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УУВВООДД  

Потребу за израдом Саобраћајне студије Града Новог Сада са динамиком уређења 

саобраћаја (у даљем тексту: Саобраћајна студија) наметнула је предстојећа израда 

новог Генералног плана. Претходна студија оваквих размера, рађена је у периоду од 

1976. до 1980 године. Од тог периода, свакако је пораст моторизације и броја 

становника, интензивна изградња, економски, социјални фактори и технологија 

управљања саобраћајем, као и многи други елементи утицали на битне промене на 

саобраћајни систем Града. 

Пошто континуитет развоја града прате и дефинишу просторни и генерални планови, 

ова саобраћајна студија ће бити један од полазних докумената за њихову израду. Од 

успешности и квалитета функционисања саобраћајног система зависи нормално и 

усклађено одвијање осталих активности. 

Саобраћајна студија треба да одговори на основно питање: да ли ће постојећи и 

делимично изграђени системи моћи да задовоље саобраћајне потребе града, под 

којим условима и у ком периоду. 

Студија треба да сагледа развој саобраћајног система везано за средњорочни и 

краткорочни развој града и да динамику реализације планираног система у 

зависности од динамике привођења намени простора сагласно важећем Генералном 

урбанистичком плану. 

Поред наведеног, ова студија треба да као резултат свих истраживања у оквиру ње, 

произведе Модел саобраћаја који би функционисао и "живео" кроз софтверски пакет 

"VISUM" (Новосадски саобраћајни транспортни модел - НОСТРАМ). Овај модел 

олакшаће, убрзаће и на најквалитетнији начин одговорити и дати резултате приликом 

планирања саобраћаја у граду. 



 

Увод 

Страна: 2/94 

Саобраћајна студија је поред ове "Основне књиге", изложена још у 7 књига која свака 

за себе представља засебну целину и обрађује низ тема од значаја за правилно 

функционисање саобраћаја у граду: 

Књига 1: Резултати бројања саобраћаја. 

Књига 2: Мерење параметара саобраћајног тока. 

Књига 3: Анкета домаћинства. 

Књига 4: Анализа резултата истраживања. 

Књига 5: Бициклистички саобраћај. 

Књига 6: Паркирање. 

Књига 7: Евалуација. 

У књизи 1 су приказани резултати бројања саобраћаја на 61-ој раскрсници у граду. 

Избор раскрсница и места на којима је спроведено бројање, извршен је на основу 

анализа карактеристика уличне мреже, трасе државних путева и положаја примарне 

уличне мреже града. 

У књизи 2 су приказани резултати мерења брзине саобраћајног тока на примарној и 

једном делу секундарне уличне мреже Новог Сада. Мерењем је обухваћен део уличне 

мреже Новог Сада у дужини од око 40 km у оба правца, односно укупно 80 km. 

Мерење је вршено већи број пута на истим деоницама тако да је мерење параметара 

саобраћајног тока извршено на око 400 km трасе уличне мреже. 

У књизи 3 су приказани резултати до којих се дошло спровођењем анкете у 

домаћинству која је спроведена на узорку од 4.147 домаћинстава, односно на 11.016 

чланова, од којих је 8.640 чланова водило дневник путовања. На овај начин је 

извршено истраживање навика и потреба у саобраћају код грађана Новог Сада 

У књизи 4 су приказани резултати бројања и анкете возача на спољном кордону која 

је урађена на 9 улазно-излазних праваца, као и обрађени и укрштени резултати свих 

горе наведених истраживања и резултати осталих истраживања која су спроведена за 

потребе израде ове студије.  

У књизи 5 су приказани резултати који се односе на бициклистички саобраћај у граду. 

У књизи 6 су приказани резултати који се односе на област паркирања у граду. 

У књизи 7 су приказани и појашњени основни појмови који су коришћени приликом 

израде НОСТРАМ-а са циљем да се олакша његова даља употреба. 
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11  ММЕЕТТООДДООЛЛООГГИИЈЈАА  ИИЗЗРРААДДЕЕ  ССТТУУДДИИЈЈЕЕ  ИИ  ССААООББРРААЋЋААЈЈННИИХХ  

ИИССТТРРААЖЖИИВВААЊЊАА  

Саобраћајна студија Новог Сада 2029 једна је од базних студија чије је израда 

предвиђена у оквиру израде Генералног  плана Новог Сада до 2029. године. Основни 

циљ израде Саобраћајне студије Новог Сада је формирање поуздане информационе 

основе која садржи све релевантне податке саобраћајне потражње и понуде, на нивоу 

базне 2009. године, на основу којих се може дефинисати стање саобраћајног система 

Новог Сада, као полазиште за израду оперативних и стратешких планова развоја 

саобраћаја у Новом Саду.  

