покретне платформе“) за савладавање денивелације између нивоа платоа на 
терену и нивоа платформе пловног објекта (Графички прилог 3). 
 
Просторни елементи “Ro-Ro“ система би били лоцирани у југоисточном делу 
комплекса Луке, непосредно уз оперативну обалу. 
 
Плато, који ће служити за смештај товарних јединица “Ro-Ro“ система, градио би се од 
бетонског застора, био би величине 2,28 hа и пружао могућност једновременог 
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смештаја 104 товарне јединице, и то под претпоставком да се свакој може независно 
прићи (без потребе померања суседних да би се пришло одабраној). 
 
За потребе приступа платоу неопходно је изградити саобраћајницу као везу са 
екстерном саобраћајном мрежом. Важећом планском документацијом предвиђено је 
да се везна саобраћајница гради у продужетку Каналске улице (на исток). Међутим, 
део саобраћајнице у улици Београдски кеј, који би се у том случају користио за 
приступ “Ro-Ro“ терминалу, налази се унутар ограђеног простора комплекса 
“Данубиуса“, а на њему се налази инсталисана и колска вага истог предузећа. Стога је, 
у оквиру овог документа, предвиђена могућност изградње приступне саобраћајнице 
по алтернативној траси, у продужетку улице Бајчи Жилинског (у графичким 
прилозима, та саобраћајница је означена испрекиданом ивичном линијом). 
 
Предвиђено је да коса раван (“покретна платформа“) буде инсталисана у северном 
делу “Ro-Ro“ терминала, у правцу који је паралелан са правцем простирања 
оперативне обале. 
 
Подужни нагиб дуж косе равни не сме бити већи од 10,0%, што значи да њен 
ефективни део мора бити минималне дужине 70,5m, јер је најнижи водостај Дунава 
при коме се захтева утовар/истовар пловних објеката 71,65mnv. 
 
Анализа габаритних карактеристика транспортних средстава речног транспорта 
показује да су савремени бродови, који се користе у “Ro-Ro” систему транспорта на 
реци Дунав, ширине и до 22m. То значи да коса раван мора бити минималне ширине 
24m како би се омогућио прихват очекиваних пловних јединица. 

6.1.2.4 “Hucke-pack“ терминал 
“Hucke-pack“ технологија подразумева комбиновани друмско–железнички транспорт, 
где се друмска возила (камиони, камиони са приколицом или полуприколицом) или 
делови тих возила (приколице, седласте полуприколице или изменљиви транспортни 
судови) на једном делу пута превозе средствима железничког транспорта. При том се 
разликују три начина реализације: 

1. Превоз железничким вагонима комплетних возила друмског саобраћаја 
(камиона, камиона са приколицом и сл.). При том се утовар/истовар реализује 
преко покретних или стабилних рампи (косих равни). За такав начин превоза у 
употреби су и термини “покретна аутострада” и “техника А”. 

2. Превоз седластих приколица на железничким колима. Претовар се код таквог 
начина обавља или применом специјаних вучних возила или уз помоћ 
дизалице. Такав начин превоза познат је и под називом “техника Б”. 
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3. Превоз изменљивих транспортних судова, који практично представљају 
товарни простор возила друмског возила (сандук) који се може скидати са 
шасије возила. Претовар се код таквог начина реализује искључиво уз помоћ 
дизалица. За такав начин превоза употребљава се и назив “техника Ц”. 

 
На слици у наставку (Слика 6-2) илустративно су приказани начини реализације 
“Hucke-pack“ технологије. 
 

Слика 6-2: Илустрација начина превоза применом “Hucke-pack“ технологије 

 
Расположиви простор за изградњу “Hucke-pack“ терминала у Луци је ограничен и, 
према прогнозама, неће моћи да задовољи захтеве који ће се у будућности 
постављати пред њега. Стога се, кроз овај документ предлаже стављање акцента на 
развој капацитета за примену “Hucke-pack“ технологије у Ранжирној станици, а да се у 
Луци изграде само садржаји у обиму који произлази из захтева подршке процесима 
између друмског и водног саобраћаја. Претпоставка је да се на тај начин, уз примену 
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одговарајућих организационих мера, може смањити број вожњи између Луке и 
Ранжирне станице средствима друмског и железничког превоза. 
 
Неопходни објекти за реализацију “Hucke-pack“ терминала у Луци су железнички 
колосеци, рампе за навожење товарних јединица (камиона) на железничке вагоне и 
део површине паркинга за теретна возила који се користи за смештај транспортних 
судова, полуприколица и комплетних возила. 
 
Железнички колосеци предвиђени за изградњу су дужине 1.200m, а служиће за 
пристајање вагона уз косе равни ради утовара. 
 
Предвиђено је да се граде две косе равни које морају бити изведене тако да подужни 
нагиб равни дуж које ће се кретати возило друмског транспорта, не буде већи од 
4,0%. 
 
За складиштење товарних јединица “Hucke-pack“ система користиће се део паркинга 
за теретна возила најближи железничким колосецима, а у мери која ће бити диктирана 
оперативним захтевима у току експлоатације. У случају потребе користиће се и део 
отвореног складишта западно од рампи. 

6.1.2.5 Паркинг за теретна возила 
Замишљено је да се паркинг простор за теретна возила, реализује као јединствен за 
целокупан комплекс и лоциран је у непосредној близини “Hucke-pack“ терминала и у 
близини пословно – управљачког центра. Основна функција паркинг простора је 
пријем, чување и опслуживање следећих возила: 

- Која чекају на утовар, дотовар или истовар у неком од подсистема РТЦ-а; 
- Која чекају на улаз у царински терминал; 
- У транзиту која поред паркирања немају других захтева; 
- Која чекају на сервисирање и одржавање; 
- Чије возно особље чека на услугу у објектима пратећих функција. 

 
Део паркинг простора ће се, према потреби, ангажовати за потребе смештаја и 
складиштења товарних јединица “Hucke-pack“ система. 
 
У склопу паркинга за теретна возила налазиће се и објекат радионице за оправку и 
одржавање друмских возила. У њему ће рад бити организован тако да ће возила у 
транзиту и возила са робом имати приоритет у односу на остала возила. 
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Предвиђено је да се возила на паркингу налазе под сталним надзором чувара који 
путем инсталисаних камера и монитора непрекидно прати стање на паркингу. 
Примењени паркинг модул је димензија 21,8 х 4,0m а паркирање је косо, под углом 
од 450 у односу на правац кретања возила. Ширина пролаза између два реда 
предвиђена за паркирање је 7,5m. На тај начин се омогућава једноставно и брзо 
паркирање и највећих возила (тегљача са приколицом) као и њихово кретање кроз 
простор. 
 
Капацитет паркинг простора је 126 једновремено паркираних великих возила (тегљач 
са приколицом) чиме је ангажована површина од 2,5ha. 
 
Поред тог паркинга, у оквиру комплекса РТЦ-а, налазе се површине које се такође 
могу користити за паркирање теретних возила, али су оне у режиму експлоатације 
терминала уз који су лоцирани, и њихово заузимање зависи искључиво од примењене 
технологије у терминалу и расположивости простора у датом тренутку. 
 
Паркинг простор за теретна возила функционише и у режиму испомоћи терминалу за 
царињење робе на друмским возилима, зависно од интензитета транспортних токова, 
броја возила и времена задржавања у терминалу. 
 
Терминал за царињење робе на возилу се, иначе, користи искључиво за паркирање 
возила са робом под царинским надзором и не дозвољава се приступ осталим 
возилима. 
 
Процедура царињења робе у возилу започиње приспећем возила у терминал када се 
возач јавља шпедитеру, који даље припрема потребну документацију. За то време 
возило чека на терминалу. Царински преглед робе реализује се на манипулативној 
површини, а након њега возило напушта терминал. Уколико је из било којих разлога 
неопходно извршити истовар робе, возило прилази истоварној рампи уз царинско 
складиште где се врши истовар. Такође, узорковање и/или инспекцијска контрола се 
врши на истом терминалу. 

6.1.2.6 Пратеће функције 
Пратећим функцијама, у контексту овог документа, сматрају се оне делатности које 
доприносе ажурном и квалитетном извршењу примарних задатака РТЦ-а: 

- Информационо управљачки подсистем; 
- Царина; 
- Шпедитерске делатности; 
- Берза транспорта; 
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- Физичко обезбеђење; 
- Сервисирање и одржавање техничке базе; 
- Услужне делатности као што су: осигурање, пошта, банка, трговина, ресторан, 

хотел, санитарни чвор и тушеви и сл. 
 
Многе од тих функција данас већ постоје на посматраном подручју, али су исто тако, 
многе од њих нефункционалне и непримерене захтевима савременог пословања. У 
том смислу, у склопу мера на унапређењу техничке основе РТЦ-а, предвиђен је и низ 
интервенција на промовисању нових и осавремењавању постојећих пратећих 
функција. 

Пословно-управљачки центар 

Важећом планском документацијом предвиђено је да се објекат у коме би били 
смештени садржаји пословно–управљачког центра изгради у западном делу 
комплекса, јужно од улице Бајчи Жилинског. 
 
Анализом погодности за изградњу тог садржаја и могућих алтернатива, установљено 
је да локација западно од царинског затвореног складишта, на којој се данас налази 
надстрешница, показује повољније карактеристике за пласман објекта пословно – 
управљачког центра. Повољности се односе, пре свега, на међусобну доступност 
садржаја, те величину расположивог простора. 
 
За стављање објекта пословно управљачког центра у функцију захтева се 
реконструкција постојеће надстрешнице у затеченим габаритима, те изградња новог 
објекта истих димензија са њене југоисточне стране. Објекат, добијен на тај начин, 
био би јединствене конструкције, са 3.840m2 површине у основи, и спратности П+1. 
 
Према основној концепцији намене објекта, предвиђено је да у приземљу буду 
смештене услужне делатности (пошта, банка, трговина, ресторан, санитарни чвор и 
тушеви и сл.), чекаоница за возаче, служба здравствене заштите, царина и берза 
транспорта, а на спрату административне и управне делатности (информационо 
управљачки систем, шпедиције, представници превозника, осигуравајућа друштва, 
инспекције, обезбеђење и сл.). 
 
Царинска служба се данас налази у објекту са југоисточне стране затвореног царинског 
складишта, који представља практично највећи извор атракција када су у питању 
административни послови. Он представља неформални центар административних 
активности и стога се око њега концентрише и највећи број људи, а сразмерно и 
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возила, што услед недовољних капацитета условљава честе појаве застоја у протоку. 
Зато је предложено да се и царинска служба измести са постојеће локације у будући 
објекат. 
 
Централном позицијом унутар комплекса РТЦ-а и концентрацијом активности унутар 
објекта пословно – управљачког центра, стварају се услови за обједињавање битних 
логистичких делатности у дистрибуцији и транспорту. 
 
Са северозападне стране објекта предвиђено је уређење површине за паркирање 
путничких возила запослених и корисника садржаја у објекту. Паркинг је капацитета 
188 једновремено паркираних путничких возила и површине је око 5.200m2. 

Хотел 

Саставни део РТЦ-а, према стандардима достигнутим у савременом свету, јесу и 
смештајни капацитети који се налазе у самом комплексу или у његовом непосредном 
окружењу. 
 
На графичком прилогу у оквиру овог документа (Графички прилог 1), планирани 
објекат хотела је уцртан на крајњем истоку комплекса, и то на делу обале уз место на 
коме се канал ДТД улива у Дунав. Та позиција је предлог обрађивача, и као таква није 
обавезујућа. 
 
Према сазнањима до којих се дошло приликом израде ове Студије, постоји интерес за 
изградњом објекта хотела у простору јужно од комплекса предузећа “Херој Пинки”, 
што се, са аспекта функције подсистема РТЦ-а, показује као прихватљиво 
диспозиционо решење. 
 
Неопходно је само да се у хотелу обезбеди минимум услова за задовољење захтева 
који проистичу из обима и структуре садржаја РТЦ-а у Луци, као просторног елемента 
на релативно блиском растојању од хотела. 
 
Такође, замишљено је да хотел егзистира као објекат са јавним приступом, чији рад у 
функционалном смислу не би био условљен радом било ког садржаја РТЦ-а. 

Радионица, складиште резервних делова и бензинска станица 

Објекти намењени за радионицу, складиште резервних делова и бензинску станицу 
данас већ постоје и смештени су северозападно од предвиђеног контенерског 
терминала. Интервенција која се над њима планира јесте само оспособљавање 
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објекта, у коме се данас налази магацин резервних делова, за могућност пријема 
контенера приликом њиховог одржавања и операција пуњења/пражњења. У оквиру 
радионице се мора резервисати простор за одлагање баластних материја које ће 
најчешће потицати од бродова или контенера. 

Комбинована друмско железничка вага 

Постојећа комбинована друмско железничка вага је савремене конструкције, са 
опсегом мерења до 100t. Као таква се показује као довољна за подмирење потреба у 
будућности, те је предвиђено њено задржавање на месту на коме се налази данас. 
 
У технолошком смислу вага се користи онда када се испостави захтев за 
квантитативном контролом робе. 

Радионица за оправку и одржавање друмских возила 

Радионица за оправку и одржавање друмских возила налази се уз паркинг за теретна 
возила у западном делу комплекса. 
 
Објекат радионице је површине 1.100m2 у основи, и предвиђен је као приземни али 
са унутрашњом минималном светлом висином од 4,5m како би се омогућио пријем 
великих возила. У оквиру радионице се мора резервисати простор за одлагање свих 
баластних материја које ће најчешће потицати од возила која ће се налазити у 
радионици. 
 
У радионици се реализују захтеви текућег одржавања, дневне неге и прања возила, а 
рад у њој се организује тако да возила у транзиту и возила са робом имају приоритет 
у односу на остала возила. 
 
Објекат радионице је такве конструкције да омогућава тзв. пролазно кретање возила 
кроз њега (возило улази са једне стране објекта (југоисточне) а излази на супротну 
страну (северозападну), без потребе за маневром вожњом уназад). 

6.1.2.7 Слободна царинска зона 
Складиште које је данас у функцији слободне царинске зоне се налази у објекту на 
крајњем западу посматране локације. Важећом планском документацијом предвиђено 
је измештање тог садржаја у простор непосредно уз улицу Бајчи Жилинског и то са 
њене јужне стране. 
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Опремање слободне царинске зоне се врши из инвестиционих фондова који нису уско 
везани за функције РТЦ-а па овде та проблематика није посебно обрађена, осим у 
инфраструктурном делу који се односи на изградњу железничке пруге. Наиме, са 
југозападне стране простора, у коме треба да се нађе слободна царинска зона, 
предвиђена је изградња индустријских колосека укупне дужине 1.250m, као 
стимулативна и подстицајна мера не само ка развоју слободне царинске зоне него и 
афирмације целог комплекса РТЦ-а у ширем окружењу. 
 
У оквиру Генералног пројекта на графичким прилозима 4, 5 и 6 су приказана 
планирана решења из области саобраћаја, хидротехнике и енергетике. 

6.2 Ранжирна станица  

6.2.1 Постојеће стање 

Елеменат железничког система у коме се врши формирање железничких композиција 
приликом њиховог отпремања и расформирање композиција приликом њиховог 
приспећа, у саобраћајној терминологији назива се “ранжирна станица”. 
 
Ранжирна станица Нови Сад представља распоредну станицу са паралелним 
распоредом паркова. Дужине колосека у транзитној, пријемној и ранжирно-отпремној 
групи крећу се од 650 до 820m. 
 
У станици се сустичу пруге из три правца: 

1. Суботица и Богојево (преко распутнице Сајлово); 
2. Београд и Беочин (преко Петроварадина); и 
3. Бечеј, Зрењанин и Томашевац (преко Римских Шанчева и распутнице Сајлово), 

 
и 3 индустријска колосека: 

1. “Новопак” (дужине око 300m); 
2. “Панонијашпед” (дужине око 560m) – на коме се налази и колосек за 

манипулацију са “Hucke Pack” товарним јединицама; и 
3. “23 Октобар” (дужине око 365m). 
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У комплексу Ранжирне станице постоји затворено складиште (површине око 4.840m2) 
до чије унутрашњости воде три железничка колосека, и у коме је, у периоду пре 1990. 
године, вршено складиштење железничких денчаних пошиљака. 
 
Југоисточно од складишта налази се управна зграда (површине око 700m2) која је са 
њим спојена тзв.”топлом везом” (објектом). У управној згради смештена је управа 
комплекса, а у периоду пре 90-тих година прошлог века ту су се налазили и царински 
органи. 
 
У комплексу постоји изграђена мрежа саобраћајница и саобраћајних површина који 
воде до постојећих садржаја, а на крајњем западу комплекса постоји колска вага 
намењена мерењу тежине само железничких вагона. 
 
Подаци о обимима роба које се у данашње време јављају на подручју комплекса 
Ранжирне станице говоре о тек незнатном искоришћењу постојећих капацитета. 
Према расположивим информацијама, у периоду пре 1990. године, на комплексу су 
се јављали захтеви који су у појединим периодима чак премашивали инсталисане 
капацитете. 
 
Данас је евидентан пад интереса за коришћењем железничког, и концентрација 
робног рада у друмском превозу, услед чега су и захтеви за коришћењем Ранжирне 
станице релативно мали. Између осталог, такво стање је допринело афирмацији 
простора у комплексу предузећа “Панонијашпед” где се данас врши царињење робе 
на друмским возилима и где се концентришу међународни токови роба у друмском 
превозу. 

6.2.2 Елементи планског решења 

Услед недостатка експлицитне планске основе за уређење комплекса Ранжирне 
станице, у овом документу је извршено дефинисање просторне организације на 
основу доступних информација, концепције уређења појединих подсистема РТЦ-а и 
очекиваних захтева у будућности. 
 
Комплекс ранжирне станице замишљен је практично као терминал оспособљен за 
пријем и опслугу “Hucke Pack” транспортних јединица и контенера, који се допремају 
или отпремају железничким или друмским средствима транспорта. Поред те, основне, 
функције, у оквиру комплекса би се пружале додатне (пратеће) услуге из домена 
административних, управних, угоститељских и безбедносних послова а било би 
могуће коришћење и класичних технологија у железничком транспорту. 
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Да би се комплекс оспособио за извршење таквих функција предвиђена је: 

- Изградња друмских саобраћајница, паркирних, манипулативних и површина за 
складиштење контенера и транспортних јединица “Hucke Pack” система, укупне 
површине око 12,5ha; 

- Изградња затвореног складишта површине око 4.800m2; 
- Изградња објекта за смештај пословно управљачких садржаја, укупне 

површине око 3.840m2; 
- Изградња објекта радионице, површине око 350m2; 
- Изградња железничких колосека, укупне дужине око 2,4km, и косих равни за 

савладавање висинске разлике између нивоа терена и платоа железничког 
вагона–техника “А”; 

- Набавка и инсталисање кранске дизалице за манипулацију са контенерима и 
“Hucke Pack” јединицама–технике “Б” и “Ц”; 

- Набавка контенерских, тешких и електро виљушкара за манипулацију са робом 
и манипулативним јединицама, и 

- Реконструкција постојеће колске ваге за могућност пријема 4-осовинских 
вагона и друмских превозних средстава (камиона). 

 
На тај начин би се, уз стављање у функцију постојећих садржаја, створили услови за 
увођење у експлоатацију савремених технологија транспорта. 
 
Планирани садржаји приказани су у графичком прилогу број 7 у саставу ове Студије. 
 
Предвиђено је да се унутар комплекса, у функционално–технолошком смислу 
структурише 5 просторних целина: 

1. Зона рада са “Hucke Pack” јединицама, техника “А”; 
2. Зона рада са “Hucke Pack” јединицама, технике “Б” и “Ц”; 
3. Простори за складиштење роба и транспортних јединица; 
4. Простори за смештај пратећих функција; 
5. Терминал за царињење робе на друмским возилима. 

6.2.2.1 “Hucke Pack”-техника “А” 
За потребе пријема и опслуге транспортних јединица “Hucke Pack” система-техника 
“А” (“покретна аутострада”) предвиђена је изградња две косе равни (рампе) за 
навожење товарних јединица (камиона) на железничке вагоне. 
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6. Приказ Генералног пројекта са техничко-технолошким решењем 

Оне би биле смештене у северозападном делу комплекса уз колосеке који се данас 
“слепо завршавају”, а подужни нагиб на њиховој површини не треба да буде већи од 
4,0%. 

6.2.2.2 “Hucke Pack”-технике “Б” и “Ц” 
Обављање операција претовара транспортних јединица “Hucke Pack” система-технике 
“Б” и “Ц”, предвиђено је на два места: 

1. Зона 1 – зона дејства контенерске дизалице; и 
2. Зона 2 – зона североисточно од постојећег објекта затвореног складишта. 

 
Контенерска дизалица треба да буде смештена североисточно од постојеће групе 
железничких колосека на којима се данас обављају операције “ранжирања возова”, са 
зоном дејства у правцу северозапад–југоисток. За прилаз железничких композиција до 
ње предвиђена је изградња четири паралелна колосека као “наставка” постојећих 
“слепих” пруга. Дизалица ће обављати операције вертикалног претовара 
транспортних јединица “Hucke Pack” система–технике “Б” и “Ц” (седласте приколице и 
изменљиви транспортни судови) и контенера из једног транспортног средства у друго 
или њихово одлагање и смештање у зони домета дизалице. За одлагање и 
складиштење контенера у зонама предвиђеним за те намене, користиће се 
контенерски и тешки виљушкари. 
 
У зони 2 предвиђено је уређење површине између две групе од по два колосека 
(данас травната површина). На њој би се претовар транспортних јединица вршио 
искључиво виљушкарима. 

6.2.2.3 Простори за складиштење роба и транспортних јединица 
Захтеви за складиштењем комадних роба реализоваће се у оквиру затворених, а 
транспортних јединица “Hucke Pack” система и контенера, у отвореним складиштима. 
 
Предвиђено је да се у постојеће затворено складиште смешта роба за царињење или 
под царинским надзором, а да се остале робе које захтевају заштиту од атмосферских 
утицаја смештају у складиште чија је изградња предвиђена у југоисточном делу 
комплекса. 
 
На отвореном простору смештаће се контенери и транспортне јединице “Hucke Pack” 
система у којима је роба заштићена од неповољних климатских услова. За ту намену 
предвиђен је простор између зоне дејства контенерске дизалице и постојећег 
складишта, простор западно од прилаза из улице Пут Новосадског партизанског 
одреда и југоисточни део комплекса. Капацитет тако дефинисаних отворених 
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складишта износи 432 транспортне јединице у једном нивоу, уз испуњење услова 
независног приступа свакој од њих. 
 
За опслуживање и складиштење фриго контенера (са кварљивом робом, у којима се 
захтева одржавање сталне температуре ваздуха) потребно је обезбедити електро 
прикључке и непрекидно напајање електричном енергијом. 

6.2.2.4 Пратеће функције 
На простору Ранжирне станице, у смислу подршке извршењу примарних задатака 
РТЦ-а, предвиђено је увођење оних функција које ће омогућити ефикасан одговор на 
испостављене захтеве и омогућити укључивање тог простора у јединствен систем РТЦ-
а. 
 
У пословно управљачком центру је предвиђено смештање функција које се односе на 
административне, информационе, управљачке и услужне делатности. Те функције би 
биле смештене како у постојећој управној згради, тако и у објекту предвиђеном за 
изградњу са њене југоисточне стране. У објектима би требало да се нађу минимално 
следеће службе и функције: 

- Управа; 
- Царина; 
- Шпедиције; 
- Осигуравајућа друштва; 
- Берза транспорта, и 
- Пошта, банка, трговина, ресторан, санитарни чвор, тушеви и сл. 

 
Битно је напоменути да информациони подсистем и берза транспорта морају 
функционисати у јединственом режиму са истим функцијама као и на простору Луке, 
како би се остварио пун увид у стање расположивости капацитета, те створили 
предуслови за благовремено доношење одлука у смислу њиховог оптималног 
коришћења. 
 
Уз објекат је предвиђено уређење паркинга за путничка возила корисника његових 
садржаја чији је капацитет 167 једновремено паркираних возила. 
 
Источно од паркинга предвиђена је изградња радионице у којој би се обављале 
функције оправке, одржавања и сервисирања како возила и уређаја из возног парка 
комплекса, тако и возила корисника простора. У оквиру радионице се мора 
резервисати простор за одлагање свих баластних материја које ће најчешће потицати 
од возила која ће  се налазити у радионици. 
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6. Приказ Генералног пројекта са техничко-технолошким решењем 

 
На крајњем западу комплекса данас је лоцирана колска вага намењена мерењу 
тежине само железничких вагона. Међутим, њена техничка изведба је таква да није 
могућ прихват четвороосовинских вагона, а не постоје ни колске саобраћајнице којим 
би био могућ приступ друмским возилима до ње. Стога је предвиђено да се постојећа 
вага реконструише и до ње изграде саобраћајне површине, како би се на њој могло 
вршити мерење тежине како средстава друмског, тако и свих средстава железничког 
превоза. 
 

6.2.2.5 Терминал за царињење робе на друмским возилима 
У делу простора комплекса источно од прилаза из улице Пут Новосадског 
партизанског одреда, предвиђено је уређење паркинг простора за теретна возила који 
би се користио за царињење робе на возилу. 
 
Процедура царињења робе је истоветна оној описаној за исти терминал у Луци, а 
капацитет паркинг простора је 183 једновремено паркирана теретна возила. 
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77  ЗЗААШШТТИИТТАА  ЖЖИИВВООТТННЕЕ  ССРРЕЕДДИИННЕЕ    

7.1 Стање животне средине у окружењу РТЦ-а у Новом Саду 

У комплексу привредне зоне “Север III” у којој се налази Лука и у којој се планира 
уређење дела РТЦ-а, лоцирани су комплекси регистровани као загађивачи који својим 
положајем, технологијом и режимом рада угрожавају околину. У непосредној близини 
планираних садржаја у Луци налази се комплекс "Агрохем"-а чија је делатност 
производња и продаја минералних чврстих и течних ђубрива и осталих хемикалија за 
пољопривреду. Лоциран је на јужној обали канала ДТД, у непосредној близини 
Каћког моста, на око 600m oд ушћа Канала у Дунав. Производни програм се огледа у 
производњи комплексних НПК ђубрива са перспективом развоја производње 
пестицида и других хемикалија за пољопривреду. Од опасних материја у процесу 
производње користе се: амонијак, сумпорна киселина и активне компоненте за 
пестициде. Наведене опасне материје се не производе већ се набављају као сировина 
за потребе технолошког процеса производње. На постројењима за производњу 
амонијака потенцијални извори опасности од акцидента су процесне посуде (сфере), 
реактори и цевоводи у којима су сировине као и готов производ. Акцидентално 
ослобађање амонијака у околину може се догодити у свакој фази процеса, 
складиштења, руковања и транспорта до места потрошње. На димензије опасности, 
односно зону угрожености утиче неколико значајних фактора: количина амонијака, 
места и начин појаве, владајући метеоролошки услови, близина града и други. 
Хипотетичка могућност догађања хемијског акцидента огледа се у неконтролисаном 
изливању опасних материја. Процена степена угрожености здравља становништва од 
хемијских удеса је Б.II степен-комунални "средњег" интензитета што значи да би 
ефекти удеса могли захватити град са околином са концентрацијом од 0,1 до 1% 
токсичних материја.  
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7. Заштита животне средине 

 
Са источне стране комплекса "Агрохем"-а налази се Лука "Нови Сад", "Херој Пинки", 
"Данубиус" и "Слободна зона", а са западне стране, комплекс "Центрославије" и 
трафостаница. Северно, са друге стране канала налази се Рафинерија нафте "Нови 
Сад". 
 