Следећи циљ Студије је да дефинише скуп саобраћајних модела на основу којих ће 

бити могуће, поуздано, уз одговарајућу софтверску подршку, на основу података о 

планираном коришћењу земљишта и друштвено – економском развоју Новог Сада 

дефинисати Предлог плана саобраћаја Новог Сада за 2029. годину, као саставног  

дела Генералног плана Новог Сада 2029.  

Саобраћајна студија Новог Сада 2029 спада у категорију свеобухватних студија тзв. 

студијa саобраћаја и коришћења земљишта (Transportation and Land Use Study), која 

подразумевају обимна истраживања у саобраћају и примену најсавременије 

софтверске технологије. Методологијом израде Студије предвиђене су три основне 

фазе: 

I. Израда Транспортног модела Новог Сада – Модел НОСТРАМ 

II. Саобраћајне прогнозе 

III. Предлог плана саобраћаја Новог Сада 2029. 

Транспортни модел неког града и/или региона, представља скуп релевантних података 

(нумеричких, графичких, и других), индикатора и параметара транспортног система и 

симулационих модела исказаних и систематизованих у простору и времену на такав 

начин да омогућују: 



 

1. Методологија израде студије и саобраћајних истраживања 
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 Утврђивање одређених закономерности транспортне потражње с једне и 

просторних и социо-економских показатеља с друге стране, 

 Детаљну оцену – дијагнозу стања транспортног система, 

 Процењивање, прогнозирање или пројектовање функционисања транспортног 

система у целини и/или његових делова у ближој или даљој будућности, 

 Вредновање стања или сценарија развоја, било целине било делова 

транспортног система  

Транспортни модел је, значи, свеобухватна база података о транспортном систему 

која омогућује њихову примену на следећим нивоима планирања и управљања 

системима саобраћаја : 

 Стратешко – дугорочно планирање 

 Краткорочно – етапно планирање 

 Секвенцијално – делимично планирање, и  

 Оперативно –текуће планирање (управљање).  
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Слика 1-1: Општи дијаграм тока израде Саобраћајне студије Новог Сада 2029 



 

1. Методологија израде студије и саобраћајних истраживања 

Страна: 6/94 

У Саобраћајној студији Новог Сада 2029. саобраћајне прогнозе су урађене на основу 

глобалних показатеља развоја становништва (Демографска студија 2009.), анализе 

просторних могућности развоја становања и пословног простора (Анализа капацитета 

по урбанистичким блоковима) и општих показатеља развоја индивидуалне 

моторизације и дневне мобилности становника на подручју ГП Новог Сада. 

Законитости настајања, просторне и начинске расподеле путовања које су 

успостављене у оквиру Транспортног модела биће примењене током израде 

Генералног плана у зависности од развоја варијанти очекиваног, односно планираног 

друштвено економског развоја, као и евентуалних варијанти планираног коришћења 

земљишта. Примена модела условљена је дефинисањем планираних садржаја (за 

циљну 2029. годину, или било који пресек унутар планског периода), по 

саобраћајним зонама (или урбанистичким блоковима) искључиво у аналитичкој 

форми. 

Предлог генералног плана саобраћаја биће дефинисан током процеса израде 

Предлога плана коришћења земљишта и биће саставни део Предлога генералног 

плана Нови Сад 2029. Предлог плана саобраћаја садржи графички и текстуални део.  

Основни садржај графичког дела плана је: 

1. Предлог плана путне и уличне мреже на подручју ГП-а: 

 Трасе путева и примарне мреже градских саобраћајница и њихова 

категоризација.  

 Типски геометријски попречни профили путева и примарне мреже градских 

саобраћајница. 

2. Предлог плана мреже линија јавног градског и приградског превоза: 

 Трасе линија јавног превоза по видовима (аутобуски и шински системи). 

 Положај и типска решења терминуса (градски, приградско-градски...). 