У Луци "Нови Сад" врши се манипулација разних терета, као што су: грађевински 
материјал, прехрамбени производи, житарице, вештачка ђубрива, машине и разни 
други производи. У близини Луке "Нови Сад", на каналу "Нови Сад-Савино Село" 
налазе се специјализовани терминали (Фабрике вештачких ђубрива, Рафинерије 
нафте и "Нафтагас-промета") а у оквиру саме Луке и низ депонија грађевинског 
материјала. 
 
Нафтни терминал за претакање сирове нафте, бензина и уља у склопу Рафинерије, 
поседује надземне резервоаре у кругу Рафинерије, приступни мост, манипулативну 
платформу са степеништем, дохватне руке, пристан, далбе за вез и инсталације као и 
прописану противпожарну опрему. На њему се врши крцање сирове нафте и бензина, 
пумпним постројењима на пристану. Не поседује сву прописану опрему за 
спречавање загађивања животне средине (пливајуће уже, средства за прикупљање 
истекле нафте, хемијска средства, итд.).  
 
Локалитет Луке директно је повезан са Ранжирном станицом где се врши формирање 
композиција за потребе корисника у Луци "Нови Сад". Интензивирањем коришћења 
тог простора и уређењем неизграђених површина доћи ће до повећања количина 
вода које треба одвести са тог простора зашта за сада има довољно капацитета.  
 
Подручје изворишта “Ратно острво” налази се североисточно од града и заузима 
простор између Дунава, Канала ДТД, секундарне одбране од високих вода Дунава и 
пута Е-75. Извориште “Ратно острво” налази се на дужини од око 2km од ушћа канала 
у небрањеном простору. Окружују га садржаји привредне зоне Север IV у којој 
доминирају комплекси Рафинерије нафте “Нови Сад“ и Термоелектране–топлане. 
Између наведених комплекса налази се насеље Шангај.  
 
Укупан простор “Ратног острва” одводњава се преко мелиорационог слива “Ратно 
острво” “Субић-Дунавац и пумпном станицом “Калиште”, што омогућава дренирање 
воде у подземље у зони која има “прљаву индустрију”. Дренирање загађене воде у 
подземље у зони представља потенцијалну опасност за извориште у смислу 
погоршања квалитета подземне воде. Поред наведеног и постојећи уливи отпадних и 
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атмосферских вода непосредно у зони изворишта намећу неопходну заштиту 
изворишта од могућих загађења о чему треба водити рачуна при свакој промени и 
интервенцији у овом конфликтном подручју. 
 
У окружењу Ранжирне станице (Радна зона “Север II”) реализовани су следећи 
комплекси: “Лимпродукт”, “Панонијашпед”, “Новкабел” и “Мотинс”. Реализовани 
објекти су регистровани загађивачи који имају отпадне воде са знатним загађењем. 
 
У зависности да ли постоји третман зауљених вода, да ли су на третман упућене у 
процесне и атмосферске воде, да ли постоје техничке мере за спречавање хаваријског 
изливања из резервоара и постројења, дат је приказ степена решености питања 
зауљених вода. 
 

Табела 7-1: Преглед степена решености зауљених вода група 1У2 

 
Назив  
организације 

Третман 
задовољава 

Процесне и 
атмосферске воде 

Дренажа 

Новкабел не не не 

Лимпродукт не не не 

 
Уљне групе емитују зауљене отпадне воде путем атмосферске воде, воде од дренаже 
резервоара, хаваријског изливања, отпадне воде од прања простора, возила и 
мотора. 

7.2 Оцена стања 

- На простору зоне “Север II” и “Север III” изграђена су постројења хемијске и 
металне индустрије.  

- Присутна је стална могућност хемијских удеса. 

                                                 
2 Уљна група 1 претпоставља врсту производње у којој се у технолошком процесу формирају зауљене отпадне воде. У ту групу 
спада хемијска и металопрерађивачка индустрија. 
Уљну групу 2 чини транспорт (ауто, аутобуски, камионски, цистерне, бродови, пољопривредне и грађевинске машине). На 
подручју ове зоне егзистирају све наведене групе транспорта. 
Уљну групу 3 чине сервиси (пролазна возила којима се ради замена уља, озбиљније генераличне интервенције и различити 
облици прања). Сервиси могу бити за путничка возила, тешка теретна возила, аутобусе, цистерне, локомотиве и слично. 
Уљну групу 4 чини све оне кориснике-власнике који располажу резервоарима деривата и производа нафте. Такви корисници могу 
бити најразличитије основне делатности. 
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- Са становишта вулнерабилности, на комплексу "Агрохем"-а могуће су хаварије 
које би биле опасне по становништво града и околне садржаје. Тај комплекс је 
регистрован као загађивач ваздуха и вода без уграђене адекватне заштите.  

- На простору Радне зоне не поштује се законска регулатива из области заштите 
животне средине а регистровани загађивачи не задовољавају стандарде у 
погледу удаљености од града и режима коришћења простора. 

- Отпадне воде ове зоне и остале отпадне воде града испуштају се у канал и 
Дунав без пречишћавања или са делимичним третманом одређених 
технолошких фаза. 

- На овом простору констатован је процес значајног загађења. Према катастру 
загађивача највеће количине отпадних вода испушта "Агрохем"-фабрика 
минералних ђубрива.  

- Евидентан негативан утицај констатован је и на основу анализе квалитета воде 
у водотоцима Дунаву и каналу.  

- Побољшање квалитета ових вода може се очекивати тек након изградње 
уређаја за пречишћавање отпадних вода. 

- Стање лучких и пристанишних капацитета није задовољавајуће обзиром на 
њихову опремљеност, величину капацитета и заштиту животне средине, те је 
потребно извршити њихову модернизацију, поделу промета према 
капацитетима и оспособљавање за прихват одговарајућих роба.  

7.3 Еколошки критеријуми (захтеви и ограничења) за лоцирање РТЦ-а 

У оквиру услова оправданости изградње РТЦ-а, сагледани су утицаји на квалитет 
животне средине као и неопходни услови и мере за функционисање планираних 
активности РТЦ-а. 
 
За постојеће и потенцијалне делатности у Новом Саду утврђени су критеријуми 
заштите животне средине као и просторно-планскe мерe за очување и спречавање 
деградације средине имајући у виду како захтеве појединих радних активности у 
односу на просторно-технолошке, инфраструктурне елементе и економске аспекте 
заштите средине везане за спречавање деградације, тако и у односу на друге садржаје 
у простору. 
 
На овим просторима не могу се градити објекти и постројења који могу негативно 
утицати на елементе животне средине и који ће емитовати штетне и опасне утицаје на 
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квалитет ваздуха и површинских вода. Просторно решење планираних садржаја 
захтева спречавање негативних утицаја и загађивања средине. 
 
У наредном периоду за регистроване загађиваче на простору зоне “Север II” и “Север 
III” у оквиру којих се планира формирање РТЦ-а, утврђене су мере против 
загађивања животне средине побољшањем технологије, елиминисањем негативних 
ефеката постојећих извора загађивања постепеном ликвидацијом технолошки 
застарелих погона и обезбеђивањем да сви нови планирани инвестициони објекти 
морају задовољити ниво квалитета средине према одговарајућим стандардима. 
Изграђени и реконструисани објекти морају ускладити свој рад тако да количине 
загађујућих материја сведу у границе дозвољених концентрација, а за објекте које 
треба изградити или реконструисати морају се пројектом обезбеђивати услови 
потребни за заштиту средине. 
 
За наведене активности у оквиру РТЦ-а, потенцијалне проблеме са аспекта 
угрожавања и заштите животне средине треба посебно проучити, а у оквиру 
инвестиционих програма за изградњу наведених објеката треба урадити Анализу 
могућег утицаја на околину и мере заштите.  

 

 
Правилником о анализи утицаја објеката односно радова на животну средину 
(Службени гласник РС, број 61/1992.) израда те анализе предвиђена ја за индустријске 
зоне, царинске зоне, складишта, складишта хемикалија и опасних материја, речна 
пристаништа, пловне канале, објекте у области саобраћаја. 
 
У оквиру Анализе утицаја треба сагледати и проценити утицаје на животну средину 
ради избора оптималних програма, техничко-технолошких, и других решења са 
најмањим могућим угрожавањем средине и предвидети мере за одржавање 
постројења и опреме у технички исправном стању, стручно вођење технолошких 
процеса и редовно функционисање наменских уређаја за заштиту животне средине. 
 
За познавање утицаја планираних активности РТЦ-а на животну средину потребно је 
да се утврђују и прате, квалитативно и квантитативно све штетне материје и друге 
појаве које могу да угрозе животну средину што ће омогућити планирање спречавања 
избацивања у околину штетних материја.  
 
У току експлоатације подсистема РТЦ-а неопходна је контрола количина штетних 
материја као и свих видова угрожавања средине, као основа за програмирање, 
планирање и предузимање мера за спречавање угрожавања средине. Планирање 
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квалитета животне средине мора да развија свака делатност полазећи од стварног 
стања угрожавања и угрожености животне средине и утврђених законских обавеза. 
 
Простори у саставу РТЦ-а треба да имају решено питање отпадних вода, а у оквиру 
пратећих функција решено одлагање свих баластних материја које су пореклом из 
радионица за одржавање возила, баластних материја са бродова и железничких 
вагона и свих отпадних материја из поступака складиштења и осталих функција. 
 
Отпадне воде треба да задовоље захтевани квалитет отпадних вода које се могу 
испуштати у градску канализацију што подразумева сопствени уређај за 
пречишћавање отпадних вода у зависности од типа отпадних материја у њима. 
Решавање проблема отпадних вода за сваку целину је различит па је у оквиру центра 
потребно обезбедити одговарајући предтретман. 
 
Опасан отпад, било да се транспортује или је продукт неког технолошког процеса, 
један је од најозбиљнијих складишних и еколошких проблема. Да би се спречила 
неконтролисана инцидентна ослобађања опасних материја складиштених у РТЦ-у или 
у транспорту кроз РТЦ, потребно је у потпуности испоштовати све законске одредбе о 
транспорту и складиштењу опасних материја. 
 
Потребно је обезбедити заштиту земљишта изградњом затворене каналске мреже. 
Зауљене отпадне воде са паркинга и манипулативних површина и платоа морају се 
прихватати путем таложника, пречистити и онда упустити у канализацију. Чврсти и 
течни отпаци морају се одлагати у складу са санитарно хигијенским захтевима. 
 
Еколошке групе 1У захтевају сложене поступке у решавању отпадних вода. Хемијска 
индустрија захтева комплетну технологију за третман отпадних вода, формирану за 
сваки појединачни случај. Металска индустрија треба да поседује сепаратор уља и да 
обезбеди збрињавање отпадних уља и отпадних средстава за обраду метала, обраду 
воде од термичког каљења, обраду воде површинске заштите. 
 
За транспорт као делатност не може се генерално донети закључак о потреби 
комплексног третмана отпадних вода. У кругу транспорта за бетонске површине увек 
су значајне зауљене воде од цурења из мотора, расипања приликом манипулације и 
замене уља. Значајно је да ли у кругу корисника постоји линија за прање возила и 
мотора и да ли је у кругу стациониран и сервис.  
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Ако се посматра делатност одржавања возила тада су најважнија питања везана за 
генералне поправке, тј. одељење за расклапање и прање мотора. За обраду ове воде 
није довољна гравитациона сепарација уља него сложенији третман. Сви емитори који 
имају прање делова мотора морају посебно решавати ту отпадну воду. Ако је у 
питању мања количина, можда прикупљањем и третирањем на некој централној 
јединици. Ако је у питању већа количина, развијеном технологијом за третман. 
 

Стратегија решавања зауљених вода подразумева заједничко збрињавање зауљених 
вода за све кориснике: 

- зауљени отпадни ток, по могућству треба третирати на месту настанка, 
- зауљени отпадни ток не мешати нарочито са отпадним органским 

растварачима и водом са великим садржајем површински активних материја, 
- зауљени отпадни ток транспортовати што мањом брзином. 

 
Група 1У-хемијска индустрија:  
Захтева комплетну линију за обраду вода у склопу које ће као први корак бити груба 
сепарација уљних материја и поред тога нека од метода смањења органског 
оптерећења воде при чему ће бити смањен и преостали садржај уља. 
 
Група 1У-металска индустрија:  
Довољна је груба сепарација уља на централном излазу-ако се отпадна уља, отпадна 
средства за обраду метала и воде од површинске заштите предају у сабир и ако је 
решен утицај вода од фарбаре. 
 
Група 2У-транспорт: 
Довољна је груба сепарација уља на централној јединици под условом да емитор 
нема линију за прање возила, ако се отпадно уље предаје у солир и ако се вода од 
дренирања предаје у солир. 
 
Група 3У захтева: 
Комплетан третман вода јер практично увек има укључену активност како прања 
возила тако и прања мотора, и најчешће неки обим одмашћивања делова. У линији 
третмана вода као први корак мора бити предвиђена груба сепарација уља, а затим 
кроз методе смањења органског оптерећења воде биће смањен и преостали садржај 
уља. 
 
С обзиром да се у простору планираног РТЦ-а и његовог окружења налазе комплекси 
и постројења у групи хазарда, да је у простору ушћа канала у Дунав са делом 
привредних зона “Север III” и “Север IV” смештено више значајних загађивача, 
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неопходно је анализирати како постојеће стање животне средине, тако и утицај РТЦ-а 
на животну средину, због свеукупног утицаја садржаја у простору свих корисника, 
ради праћења и контроле свих процеса рада у складу са постојећом домаћом и 
међународном законском регулативом. 

7.4 Преглед прописа за потребе Студије о условима и оправданости 
изградње РТЦ-а у Новом Саду 

Државна заједница Србија и Црна Гора ("Службени лист СФРЈ, СРЈ и С и ЦГ") 

- Закон о основама заштите животне средине (Сл. лист СРЈ 24/98); 
- Закон о поморској и унутрашњој пловидби (Сл. лист СРЈ 12/98); 
- Закон о промету експлозивних материја (СФРЈ 30/85, 6/89 и 53/91); 
- Закон о превозу опасних материја (27/90 и 45/90); 
- Основни закон о искоришћавању лука и пристаништа (Сл. лист СФРЈ  2/68) 
- Уредба о установи за одржавање и развој унутрашњих пловних путева (Сл. 

лист СРЈ 11/97);  
- Правилник о пловидби на унутрашњим пловним путевима (Сл. Лист СФРЈ 

79/81); 
- Наредба о условима за пловидбу бродова и других пловних објеката на 

пловном путу на реци Дунав од km 1258 до km 125 (Сл. лист СРЈ  64/01 и 
6/02). 

Република Србија (“Службени гласник РС”) 
- Закон о унутрашњој пловидби (Сл. гласник СРС 54/90); 
- Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима (44/77, 

45/85, 18/89); 
- Закон о заштити ваздуха од загађивања (8/73 и 31/77); 
- Закон о поступању са отпадним материјама (25/96); 
- Закон о заштити животне средине (66/91 и 83/92); 
- Закон о водама (46/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 54/96); 
- Закон о искоришћавању и заштити изворишта водоснабдевања (27/77); 
- Закон о планирању и изградњи (47/2003); 
- Закон о заштити од елементарних и других већих непогода (20/77); 
- Закон о заштити од пожара (37/88); 
- Правилник о анализи утицаја објеката, односно радова на животну средину 

(61/92); 
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- Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини (54/92); 
- Правилник о максимално дозвољеним концентрацијама штетних материја у 

ваздуху околине (31/78); 
- Правилник о опасним материјама у водама (31/82); 
- Уредба о класификацији водотока (5/68). 

Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада") 
- План заштите вода од загађивања за територију Градске заједнице Нови Сад 

(2/80); 
- Одлука о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама- "Сл. 

лист Града Новог Сада" (бр. 5/91, 13/92, 3/94, 10/01, 22/02, 11/03 и 13/03); 
- Одлука о санитарно-техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну 

канализацију (17/93, 3/94 и 10/01). 
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88  ППРРООЦЦЕЕННАА  ППООТТРРЕЕББННИИХХ  УУЛЛААГГААЊЊАА  ИИ  ООППРРААВВДДААННООССТТ  
ИИННВВЕЕССТТИИРРААЊЊАА  УУ  РРТТЦЦ  УУ  ННООВВООММ  ССААДДУУ  

8.1 Полазне претпоставке 

Процена потребних средстава и оправданост улагања у изградњу и опремање РТЦ–а у 
Новом Саду, урађени су на основу претходно сачињеног просторно-технолошког 
решења РТЦ–а. Као основ за дефинисање техничко-технолошког решења послужио је 
Генерални пројекат којим су сагледане претпоставке од значаја за изградњу РТЦ–а, 
као и могућности локације, технолошка шема и обим неопходних интервенција у 
простору на којем се планира лоцирање РТЦ-а. Истрaжене су и процењене потребе 
привреде за транспортом роба у гравитационом подручју, што је послужило као једна 
од основа за прогнозу пословања РТЦ-а у различитим развојним условима. 
 
На основу дефинисаног концепта РТЦ-а и сагледаног обима, структуре и динамике 
инвестирања у његову изградњу, урађена је провера економске оправданости 
уређења РТЦ-а у Новом Саду. Оправданост изградње и рентабилност улагања у РТЦ, 
сагледани су применом методологије економске оцене пројекта, чију основу чине 
следећи елементи: 

- потребна улагања у изградњу РТЦ-а, 
- приходи од функционисања РТЦ-а, 
- трошкови експлоатације подсистема РТЦ-а, 
- прорачун рока повраћаја уложених средстава у изградњу РТЦ-а, 
- прорачун нето садашње вредности пројекта, 
- интерна стопа рентабилности пројекта, 

 
Полазне величине за проверу оправданости изградње РТЦ-а утврђене су на основу: 
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- просторно-технолошког решења и утврђених капацитета подсистема РТЦ-а, 
- цена изградње инфраструктурних и других објеката, 
- процењеног обима промета роба и услуга у РТЦ-у, 
- цена услуга према актуелним тарифама РТЦ-а, 
- искуства сличних инвестиционих програма. 

 
Обим послова РТЦ-а, па тиме и његово пословање, у највећој мери зависиће од 
динамике привредних активности у земљи, а посебно на простору који РТЦ-у 
гравитира. Транзициони процеси који су у току и нестабилан привредни развој, 
представљају стање које не даје довољно квалитетних и поузданих полазних 
елемената за адекватну процену дугорочних привредних кретања, како у земљи тако 
и у предметном гравитационом подручју. Како не постоји усвојена дугорочна 
стратегија и пројекција развоја привреде на нивоу земље, односно на нивоу нижих 
целина, која би представљала основ за процену будућих робних токова, у овој Студији 
су дате три варијанте (сценарија) од којих се свака базира на различитим полазним 
претпоставкама развоја. Тиме се постигло да се оправданост изградње РТЦ-а провери 
са више различитих претпоставки и, са већим степеном поузданости, процени 
оправданост његове изградње. 
 
Као гравитационо подручје РТЦ-а Нови Сад, за потребе ове Студије утврђен је Јужно–
бачки регион. Полазне претпоставке и нумерички показатељи, за различите сценарије 
развоја, дати су у поглављу 5.2.1. 
 
Провера економске оправданости улагања у РТЦ, урађена је за сваки од следећа три 
сценарија развоја: 

1. Сценарио УСПОРЕНОГ развоја; 
2. Сценарио УБРЗАНОГ развоја; и 
3. Сценарио ОЧЕКИВАНОГ развоја. 

 
Елементи прорачуна исказани су у новчаној јединици ЕУР. 
 
Структура прихода и расхода приказана је заједно за Луку и Ранжирну станицу, а 
претпоставља се да је могућа расподела прихода у односу 65:35 у корист Луке. 
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8.2 Процена потребних инвестиционих улагања 

Укупна инвестициона улагања у изградњу РТЦ–а “Нови Сад” износе 93.359.024 ЕУР-а 
и њихова структура је приказана у табели у наставку (Табела 8-1). 
 
Инвестициона улагања у РТЦ, према свом карактеру односно просторном размештају, 
сврстана су у три основне групе, и њихова структура је следећа: 

1. Претходна улагања - 35,8%; 
2. Уређење садржаја на локацији Лука - 41,1%; 
3. Уређење садржаја на локацији Ранжирна станица - 23,1%. 

 
Највећа улагања предвиђена су на локацији Луке у оквиру које се планира већи број 
објеката које је потребно изградити или прилагодити потребама РТЦ-а. 
 
У структури инвестиција претходна улагања учествују са око 36%. То представља 
значајну погодност јер знатан део објеката и инфраструктуре потребних за 
функционисање РТЦ-а већ постоји на терену. Претходна улагања садрже вредност 
земљишта, објеката, инфраструктуре и инсталисане опреме. Процена вредности 
претходних улагања, односно вредности изграђене инфраструктуре, објеката и 
инсталисане опреме, урађена је на основу података о њиховој старости и 
амортизационом периоду. Начин коришћења, трошкови и други услови везани за 
претходна улагања, уредиће се у складу са начином и условима организовања РТЦ-а. 
 
Најмања улагања планирана су на Ранжирној станици у оквиру које ће се градити 
објекти и инфраструктура са циљем да се заокружи технолошки процес РТЦ-а. С 
обзиром да инвестициона улагања садрже трошкове изградње објеката који су 
неопходни да се обезбеде услови за оптимално функционисање и пословање РТЦ-а, 
она су по структури и вредносном износу једнака за сваки од анализираних сценарија 
развоја. 
 
Претпостављено је да је инвестициона улагања у изградњу и опремање РТЦ-а могуће 
реализовати у року од три године. 
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Табела 8-1: Структура и динамика инвестирања (ЕУР) 

Структура инвестиција (ЕУР) укупно 0 1 2 3

А Претходна улагања * 33 438 650 33 438 650 - - -

А1. Вредност локацијa 11 060 000 11 060 000 - - -

А2. Вредност изграђених објеката 10 075 550 10 075 550 - - -

А3. Вредност изграђене инфраструктуре 7 003 100 7 003 100 - - -

А4. Вредност инсталисане опреме 5 000 000 5 000 000 - - -
А5. Вредност осталих елемената  300 000  300 000 - - -

Б Уређење садржаја на локацији 
"Лука" 38 332 542 1 296 270 12 609 274 12 404 948 12 022 052

Б1. Контенерски терминал 12 506 454 - 5 952 186 1 804 572 4 749 696

Претоварна механизација 4 687 200 - 2 343 600 - 2 343 600

Складиште за контенере 1 600 902 - 1 600 902 - -

Вертикални кеј 6 218 352 - 2 007 684 1 804 572 2 406 096

Б2. Складишни подсистем 3 606 726 - - 1 056 666 2 550 060

Отворено складиште за генералне терете 1 056 666 - - 1 056 666 -

Отворено складиште 1 329 900 1 329 900

Затворено складиште 1 220 160 - - - 1 220 160

Б3. "РО-РО" терминал 2 897 415 - 2 227 815  669 600 -

Складишно-манипулативне површине 2 123 190 - 2 123 190 - -

Саобраћајница на алтернативној траси  104 625 -  104 625 - -

Претоварна механизација и опрема  669 600 - -  669 600 -

Б4. "Hucke Pack" терминал  628 680 - - -  62

Железнички колосеци  613 800 - - -  613 800

Косе равни  14 880 - - -  1

Б5. Паркинг простор 4 072 005 - - 3 300 295  771 710

Паркинг 3 662 805 - - 2 891 095  771 710

Сервисни објекат  409 200 - -  409 200 -

Б6. Пратеће функције 5 376 516 - 1 147 811 2 767 968 1 460 737

Пословно-управљачки центар 3 284 016 - 1 147 811 1 721 718  414 487

Хотел 2 092 500 - - 1 046 250 1 046 250

Б7. Слободна зона  639 375 - -  369 050  270 325

Индустријски колосек  639 375 - -  369 050  270 325

Б8. Заједнички објекти 3 942 168 - 2 135 164 1 309 074  497 930

Реконструкција постојећих железничких колосека 1 994 850 - 1 325 249  669 601 -

Железнички колосеци за приступ вертикалном кеју  690 525 -  243 427  277 251  169 847

Пешачке површине  526 269 -  175 423  175 423  175 423

Манипулативна површина северно од "Данубиус"-а  266 445 -  266 445 - -

Хидротехничка инфраструктура  340 761 -  83 514  145 693  111 554

Електроенергетска инфраструктура  123 318 -  41 106  41 106  41 106

Б9. Остале инвестиције (непредвиђ. радови, 
мере заштите животне средине и сл.) 3 366 934 - 1 146 298 1 127 723 1 092 914
Б10. Пројектовање и надзор (3,5% од инвест.) 1 296 270 1 296 270 - - -

В Уређење садржаја на локацији 
"Ранжирна станица" 21 587 832  730 023 15 285 480 5 199 229  373 099

В1. Друмске саобраћајне површине и површине 
за отворена складишта 11 635 244 - 11 392 163  207 013  36 068

В2. Железнички колосеци 1 441 360 -  257 559 1 183 801 -

В3. Објекти 3 087 600 - 1 598 614 1 343 279  145 707

В4. Претоварна механизација 2 797 440 -  647 555 1 992 479  157 406

В5. Остале инвестиције (непредвиђ. радови, 
мере заштите животне средине и сл.) 1 896 164 - 1 389 589  472 657  33 918
В6. Пројектовање и надзор (3,5% од инвест.)  730 023  730 023 - - -

УКУПНО: 93 359 024 35 464 943 27 894 754 17 604 177 12 395 151

* са амортизацијом

Године пројекта

8 680

4 880
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8.3 Формирање укупног прихода  

Укупан приход РТЦ-а формираће се од: 
- рада са контенерима, 
- складиштења роба, 
- рада “RО-RО” и “Hucke-Pack” терминала, 
- опслуживања транспортних средстава, 
- царињења роба, 
- шпедитерских услуга, 
- трговине, угоститељства, банкарских и других услуга у оквиру комплекса РТЦ-а. 

 
Величина прихода од рада РТЦ-а, за сваки од анализираних сценарија развоја, 
процењена је на основу следећих елемената: 

- очекиване структуре и обима робних и транспортних токова као и других 
услуга које ће се реализовати преко РТЦ-а Нови Сад, 

- цена услуга по важећим тарифама. 
 
Процена прихода разликује се за сваку од анализираних развојних варијанти, с 
обзиром да ће приход РТЦ-а у највећој мери зависити од динамике развоја привреде, 
односно обима робних токова и услуга на подручју које гравитира РТЦ-у. За сваку од 
анализираних варијанти развоја дате су динамика и структура очекиваних прихода у 
периоду од 20 година. Са постојећом инфраструктуром, објектима и опремом, 
оствариће се одређени мањи приходи и у току реализације инвестиционе изградње, 
али ће се значајнији приходи остваривати након потпуног завршетка РТЦ-а. Већи 
обим послова и бржи раст прихода оствариће се после четврте године, односно после 
завршетка инвестиционе изградње када се очекује да ће РТЦ бити у потпуности 
опремљен. Даљи раст прихода зависиће од динамике привредних активности и 
пословних способности управе РТЦ-а. 
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8.4 Провера оправданости улагања у изградњу РТЦ-а према различитим 
развојним сценаријима 

8.4.1 Сценарио УСПОРЕНОГ развоја 

8.4.1.1 Структура прихода 
Ова развојна варијанта полази од предпоставки да ће економски и привредни развој у 
земљи па и у гравитационом подручју РТЦ-а Нови Сад, у периоду за који се планира 
његова изградња и развој, бити успорен, са минималним развојним стопама раста 
индустријске и пољопривредне производње (до 2%). 
 
Тако успорена динамика привредног развоја могла би имати негативне последице на 
пословање РТЦ-а, јер би обим послова, па тиме и могућност остваривања прихода, 
били у оквирима тако успореног привредног развоја. Ниска привредна активност 
формирала би и промет роба и услуга на нижем нивоу, па би и пословање РТЦ-а 
било у тим оквирима. 
 
У структури прихода највеће учешће имају приходи од коришћења складишног 
подсистема, приходи од царинског терминала и приходи од контенерског терминала, 
па затим приходи од шпедитерских услуга, “RО-RО” и “Hucke-Pack” терминалa. 
Укупни приходи су различити по годинама и имају тенденцију сталног пораста, тако 
да би након завршетка инвестиционе изградње износили око 25,9 милона ЕУР-а, а у 
последњој посматаној години око 46,7 милиона ЕУР-а, што значи да би се у периоду 
од око 15 година, на годишњем нивоу, повећали за око 80%. 
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Табела 8-2: Структура прихода (ЕУР) – сценарио УСПОРЕНОГ развоја 

С т р у к т у р а   п р и х о д а   (ЕУР) - сценарио УСПОРЕНОГ развоја
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Година
Контенерски 

терминал
Складишни 
подсистем

"Ro-Ro" 
терминал

"Hucke Pack" 
терминал

Паркинг за 
теретна возила

Сервисира- 
ње друм.

возила
Царински 
терминал

2004 - - - - - - -
2005  9 929  16 548  5 693  5 295  1 986   331  11 915
2006  98 933  164 888  56 721  52 764  19 787  3 298  118 719
2007  228 001  380 001  130 720  121 600  45 600  7 600  273 601
2008 2 081 165 3 468 609 1 193 202 1 109 955  416 233  69 372 2 497 399
2009 3 879 354 6 465 590 2 224 163 2 068 989  775 871  129 312 4 655 225
2010 4 068 532 6 780 887 2 332 625 2 169 884  813 706  135 618 4 882 239
2011 4 256 751 7 094 584 2 440 537 2 270 267  851 350  141 892 5 108 101
2012 4 449 974 7 416 623 2 551 318 2 373 320  889 995  148 332 5 339 969
2013 4 648 308 7 747 180 2 665 030 2 479 097  929 662  154 944 5 577 969
2014 4 874 425 8 124 042 2 794 670 2 599 693  974 885  162 481 5 849 310
2015 5 108 031 8 513 385 2 928 605 2 724 283 1 021 606  170 268 6 129 637
2016 5 294 917 8 824 861 3 035 752 2 823 956 1 058 983  176 497 6 353 900
2017 5 487 300 9 145 500 3 146 052 2 926 560 1 097 460  182 910 6 584 760
2018 5 685 330 9 475 549 3 259 589 3 032 176 1 137 066  189 511 6 822 396
2019 5 889 159 9 815 265 3 376 451 3 140 885 1 177 832  196 305 7 066 991
2020 6 098 944 10 164 907 3 496 728 3 252 770 1 219 789  203 298 7 318 733
2021 6 314 847 10 524 745 3 620 512 3 367 918 1 262 969  210 495 7 577 816
2022 6 537 031 10 895 052 3 747 898 3 486 417 1 307 406  217 901 7 844 438
2023 6 765 667 11 276 112 3 878 983 3 608 356 1 353 133  225 522 8 118 801
2024 7 000 929 11 668 215 4 013 866 3 733 829 1 400 186  233 364 8 401 115

С т р у к т у р а   п р и х о д а   (ЕУР) - сценарио УСПОРЕНОГ развоја
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Година
Шпедитер- 
ске услуге

Берза 
транспорта

Трговачке 
услуге

Угоститељ- 
ске услуге Вагање

Поштанско 
банкарске 

услуге
Издавање 
простора УКУПНО

2004 - - - - - - - -
2005  6 619  1 986  1 125   794  1 986   331  1 655  66 193
2006  65 955  19 787  11 212  7 915  19 787  3 298  16 489  659 552
2007  152 000  45 600  25 840  18 240  45 600  7 600  38 000 1 520 004
2008 1 387 444  416 233  235 865  166 493  416 233  69 372  346 861 13 874 436
2009 2 586 236  775 871  439 660  310 348  775 871  129 312  646 559 25 862 361
2010 2 712 355  813 706  461 100  325 483  813 706  135 618  678 089 27 123 548
2011 2 837 834  851 350  482 432  340 540  851 350  141 892  709 458 28 378 337
2012 2 966 649  889 995  504 330  355 998  889 995  148 332  741 662 29 666 494
2013 3 098 872  929 662  526 808  371 865  929 662  154 944  774 718 30 988 718
2014 3 249 617  974 885  552 435  389 954  974 885  162 481  812 404 32 496 168
2015 3 405 354 1 021 606  578 910  408 642 1 021 606  170 268  851 339 34 053 541
2016 3 529 944 1 058 983  600 091  423 593 1 058 983  176 497  882 486 35 299 444
2017 3 658 200 1 097 460  621 894  438 984 1 097 460  182 910  914 550 36 581 999
2018 3 790 220 1 137 066  644 337  454 826 1 137 066  189 511  947 555 37 902 198
2019 3 926 106 1 177 832  667 438  471 133 1 177 832  196 305  981 526 39 261 059
2020 4 065 963 1 219 789  691 214  487 916 1 219 789  203 298 1 016 491 40 659 628
2021 4 209 898 1 262 969  715 683  505 188 1 262 969  210 495 1 052 474 42 098 978
2022 4 358 021 1 307 406  740 864  522 963 1 307 406  217 901 1 089 505 43 580 209
2023 4 510 445 1 353 133  766 776  541 253 1 353 133  225 522 1 127 611 45 104 450
2024 4 667 286 1 400 186  793 439  560 074 1 400 186  233 364 1 166 821 46 672 859
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8.4.1.2 Структура расхода 
Пројекција расхода за ову варијанту развоја сагледана је полазећи од пројектованог 
техничко–технолошког решења, структуре и обима услуга које би у претпостављеним 
развојним условима РТЦ пружао корисницима, као и на основу норматива, 
материјалних биланса и искустава у функционисању сличних РТЦ-а. Висина расхода је 
различита по годинама и постепено расте у складу са растом обима пословања. 
 
Укупни годишњи расходи након завршетка инвестиционих улагања, износе око 15,8 
милиона ЕУР-а, док у последњој посматраној години износе око 29,5 милиона ЕУР-а, 
што на годишњем нивоу представља повећање од око 87%. 

Табела 8-3: Структура расхода (ЕУР) – сценарио УСПОРЕНОГ развоја 

С т р у к т у р а   р а с х о д а   (ЕУР) - сценарио УСПОРЕНОГ развоја
1. 2. 3. 4. 5.

Година
Утрошена 
средства

материјални 
трошкови

аморти- 
зација

остали 
трошкови

Бруто 
лич.дох.

Доринос 
на БЛД

Заједнич- 
ки трошк.

Финансиј- 
ске обав. УКУПНО

2004 - - - - - - - -
2005  13 689  4 943  7 225  1 521  13 309  1 141  2 282  7 605  38 026
2006  136 400  49 256  71 989  15 156  132 612  11 367  22 733  75 778  378 890
2007  324 655  117 237  171 346  36 073  315 637  27 055  54 109  180 364  901 820
2008 3 010 456 1 087 109 1 588 852  334 495 2 926 833  250 871  501 743 1 672 476 8 362 379
2009 5 699 261 2 058 066 3 007 943  633 251 5 540 948  474 938  949 877 3 166 256 15 831 280
2010 6 069 144 2 191 635 3 203 159  674 349 5 900 557  505 762 1 011 524 3 371 747 16 858 734
2011 6 446 126 2 327 768 3 402 122  716 236 6 267 066  537 177 1 074 354 3 581 181 17 905 904
2012 6 738 730 2 433 430 3 556 552  748 748 6 551 543  561 561 1 123 122 3 743 739 18 718 693
2013 7 039 072 2 541 887 3 715 066  782 119 6 843 543  586 589 1 173 179 3 910 596 19 552 979
2014 7 381 489 2 665 538 3 895 786  820 165 7 176 447  615 124 1 230 248 4 100 827 20 504 135
2015 7 735 245 2 793 283 4 082 491  859 472 7 520 377  644 604 1 289 208 4 297 358 21 486 792
2016 8 018 252 2 895 480 4 231 855  890 917 7 795 522  668 188 1 336 375 4 454 584 22 272 921
2017 8 309 583 3 000 683 4 385 613  923 287 8 078 762  692 465 1 384 931 4 616 435 23 082 176
2018 8 609 466 3 108 974 4 543 885  956 607 8 370 314  717 455 1 434 911 4 783 037 23 915 183
2019 8 918 130 3 220 436 4 706 791  990 903 8 670 405  743 178 1 486 355 4 954 517 24 772 585
2020 9 235 815 3 335 155 4 874 458 1 026 202 8 979 264  769 651 1 539 302 5 131 008 25 655 041
2021 9 562 762 3 453 220 5 047 014 1 062 529 9 297 130  796 897 1 593 794 5 312 646 26 563 229
2022 9 899 223 3 574 720 5 224 590 1 099 914 9 624 245  824 935 1 649 871 5 499 569 27 497 843
2023 10 245 454 3 699 747 5 407 323 1 138 384 9 960 858  853 788 1 707 576 5 691 919 28 459 594
2024 10 601 717 3 828 398 5 595 351 1 177 969 10 307 225  883 476 1 766 953 5 889 843 29 449 215

-

 

8.4.1.3 Економска оцена оправданости инвестиције 
Оцена оправданости инвестирања у РТЦ изведена је применом три стандардна 
критеријума из методологије економске оцене пројекта: 

1. Рока повраћаја инвестиционих средстава; 
2. Нето садашње вредности пројекта; 
3. Интерне стопе рентабилности пројекта. 
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8.4.1.3.1 Рок повраћаја инвестиционих средстава 
Период повраћаја инвестиционих улагања представља време које је потребно да 
пројекат поврати уложена средства. Период повратка инвестиционих средстава мора 
бити усклађен са условима финансирања и по правилу не сме бити дужи од 
економског тока пројекта. Што је технолошки напредак у одређеној делатности бржи, 
то рок повратка уложених средстава мора бити краћи. 
 
На основу података датих у наредној табели (Табела 8-4) утврђен је рок повратка 
средстава после 11 година .Тај рок је краћи од економског ока пројекта, па се са тог 
аспекта може сматрати прихватљивим. 

т

Табела 8-4: Рок повраћаја инвестиционих средстава – сценарио УСПОРЕНОГ 
развоја 

0 66.193 63.359.696 38.026 -63.331.528 -63.331.528
1 659.552 17.604.177 378.890 -17.323.515 -80.655.044
2 1.520.004 12.395.151 901.820 -11.776.967 -92.432.011
3 13.874.436 8.362.379 5.512.058 -86.919.953
4 25.862.361 15.831.280 10.031.081 -76.888.872
5 27.123.548 16.858.734 10.264.815 -66.624.057
6 28.378.337 17.905.904 10.472.433 -56.151.624
7 29.666.494 18.718.693 10.947.800 -45.203.824
8 30.988.718 19.552.979 11.435.740 -33.768.085
9 32.496.168 20.504.135 11.992.032 -21.776.052

10 34.053.541 21.486.792 12.566.748 -9.209.304

12 36.581.999 23.082.176 13.499.823 17.317.043
13 37.902.198 23.915.183 13.987.015 31.304.058
14 39.261.059 24.772.585 14.488.474 45.792.532
15 40.659.628 25.655.041 15.004.587 60.797.119
16 42.098.978 26.563.229 15.535.749 76.332.868
17 43.580.209 27.497.843 16.082.366 92.415.235
18 45.104.450 28.459.594 16.644.856 109.060.090
19 46.672.859 29.449.215 17.223.644 126.283.735

Кумулатив нето
прихода

Година Укупан приход Инвестиције Расходи
Нето приход из 
економског тока

11 35.299.444 22.272.921 13.026.523 3.817.220

 

8.4.1.3.2 Нето садашња вредност пројекта  
Нето садашња вредност пројекта (НСВ) утврђује укупну вредност пројекта у читавом 
његовом економском веку. Нето садашња вредност пројекта мора бити позитивна или 
једнака нули уз употребљену индивидуалну дисконтну стопу која по правилу 
преставља пондерисану аритметичку средину реалних каматних стопа за све изворе 
којима је финансирана инвестиција. 
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Нето садашња вредност пројекта за варијанту УСПОРЕНОГ развоја износи 
НСВ=543.818 ЕУР-а, уз дисконтну стопу од 8,30%. У овој развојној варијанти нето 
садашња вредност пројекта је позитивна, али уз релативно ниску дисконтну стопу што 
указује да би инвестиција била исплатива само уз релативно ниске каматне стопе за 
кредитна средства (до 8,30%). 

Табела 8-5: Прорачун нето садашње вредности пројекта – сценарио УСПОРЕНОГ 
развоја 

Инвестиције Трошкови Приходи Нето приход
0 63.359.696 38.026 66.193 63.359.696 38.026 66.193 -63.331.528 1,000000
1 17.604.177 378.890 659.552 16.255.011 349.852 609.004 -15.995.859 0,923361
2 12.395.151 901.820 1.520.004 10.568.051 768.888 1.295.949 -10.040.990 0,852596
3 8.362.379 13.874.436 0 6.583.312 10.922.699 4.339.387 0,787254
4 15.831.280 25.862.361 0 11.508.062 18.799.848 7.291.786 0,726919
5 16.858.734 27.123.548 0 11.315.732 18.205.567 6.889.835 0,671209
6 17.905.904 28.378.337 0 11.097.509 17.587.990 6.490.480 0,619768
7 18.718.693 29.666.494 0 10.712.142 16.977.238 6.265.095 0,572270
8 19.552.979 30.988.718 0 10.332.021 16.374.798 6.042.778 0,528412
9 20.504.135 32.496.168 0 10.004.269 15.855.358 5.851.089 0,487915

10 21.486.792 34.053.541 0 9.680.260 15.341.849 5.661.589 0,450521
11 22.272.921 35.299.444 0 9.265.400 14.684.354 5.418.954 0,415994
12 23.082.176 36.581.999 0 8.866.154 14.051.606 5.185.452 0,384113
13 23.915.183 37.902.198 0 8.482.107 13.442.946 4.960.839 0,354675
14 24.772.585 39.261.059 0 8.112.840 12.857.710 4.744.869 0,327493
15 25.655.041 40.659.628 0 7.757.930 12.295.227 4.537.297 0,302394
16 26.563.229 42.098.978 0 7.416.954 11.754.827 4.337.874 0,279219
17 27.497.843 43.580.209 0 7.089.488 11.235.840 4.146.352 0,257820
18 28.459.594 45.104.450 0 6.775.112 10.737.599 3.962.487 0,238061
19 29.449.215 46.672.859 0 6.473.409 10.259.442 3.786.033 0,219816

Укупно: 93.359.024 372.207.419 591.850.178 90.182.758 152.629.468 243.356.045 543.818

Година Инвестиције Трошкови Приходи
Дисконтни 

фактор
Дисконтоване вредности ДС=8,30%

 

8.4.1.3.3  Интерна стопа рентабилности пројекта 
Интерна стопа рентабилности (ИСР) пројекта је дисконтна стопа код које је нето 
садашња вредност пројекта једнака нули. Сматра се да је пројекат прихватљив, 
односно да може имати позитивну финансијско-тржишну оцену, ако је израчуната 
интерна стопа рентабилности једнака или већа од 8% (Литература 12), односно 
једнака или већа од индивидуалне дисконтне стопе ако је она већа од 8%. 
 
Према овој развојној варијанти, интерна топа рентабилности пројекта износи око 
ИСР=8.37%. Релативно ниска стопа рентабилности пројекта указује да би у таквим 
развојним условима овај пројекат био гранично исплатив, са израженим степеном 
неизвесности. 

с
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8.4.2 Сценарио УБРЗАНОГ развоја 

8.4.2.1 Динамика и структура остварења прихода 
Овај развојни сценарио полази од предпоставке да ће будући економски и привредни 
развој бити стабилан и да ће се обим робних токова формирати на знатно вишем 
нивоу од оног који је остварен последњих година. Он подразумева убрзан раст 
индустријске и пољопривредне производње и услуга, знатно изнад раста који је 
предвиђен сценаријом УСПОРЕНОГ развоја. У тако претпостављеним условима 
економског и привредног развоја, РТЦ Нови Сад би остваривао приходе у складу са 
укупном привредном динамиком у земљи односно гравитационом подручју. 
 
Структура прихода, по овом развојном сценарију, не би се битније изменила у односу 
на ону која би се остварила у претходној варијанти (УСПОРЕНОГ развоја), али би 
висина прихода по свим елементима структуре и у укупном износу била знатно већа. 
Укупни приходи повећавали би се у складу са динамиком привредног развоја и 
пословном ефикасношћу РТЦ-а. Због тога се предвиђа да би годишњи приходи након 
реализације инвестиције, могли износити око 30,5 милиона ЕУР-а, док би у последњој 
посматраној години економског тока пројекта, износили око 73,4 милиона ЕУР-а, што 
представља пораст од око 141%. 
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Табела 8-6: Структура прихода (ЕУР) – сценарио УБРЗАНОГ развоја 

С т р у к т у р а   п р и х о д а   (ЕУР) - сценарио УБРЗАНОГ развоја
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Година
Контенерски 

терминал
Складишни 
подсистем

"Rо-Rо" 
терминал

"Hucke Pack" 
терминал

Паркинг за 
теретна возила

Сервисира- 
ње друм.

возила
Царински 
терминал

2004 - - - - - - -
2005  10 246  17 077  5 874  5 465  2 049   342  12 295
2006  105 482  175 803  60 476  56 257  21 096  3 516  126 578
2007  251 046  418 410  143 933  133 891  50 209  8 368  301 255
2008 2 374 595 3 957 659 1 361 435 1 266 451  474 919  79 153 2 849 514
2009 4 581 355 7 635 591 2 626 643 2 443 389  916 271  152 712 5 497 625
2010 4 967 622 8 279 371 2 848 104 2 649 399  993 524  165 587 5 961 147
2011 5 331 008 8 885 013 3 056 445 2 843 204 1 066 202  177 700 6 397 210
2012 5 716 545 9 527 574 3 277 486 3 048 824 1 143 309  190 551 6 859 854
2013 6 125 500 10 209 167 3 511 954 3 266 934 1 225 100  204 183 7 350 600
2014 6 589 721 10 982 868 3 778 107 3 514 518 1 317 944  219 657 7 907 665
2015 7 025 652 11 709 420 4 028 041 3 747 014 1 405 130  234 188 8 430 783
2016 7 409 025 12 348 375 4 247 841 3 951 480 1 481 805  246 968 8 890 830
2017 7 811 611 13 019 352 4 478 657 4 166 193 1 562 322  260 387 9 373 934
2018 8 234 342 13 723 903 4 721 022 4 391 649 1 646 868  274 478 9 881 210
2019 8 678 190 14 463 650 4 975 496 4 628 368 1 735 638  289 273 10 413 828
2020 9 105 552 15 175 920 5 220 516 4 856 294 1 821 110  303 518 10 926 662
2021 9 552 090 15 920 151 5 476 532 5 094 448 1 910 418  318 403 11 462 508
2022 10 018 629 16 697 715 5 744 014 5 343 269 2 003 726  333 954 12 022 355
2023 10 506 026 17 510 043 6 023 455 5 603 214 2 101 205  350 201 12 607 231
2024 11 015 174 18 358 624 6 315 367 5 874 760 2 203 035  367 172 13 218 209

С т р у к т у р а   п р и х о д а   (ЕУР) - сценарио УБРЗАНОГ развоја
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Година
Шпедитер- 
ске услуге

Берза 
транспорта

Трговачке 
услуге

Угоститељ- 
ске услуге Вагање

Поштанско 
банкарске 

услуге
Издавање 
простора УКУПНО

2004 - - - - - - - -
2005  6 831  2 049  1 161   820  2 049   342  1 708  68 307
2006  70 321  21 096  11 955  8 439  21 096  3 516  17 580  703 211
2007  167 364  50 209  28 452  20 084  50 209  8 368  41 841 1 673 640
2008 1 583 063  474 919  269 121  189 968  474 919  79 153  395 766 15 830 635
2009 3 054 236  916 271  519 220  366 508  916 271  152 712  763 559 30 542 364
2010 3 311 748  993 524  562 997  397 410  993 524  165 587  827 937 33 117 483
2011 3 554 005 1 066 202  604 181  426 481 1 066 202  177 700  888 501 35 540 054
2012 3 811 030 1 143 309  647 875  457 324 1 143 309  190 551  952 757 38 110 297
2013 4 083 667 1 225 100  694 223  490 040 1 225 100  204 183 1 020 917 40 836 669
2014 4 393 147 1 317 944  746 835  527 178 1 317 944  219 657 1 098 287 43 931 473
2015 4 683 768 1 405 130  796 241  562 052 1 405 130  234 188 1 170 942 46 837 681
2016 4 939 350 1 481 805  839 690  592 722 1 481 805  246 968 1 234 838 49 393 500
2017 5 207 741 1 562 322  885 316  624 929 1 562 322  260 387 1 301 935 52 077 409
2018 5 489 561 1 646 868  933 225  658 747 1 646 868  274 478 1 372 390 54 895 610
2019 5 785 460 1 735 638  983 528  694 255 1 735 638  289 273 1 446 365 57 854 601
2020 6 070 368 1 821 110 1 031 963  728 444 1 821 110  303 518 1 517 592 60 703 680
2021 6 368 060 1 910 418 1 082 570  764 167 1 910 418  318 403 1 592 015 63 680 602
2022 6 679 086 2 003 726 1 135 445  801 490 2 003 726  333 954 1 669 771 66 790 859
2023 7 004 017 2 101 205 1 190 683  840 482 2 101 205  350 201 1 751 004 70 040 170
2024 7 343 450 2 203 035 1 248 386  881 214 2 203 035  367 172 1 835 862 73 434 496
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8.4.2.2 Структура расхода  
Пројекција расхода, према овом развојном сценарију, заснива се на истим полазним 
претпоставкама као и у предходној варијанти с тим што би њихова висина била 
знатно већа услед већег обима послова који би се реализовали у РТЦ-у у условима 
динамичног економског и привредног развоја. Висина расхода кретаће се у складу са 
растом обима послова, односно укупног прихода. Након завршетка инвестиционих 
улагања предвиђају се годишњи расходи у висини од 18,7 милиона ЕУР-а, а у 
последњој години економског тока пројекта 46,3 милиона ЕУР-а, што на годишњем 
нивоу представља пораст од око 148%. 

Табела 8-7: Структура расхода (ЕУР) – сценарио УБРЗАНОГ развоја 

С т р у к т у р а   р а с х о д а   (ЕУР) - сценарио УБРЗАНОГ развоја
1. 2. 3. 4. 5.

Година
Утрошена 
средства

материјални 
трошкови

аморти- 
зација

остали 
трошкови

Бруто 
лич.дох.

Доринос 
на БЛД

Заједнич- 
ки трошк.

Финансиј- 
ске обав. УКУПНО

2004 - - - - - - - -
2005  14 126  5 101  7 456  1 570  13 734  1 177  2 354  7 848  39 240
2006  145 429  52 516  76 754  16 159  141 390  12 119  24 238  80 794  403 971
2007  357 470  129 086  188 665  39 719  347 540  29 789  59 578  198 594  992 972
2008 3 434 910 1 240 384 1 812 869  381 657 3 339 495  286 242  572 485 1 908 283 9 541 416
2009 6 730 588 2 430 490 3 552 255  747 843 6 543 627  560 882 1 121 765 3 739 216 18 696 078
2010 7 410 342 2 675 957 3 911 014  823 371 7 204 499  617 529 1 235 057 4 116 857 20 584 284
2011 8 072 906 2 915 216 4 260 700  896 990 7 848 659  672 742 1 345 484 4 484 948 22 424 739
2012 8 656 736 3 126 043 4 568 833  961 860 8 416 271  721 395 1 442 789 4 809 298 24 046 488
2013 9 276 030 3 349 677 4 895 682 1 030 670 9 018 362  773 002 1 546 005 5 153 350 25 766 749
2014 9 979 013 3 603 532 5 266 701 1 108 779 9 701 818  831 584 1 663 169 5 543 896 27 719 480
2015 10 639 156 3 841 918 5 615 110 1 182 128 10 343 624  886 596 1 773 193 5 910 642 29 553 212
2016 11 219 710 4 051 562 5 921 513 1 246 634 10 908 051  934 976 1 869 952 6 233 172 31 165 860
2017 11 829 358 4 271 713 6 243 272 1 314 373 11 500 765  985 780 1 971 560 6 571 866 32 859 328
2018 12 469 511 4 502 879 6 581 131 1 385 501 12 123 136 1 039 126 2 078 252 6 927 506 34 637 531
2019 13 141 645 4 745 594 6 935 868 1 460 183 12 776 599 1 095 137 2 190 274 7 300 914 36 504 568
2020 13 788 811 4 979 293 7 277 428 1 532 090 13 405 789 1 149 068 2 298 135 7 660 451 38 302 254
2021 14 465 018 5 223 479 7 634 315 1 607 224 14 063 212 1 205 418 2 410 836 8 036 121 40 180 605
2022 15 171 511 5 478 601 8 007 186 1 685 723 14 750 080 1 264 293 2 528 585 8 428 617 42 143 087
2023 15 909 591 5 745 130 8 396 728 1 767 732 15 467 658 1 325 799 2 651 598 8 838 661 44 193 307
2024 16 680 610 6 023 554 8 803 655 1 853 401 16 217 260 1 390 051 2 780 102 9 267 006 46 335 028

-

 

8.4.2.3 Економска оцена оправданости инвестиције 
Оцена оправданости инвестирања у РТЦ, као и код предходног сценарија, изведена је 
применом следећих поступака из методологије економске оцене пројекта: 

1. Рока повраћаја инвестиционих средстава; 
2. Нето садашње вредности пројекта; 
3. Интерне стопе рентабилности пројекта; 

8.4.2.3.1 Рок повраћаја инвестиционих средстава 
На основу података из наредне табеле (Табела 8-8), утврђен је рок повраћаја 
инвестиционих редстава који би се реализовао после 10 година економског тока с
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пројекта. Овај рок је знатно краћи од економског ока пројекта, а како делатност РТЦ
а не спада у делатности које су подложне брзим технолошким променама, овај рок се  
са економског аспекта оцењује као прихватљив. 

т  -

Табела 8-8: Рок повраћаја инвестиционих средстава – сценарио УБРЗАНОГ 
развоја 

0 68.307 63.359.696 39.240 -63.330.629 -63.330.629
1 703.211 17.604.177 403.971 -17.304.937 -80.635.566
2 1.673.640 12.395.151 992.972 -11.714.483 -92.350.049
3 15.830.635 9.541.416 6.289.219 -86.060.830
4 30.542.364 18.696.078 11.846.286 -74.214.544
5 33.117.483 20.584.284 12.533.199 -61.681.345
6 35.540.054 22.424.739 13.115.315 -48.566.030
7 38.110.297 24.046.488 14.063.810 -34.502.221
8 40.836.669 25.766.749 15.069.920 -19.432.300
9 43.931.473 27.719.480 16.211.993 -3.220.307

11 49.393.500 31.165.860 18.227.640 32.291.802
12 52.077.409 32.859.328 19.218.081 51.509.882
13 54.895.610 34.637.531 20.258.079 71.767.961
14 57.854.601 36.504.568 21.350.033 93.117.994
15 60.703.680 38.302.254 22.401.426 115.519.420
16 63.680.602 40.180.605 23.499.997 139.019.417
17 66.790.859 42.143.087 24.647.772 163.667.190
18 70.040.170 44.193.307 25.846.863 189.514.052
19 73.434.496 46.335.028 27.099.468 216.613.520

Кумулатив нето
прихода

Година Укупан приход Инвестиције Расходи
Нето приход из 
економског тока

10 46.837.681 29.553.212 17.284.468 14.064.161

 

8.4.2.3.2 Нето садашња вредност пројекта 
Нето садашња вредност пројекта за варијанту УБРЗАНИ развој, износи НСВ=206.159 
ЕУР-а, уз дисконтну стопу од 11,80%. Нето садашња вредност пројекта за овај 
развојни сценарио је позитивна што указује да је, уз наведене развојне претпоставке, 
улагање у РТЦ економски прихватљиво. 
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Табела 8-9: Прорачун нето садашње вредности пројекта – сценарио УБРЗАНОГ 
развоја 

Инвестиције Трошкови Приходи Нето приход
0 63.359.696 39.240 68.307 63.359.696 39.240 68.307 -63.330.629 1,000000
1 17.604.177 403.971 703.211 15.746.133 361.333 628.990 -15.478.477 0,894454
2 12.395.151 992.972 1.673.640 9.916.724 794.426 1.338.993 -9.372.156 0,800049
3 9.541.416 15.830.635 0 6.827.904 11.328.513 4.500.609 0,715607
4 18.696.078 30.542.364 0 11.966.945 19.549.490 7.582.545 0,640078
5 20.584.284 33.117.483 0 11.784.923 18.960.435 7.175.512 0,572520
6 22.424.739 35.540.054 0 11.483.561 18.199.827 6.716.266 0,512093
7 24.046.488 38.110.297 0 11.014.354 17.456.200 6.441.846 0,458044
8 25.766.749 40.836.669 0 10.556.627 16.730.768 6.174.141 0,409700
9 27.719.480 43.931.473 0 10.158.015 16.099.024 5.941.009 0,366458

10 29.553.212 46.837.681 0 9.686.941 15.352.438 5.665.497 0,327780
11 31.165.860 49.393.500 0 9.137.329 14.481.381 5.344.051 0,293184
12 32.859.328 52.077.409 0 8.617.019 13.656.762 5.039.743 0,262240
13 34.637.531 54.895.610 0 8.124.628 12.876.391 4.751.763 0,234561
14 36.504.568 57.854.601 0 7.658.822 12.138.154 4.479.332 0,209804
15 38.302.254 60.703.680 0 7.187.821 11.391.685 4.203.864 0,187661
16 40.180.605 63.680.602 0 6.744.467 10.689.030 3.944.563 0,167854
17 42.143.087 66.790.859 0 6.327.260 10.027.816 3.700.556 0,150138
18 44.193.307 70.040.170 0 5.934.772 9.405.778 3.471.006 0,134291
19 46.335.028 73.434.496 0 5.565.641 8.820.757 3.255.116 0,120117

Укупно: 93.359.024 526.090.198 836.062.742 89.022.553 149.972.028 239.200.740 206.159

Дисконтни 
фактор

Дисконтоване вредности ДС=11,80%
Година Инвестиције Трошкови Приходи

 

8.4.2.3.3 Интерна стопа рентабилности пројекта  
Уколико би се остварила ова развојна варијанта интерна стопа рентабилности 
износила би око ИСР=11,83%. Интерна стопа рентабилности у висини од 11.83%, 
указује да су улагања у изградњу РТЦ–а економски оправдана. 

8.4.3 Сценарио ОЧЕКИВАНОГ развоја 

8.4.3.1 Динамика и структура остварења прихода 
Овај развојни сценарио полази од претпоставки да ће се привредни и укупан 
економски развој одвијати по темпу који се, на основу садашњих сазнања, може 
оценити као најреалнији (очекивани), односно да ће се развој одвијати по динамици 
која ће по свом интензитету бити између две предходне варијанте. У таквим 
развојним условима, оствариће се бржи и стабилан раст индустријске и 
пољопривредне производње и услуга, што ће омогућити РТЦ-у да оствари приходе за 
ефикасно пословање. 
 
Структура прихода који ће се остварити по овој варијанти развоја, приближно је иста 
као у две претходне, али је висина укупно оствареног прихода различита. Укупан 
годишњи приход РТЦ-а након завршетка инвестиционих улагања, износиће око 28,2 
милиона ЕУР-а, а у последњој години економског тока пројекта, 60,1 милиона ЕУР-а, 
што на годишњем нивоу остварења прихода представља пораст од око 113%. 
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Табела 8-10: Структура прихода (ЕУР) – сценарио ОЧЕКИВАНОГ развоја 

С т р у к т у р а   п р и х о д а   (ЕУР) - сценарио ОЧЕКИВАНОГ развоја
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Година
Контенерски 

терминал
Складишни 
подсистем

"Rо-Rо" 
терминал

"Hucke Pack" 
терминал

Паркинг за 
теретна возила

Сервисира- 
ње друм.

возила
Царински 
терминал

2004 - - - - - - -
2005  10 103  16 838  5 792  5 388  2 021   337  12 123
2006  102 361  170 601  58 687  54 592  20 472  3 412  122 833
2007  239 883  399 804  137 533  127 937  47 977  7 996  287 859
2008 2 231 222 3 718 704 1 279 234 1 189 985  446 244  74 374 2 677 467
2009 4 236 700 7 061 166 2 429 041 2 259 573  847 340  141 223 5 084 040
2010 4 524 854 7 541 424 2 594 250 2 413 256  904 971  150 828 5 429 825
2011 4 801 070 8 001 784 2 752 614 2 560 571  960 214  160 036 5 761 284
2012 5 090 884 8 484 807 2 918 774 2 715 138 1 018 177  169 696 6 109 061
2013 5 394 984 8 991 641 3 093 124 2 877 325 1 078 997  179 833 6 473 981
2014 5 740 671 9 567 785 3 291 318 3 061 691 1 148 134  191 356 6 888 805
2015 6 075 942 10 126 570 3 483 540 3 240 502 1 215 188  202 531 7 291 130
2016 6 361 499 10 602 498 3 647 259 3 392 799 1 272 300  212 050 7 633 799
2017 6 659 430 11 099 050 3 818 073 3 551 696 1 331 886  221 981 7 991 316
2018 6 970 275 11 617 126 3 996 291 3 717 480 1 394 055  232 343 8 364 330
2019 7 294 600 12 157 667 4 182 237 3 890 453 1 458 920  243 153 8 753 520
2020 7 613 651 12 689 419 4 365 160 4 060 614 1 522 730  253 788 9 136 382
2021 7 945 369 13 242 281 4 555 345 4 237 530 1 589 074  264 846 9 534 442
2022 8 290 247 13 817 078 4 753 075 4 421 465 1 658 049  276 342 9 948 296
2023 8 648 800 14 414 667 4 958 645 4 612 693 1 729 760  288 293 10 378 560
2024 9 021 564 15 035 940 5 172 363 4 811 501 1 804 313  300 719 10 825 876

С т р у к т у р а   п р и х о д а   (ЕУР) - сценарио ОЧЕКИВАНОГ развоја
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Година
Шпедитер- 
ске услуге

Берза 
транспорта

Трговачке 
услуге

Угоститељ- 
ске услуге Вагање

Поштанско 
банкарске 

услуге
Издавање 
простора УКУПНО

2004 - - - - - - - -
2005  6 735  2 021  1 145   808  2 021   337  1 684  67 351
2006  68 240  20 472  11 601  8 189  20 472  3 412  17 060  682 403
2007  159 922  47 977  27 187  19 191  47 977  7 996  39 980 1 599 217
2008 1 487 481  446 244  252 872  178 498  446 244  74 374  371 870 14 874 814
2009 2 824 467  847 340  480 159  338 936  847 340  141 223  706 117 28 244 666
2010 3 016 570  904 971  512 817  361 988  904 971  150 828  754 142 30 165 696
2011 3 200 713  960 214  544 121  384 086  960 214  160 036  800 178 32 007 134
2012 3 393 923 1 018 177  576 967  407 271 1 018 177  169 696  848 481 33 939 228
2013 3 596 656 1 078 997  611 432  431 599 1 078 997  179 833  899 164 35 966 563
2014 3 827 114 1 148 134  650 609  459 254 1 148 134  191 356  956 779 38 271 141
2015 4 050 628 1 215 188  688 607  486 075 1 215 188  202 531 1 012 657 40 506 279
2016 4 240 999 1 272 300  720 970  508 920 1 272 300  212 050 1 060 250 42 409 992
2017 4 439 620 1 331 886  754 735  532 754 1 331 886  221 981 1 109 905 44 396 199
2018 4 646 850 1 394 055  789 965  557 622 1 394 055  232 343 1 161 713 46 468 502
2019 4 863 067 1 458 920  826 721  583 568 1 458 920  243 153 1 215 767 48 630 667
2020 5 075 768 1 522 730  862 881  609 092 1 522 730  253 788 1 268 942 50 757 677
2021 5 296 912 1 589 074  900 475  635 629 1 589 074  264 846 1 324 228 52 969 125
2022 5 526 831 1 658 049  939 561  663 220 1 658 049  276 342 1 381 708 55 268 312
2023 5 765 867 1 729 760  980 197  691 904 1 729 760  288 293 1 441 467 57 658 668
2024 6 014 376 1 804 313 1 022 444  721 725 1 804 313  300 719 1 503 594 60 143 758

 

8.4.3.2 Структура расхода  
Основна структура расхода који ће се остварити ако се развој одвија по овој развојној 
варијанти је слична као у предходне две. Висина и раст расхода биће у складу са 
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порастом обима послова. Након реализације инвестиције, висина расхода износиће 
око 17,3 милона ЕУР-а, док у последњој години посматраног економског тока 
пројекта, укупни годишњи износ расхода ће бити око 37,9 милиона ЕУР-а, што 
представља пораст од око 119%. 

Табела 8-11: Структура расхода (ЕУР) – сценарио ОЧЕКИВАНОГ развоја 

С т р у к т у р а   р а с х о д а   (ЕУР) - сценарио ОЧЕКИВАНОГ развоја
1. 2. 3. 4. 5.

Година
Утрошена 
средства

материјални 
трошкови

аморти- 
зација

остали 
трошкови

Бруто 
лич.дох.

Доринос 
на БЛД

Заједнич- 
ки трошк.

Финансиј- 
ске обав. УКУПНО

2004 - - - - - - - -
2005  13 929  5 030  7 351  1 548  13 542  1 161  2 321  7 738  38 691
2006  141 126  50 962  74 483  15 681  137 206  11 761  23 521  78 404  392 018
2007  341 574  123 346  180 275  37 953  332 086  28 465  56 929  189 763  948 817
2008 3 227 517 1 165 492 1 703 412  358 613 3 137 864  268 960  537 919 1 793 065 8 965 325
2009 6 224 247 2 247 645 3 285 019  691 583 6 051 351  518 687 1 037 374 3 457 915 17 289 575
2010 6 749 853 2 437 447 3 562 422  749 984 6 562 357  562 488 1 124 975 3 749 918 18 749 591
2011 7 270 405 2 625 424 3 837 158  807 823 7 068 449  605 867 1 211 734 4 039 114 20 195 569
2012 7 709 279 2 783 906 4 068 786  856 587 7 495 133  642 440 1 284 880 4 282 933 21 414 664
2013 8 169 787 2 950 201 4 311 832  907 754 7 942 849  680 816 1 361 631 4 538 771 22 693 853
2014 8 693 271 3 139 237 4 588 115  965 919 8 451 791  724 439 1 448 879 4 829 595 24 147 976
2015 9 200 982 3 322 577 4 856 074 1 022 331 8 945 399  766 748 1 533 497 5 111 656 25 558 282
2016 9 633 409 3 478 731 5 084 299 1 070 379 9 365 814  802 784 1 605 568 5 351 894 26 759 470
2017 10 084 575 3 641 652 5 322 415 1 120 508 9 804 448  840 381 1 680 762 5 602 542 28 012 708
2018 10 555 298 3 811 635 5 570 852 1 172 811 10 262 095  879 608 1 759 216 5 864 054 29 320 271
2019 11 046 432 3 988 989 5 830 062 1 227 381 10 739 587  920 536 1 841 072 6 136 907 30 684 534
2020 11 529 582 4 163 460 6 085 057 1 281 065 11 209 315  960 798 1 921 597 6 405 323 32 026 616
2021 12 031 911 4 344 857 6 350 175 1 336 879 11 697 691 1 002 659 2 005 319 6 684 395 33 421 975
2022 12 554 170 4 533 450 6 625 812 1 394 908 12 205 443 1 046 181 2 092 362 6 974 539 34 872 695
2023 13 097 139 4 729 522 6 912 379 1 455 238 12 733 329 1 091 428 2 182 856 7 276 188 36 380 940
2024 13 661 625 4 933 365 7 210 302 1 517 958 13 282 136 1 138 469 2 276 938 7 589 792 37 948 960

-

 

8.4.3.3 Економска оцена оправданости инвестиције 
Економска оцена оправданости инвестирања у изградњу РТЦ-а, као и код предходних 
варијанти, изведена је применом следећих поступака: 

1. Рока повраћаја инвестиционих средстава; 
2. Нето садашње вредности пројекта; 
3. Интерне стопе рентабилности пројекта. 

8.4.3.3.1 Рок повраћаја инвестиционих средстсава  
Према подацима из наредне табеле (Табела 8-12) уложена средс ва у изградњу РТЦ-а, 
уколико би е реализација пројекта одвијала према условима наведеним у овој 
варијанти развоја, вратила би се после 10 година. Имајући у виду величину и
карактер инвестиције овај рок се са економског аспекта може оценити повољним. 

т  
с
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Табела 8-12: Рок повраћаја инвестиционих средстава – сценарио ОЧЕКИВАНОГ 
развоја 

0 67.351 63.359.696 38.691 -63.331.036 -63.331.036
1 682.403 17.604.177 392.018 -17.313.791 -80.644.827
2 1.599.217 12.395.151 948.817 -11.744.751 -92.389.578
3 14.874.814 8.965.325 5.909.489 -86.480.089
4 28.244.666 17.289.575 10.955.091 -75.524.997
5 30.165.696 18.749.591 11.416.105 -64.108.892
6 32.007.134 20.195.569 11.811.565 -52.297.327
7 33.939.228 21.414.664 12.524.564 -39.772.763
8 35.966.563 22.693.853 13.272.709 -26.500.054
9 38.271.141 24.147.976 14.123.166 -12.376.888

11 42.409.992 26.759.470 15.650.522 18.221.631
12 44.396.199 28.012.708 16.383.490 34.605.121
13 46.468.502 29.320.271 17.148.231 51.753.352
14 48.630.667 30.684.534 17.946.132 69.699.484
15 50.757.677 32.026.616 18.731.061 88.430.545
16 52.969.125 33.421.975 19.547.150 107.977.695
17 55.268.312 34.872.695 20.395.617 128.373.312
18 57.658.668 36.380.940 21.277.728 149.651.040
19 60.143.758 37.948.960 22.194.799 171.845.839

Кумулатив нето
прихода

Година Укупан приход Инвестиције Расходи
Нето приход из 
економског тока

10 40.506.279 25.558.282 14.947.997 2.571.108

 

8.4.3.3.2 Нето садашња вредност пројекта 
Нето садашња вредност пројекта, за ову развојну варијанту, износи НСВ=311.203 
ЕУР-а и добијена је уз дисконтну стопу од 10,20%. Нето садашња вредност пројекта за 
овај сценарио развоја, уз дисконтну стопу од 10,20%, је позитивна, па је уз остварење 
наведених развојних претпоставки овај пројекат економски оправдан. 
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Табела 8-13: Прорачун нето садашње вредности пројекта – сценарио 
ОЧЕКИВАНОГ развоја 

Инвестиције Трошкови Приходи Нето приход
0 63.359.696 38.691 67.351 63.359.696 38.691 67.351 -63.331.036 1,000000
1 17.604.177 392.018 682.403 15.974.752 355.733 619.241 -15.711.244 0,907441
2 12.395.151 948.817 1.599.217 10.206.777 781.303 1.316.874 -9.671.206 0,823449
3 8.965.325 14.874.814 0 6.699.174 11.114.931 4.415.757 0,747232
4 17.289.575 28.244.666 0 11.723.517 19.151.821 7.428.303 0,678069
5 18.749.591 30.165.696 0 11.536.759 18.561.172 7.024.412 0,615307
6 20.195.569 32.007.134 0 11.276.298 17.871.344 6.595.047 0,558355
7 21.414.664 33.939.228 0 10.850.259 17.196.133 6.345.874 0,506674
8 22.693.853 35.966.563 0 10.434.112 16.536.598 6.102.486 0,459777
9 24.147.976 38.271.141 0 10.075.031 15.967.505 5.892.474 0,417221

10 25.558.282 40.506.279 0 9.676.442 15.335.799 5.659.357 0,378603
11 26.759.470 42.409.992 0 9.193.481 14.570.372 5.376.892 0,343560
12 28.012.708 44.396.199 0 8.733.251 13.840.974 5.107.723 0,311760
13 29.320.271 46.468.502 0 8.294.826 13.146.131 4.851.305 0,282904
14 30.684.534 48.630.667 0 7.877.297 12.484.406 4.607.110 0,256719
15 32.026.616 50.757.677 0 7.460.830 11.824.365 4.363.535 0,232957
16 33.421.975 52.969.125 0 7.065.235 11.197.402 4.132.168 0,211395
17 34.872.695 55.268.312 0 6.689.573 10.602.032 3.912.458 0,191828
18 36.380.940 57.658.668 0 6.332.938 10.036.815 3.703.877 0,174073
19 37.948.960 60.143.758 0 5.994.453 9.500.364 3.505.911 0,157961

Укупно: 93.359.024 449.822.532 715.027.395 89.541.225 151.089.202 240.941.631 311.203

Дисконтни 
фактор

Дисконтоване вредности ДС=10,20%
Година Инвестиције Трошкови Приходи

 

8.4.3.3.3 Интерна стора рентабилности 
Интерна стопа рентабилности за овај сценарио развоја износи ИСР=10.24% и може 
се оценити прихватљивом за овакву врсту делатности. 

8.5 Оцена у условима неизвесности (тест осетљивости) 

За пружање одговора на питања апсолутне економске оправданости реализације 
пројекта, интерна стопа рентабилности (ИСР) и нето садашња вредност пројекта (НСВ) 
подвргнути су аналитичкој провери кроз тзв. “тест осетљивости”. 
 
Како су кроз претходни рад размотрени услови остварења показатеља економске 
оправданости за различите варијанте привредног развоја, овде је извршен прорачун 
показатеља за услове реално могућих граница одступања у вредностима трошкова 
изградње и уређења појединих подсистема РТЦ-а. 
 
На бази нивоа техничке обраде примењене у овом документу приликом дефинисања 
просторно – технолошког решења комплекса РТЦ-а, реално могуђа одступања 
утврђених трошкова изградње крећу се од ∆Т=-20% до ∆Т=+25%. 
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8. Процена потребних улагања и оправданост инвестирања у РТЦ у Новом Саду 

Прорачун ИСР-а и НСВ-а за такве услове неизвесности извршен је само за сценарио 
ОЧЕКИВАНОГ развоја, а добијене су следеће вредности: 
 

ИСР(∆Т=-20%)=12,90% 
НСВ(∆Т=-20%)=38.273.807 ЕУР 

ИСР(∆Т=+25%)=7,77% 
НСВ(∆Т=+25%)=-2.355.210 ЕУР 

 
Као што се види, у случају најнеповољније комбинације у остварењу планираних 
трошкова изградње (∆Т=+25%) добијена вредност интерне стопе рентабилности је 
мања од граничне вредности (8%), а нето садашња вредност пројекта је мања од 
нуле, што аргументује тврдњу да у том случају не постоји задовољавајућа 
оправданост инвестирања у РТЦ. 
 
Гранична вредност прекорачења планираних инвестиционих средстава за реализацију 
РТЦ-а (при коме се инвестирање још показује као исплативо) уз претпоставку развоја 
по ОЧЕКИВАНОМ сценарију износи ∆Т=+22,39%. То практично значи да се у 
условима прекорачења приказаних инвестиционих средстава до 22,39% (уз 
претпоставку развоја по очекиваном сценарију), пројекат исказује као економски 
оправдан. 
 
У случају остварења најповољније комбинације у остварењу планираних трошкова 
изградње (∆Т=-20%) показатељи економске оцене оправданости пројекта узимају 
знатно повољније вредности, те се и инвестирање исказује као оправдано. 
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99  ЗЗААККЉЉУУЧЧААКК  

(1) Транспортни систем је карика у друштвено репродуктивном ланцу која 
обезбеђује услове за извршење захтева за релокацијом добара. Његова 
основна мисија јесте подршка привредним односима (од којих директно 
зависи), али се због своје природе исказује и као погодан инструмент развоја 
производних односа. Међусобна спрега транспортног система и привреде по 
правилу усмерава развојне друштвене планове ка потерби повећања 
ефикасности транспортних процеса као предуслову за шири друштвени 
прогрес. Ефикасност транспорта у великој мери зависи од примењених 
организационих облика, техника и транспортних технологија. Са аспекта данас 
достигнутог степена развоја производних односа, класичне транспортне 
технологије исказују се као ограничавајући фактор развоја свеукупних 
друштвених односа, а савремене производне технологије захтевају примену и 
савремених транспортних технологија. 

(2) У овој Студији приказани су резултати анализа, истраживања и прорачуна 
проведених са циљем испитивања оправданости изградње РТЦ-а у Новом 
Саду. Сврха изградње РТЦ-а јесте стварање услова за увођење у експлоатацију 
савремених транспортних технологија као подршка развоју привреде региона. 
У процесу израде Студије успостављен је контакт са релевантним привредним 
субјектима у области транспорта, прикупљени су подаци о робним токовима 
региона, извршена је прогноза могућег развоја привредних односа у 
будућности, те су на основу тога прорачунати економски показатељи 
оправданости инвестирања у изградњу РТЦ-а. При том су у обзир узети само 
директни финансијски ефекти реализације пројекта (који се могу егзактно 
изразити), док шири друштвено–економски ефекти нису експлицитно 
вредновани кроз новчане исказе, због директне условљености стањем односа у 
другим друштвеним областима. Сви показатељи економске оправданости 
изнети у овој Студији утврђени су на основу дефинисаних планских 
претпоставки и важе практично само за услове остварења истих. 
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9. Закључак 

(3) Кроз истраживања је извршена анализа неколико локација на подручју Новог 
Сада као потенцијално погодних за пласман садржаја РТЦ-а. Међу њима 
локација Луке се исказала као најповољнија како због положаја у односу на 
путну, железничку и пловну мрежу, тако и због инфраструктурне 
опремљености и изграђености садржаја. Међутим, ограниченост простора на 
том комплексу и стање на осталим локацијама условили су усвајање приступа 
развоја “паралелних” садржаја РТЦ-а у Луци и на Ранжирној станици који је 
примењен у овој Студији. Садржаји на њима би, и поред просторне 
раздвојености, требали да функционишу у оквиру јединствене технолошке 
матрице, како би се остварили пуни ефекти на плану рационализације и 
ефикасности система. Организациони и власнички односи над земљиштем, 
постојећим и планираним садржајима, у овој Студији нису посебно обрађивани 
како због постојања многих, у овом тренутку, спорних и неразрешених питања 
у области надлежности над експлоатацијом постојећих подсистема РТЦ-а, тако 
и немогућности једнозначног одређења према односима између релевантних 
субјеката у будућности. Одговарајући организациони облик треба да се 
искристалише у процесу договарања између заинтересованих институција, 
организација и привредних субјеката. У сваком случају, почетак преговора се 
не сме одлагати, а инфраструктурно опремање простора за увођење  
појединих подсистема РТЦ-а у функцију, се не сме условљавати решењем 
организационог облика, исто као што се интерес региона не сме подређивати 
било ком појединачном интересу. 

(4) Стање у транспортном систему уопште, условљено је како односима унутар 
самог система тако и стањем у привредном окружењу. Обим превезених роба 
директно зависи од обима производње и потрошње. Тако ће и оправданост 
инвестирања у изградњу РТЦ-а у Новом Саду зависити првенствено од 
реализације мера на унапређењу производних односа. У Студији су изнета три 
могућа сценарија пораста обима производње и потрошње као генераторима 
потреба за превозом роба: убрзани, успорени и очекивани сценарио. У случају 
остварења планираних трошкова и динамике уређења РТЦ-а и очекиваних 
директних економских користи у случају привредног развоја по ОЧЕКИВАНОМ 
сценарију (као најреалнијем) добијена вредност интерне стопе рентабилности 
ИСР=10,24% је већа од граничне вредности за позитивну оцену 
прихватљивости пројекта (8%), а добијена нето садашња вредност 
НСВ=311.203 ЕУР је већа од нуле. У том случају, улагање у уређење РТЦ-а у 
Новом Саду има задовољавајућу економску оправданост. Могућа одступања 
инвестиционе вредности, на нивоу техничке обраде примењеном у овој 
Студији, износе од -20% до +25%, те се за такве граничне случајеве при 

Страна: 108/113 



 Студија о условима и оправданости изградње РТЦ-а у Новом Саду 

сценарију ОЧЕКИВАНОГ развоја добија ИСР=12,90% до 7,77%, а 
НСВ=+38.273.807 до -2.355.210 ЕУР. Вредност интерне стопе 
рентабилности која је мања од граничне вредности од 8%, и негативна нето 
садашња вредност пројекта говоре о томе да у случају најнеповољније 
комбинације у остварењу планираних трошкова изградње не постоји 
задовољавајућа економска оправданост инвестирања у уређење РТЦ-а. 
Гранична вредност економске исплативости пројекта у условима неизвесности 
реализације величине инвестиције износи +22,39%. У случају најповољније 
комбинације у остварењу планираних инвестиционих трошкова добијене су 
вредности које знатно премашују граничне, те се и оправданост исказује као 
задовољавајућа. 

(5) У случају остварења УСПОРЕНОГ сценарија привредног развоја добијена је  
вредност НСВ=543.818 ЕУР, а вредност ИСР=8,37% је тек незнатно већа од 
граничне вредности, што говори о гранично задовољавајућој прихватљивости 
инвестирања са израженим степеном неизвесности. 

(6) За случај да се оствари сценарио УБРЗАНОГ развоја привреде добија се 
вредност ИСР=11,83% која је већа од граничне вредности, а НСВ=206.159 
ЕУР је већа од нуле. У том случају изградња РТЦ-а има задовољавајућу 
економску оправданост. 

(7) Поред директних финансијских ефеката, изградњом РТЦ-а и његовим 
стављањем у функцију могу се очекивати и посредне користи на плану 
афирмације региона, повећању атрактивности за инвестирање и повећању 
конкурентности привреде. Развој транспортних технологија са своје стране 
може извршити утицај на развој производних односа, али свакако да није 
једини и довољан предуслов за интензивирање привредног развоја. Системски 
приступ се у области планирања развоја друштвених односа намеће као 
императив успешне и ефикасне политике развоја. Стога се, уколико постоји 
искрено и јасно опредељење ка политици прогреса и унапређења 
привредних односа, може препоручити предузимање даљих корака у 
циљу реализације РТЦ-а. 
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