3. Предлог плана паркирања: 

 Локације, капацитет и режим јавног паркинг простора.  

 Локације и капацитет јавних паркинг гаража. 

4. Предлог мреже бициклистичког саобраћаја: 

 Трасе и категоризација бициклистичких стаза. 

 Локације и капацитети јавних паркиралишта за бицикле. 

5. Предлог плана пешачког саобраћаја:  

 План пешачких зона. 
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 Трасе основних пешачких коридора. 

6. Предлог плана зона посебног режима саобраћаја:  

 Зоне 30 (20). 

 Зоне без аутомобила. 

7. Предлог мреже железничког саобраћаја: 

 Трасе железничких пруга, манипулативних и индустријских колосека. 

 Положај железничких станица (путничких, робних, ранжирних) и 

постројења. 

8. Предлог плана водног саобраћаја: 

 Положај луке са основним планом коришћења земљишта. 

 Положај и основни садржај путничког пристаништа. 

Текстуални део предлога плана саобраћаја садржи: 

1. Образложење предлога графичких решења плана.  

2. Предлог стратегије за спровођења плана. 

3. Предлог мера за спровођење плана. 

 

Простор обухваћен Студијом подељен је на четири основна нивоа: 

1. Подручје Генералног плана Новог Сада. 

2. Градска општина Нови Сад. 

3. Општина Сремски Карловци и гравитационо-регионално подручје (подручје 

дневних миграција) Новог Сада, и  

4. Остало подручје са којим је систем саобраћаја Новог Сада у кореспонденцији. 

Посматрано у времену Студија ће обухватити два пресека: 

1. Постојеће стање – Стање 2008 – 2009. 

2. Временски хоризонт новог Генералног плана – 2029. година. 



 

1. Методологија израде студије и саобраћајних истраживања 

Страна: 8/94 

1.1 Подела на саобраћајне зоне 

Због изучавања просторне расподеле токова, веза између градских функција и 

саобраћајних токова и одвијања токова саобраћаја по мрежи, извршена је подела 

подручја обухваћеног студијом на мање просторне целине – саобраћајне зоне.  

Критеријуми на основу којих је извршена зонска подела били су:  

 хомогеност садржаја,  

 положај у односу на уличну мрежу, 

 поделе на урбанистичке блокове,  

 статистичке поделе,  

 положај у односу на систем ЈГПП, 

 поштовање природних и вештачких граница,  

 могућности управљања и прегруписавања.  

 

Подручје унутар границе Генералног плана подељено је на 300 саобраћајних зона. 

Ова подела графички је приказана на следећим сликама (Слика 1-2, Слика 1-3, Слика 

1-4). 

Подручје такозваног спољног саобраћаја подељено је укупно на 99 саобраћајних 

зона, при чему свако од насеља првог круга на административном подручју Новог 

Сада представља посебну зону. Свака од општина које се граниче са 

административним подручјем Новог Сада такође представља засебну саобраћајну 

зону, а овим зонским системом, поред већ наведеног, обухваћен је и остатак 

Војводине, Србије и иностранство.  
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Слика 1-2: Подела на саобраћајне зоне (Генерални план) 

 



 

1. Методологија израде студије и саобраћајних истраживања 

Страна: 10/94 

Слика 1-3: Подела на саобраћајне зоне (Војводина) 
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Слика 1-4: Подела на саобраћајне зоне (Србија и остало) 
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22  ССААООББРРААЋЋААЈЈННАА  ИИССТТРРААЖЖИИВВААЊЊАА  

Информациона основа која је коришћена при изради студије и НОСТРАМ-а, добијена 

је истраживањима у саобраћају, на основу базе података добијених од МУП-а и ЈКП 

"Информатика" Нови Сад, ЈКП "Паркинг сервис" Нови Сад и осталог расположивог 

материјала који се односи на подручје обухваћено студијом. 

Саобраћајна истраживања спроведена су кроз: 

 Анкету у домаћинствима. 

 Анкету возача на спољном кордону. 

 Анкету путника и корисника међумесне аутобуске и железничке станице. 

 Бројању саобраћаја на свим значајнијим раскрсницама на подручју града. 

 Снимању параметара саобраћајног тока на уличној мрежи (брзине). 

 Бројању саобраћаја на спољном кордону и 

 Анкетирању и бројању корисника појединих паркиралишта у граду. 

Резултати, обрада и анализа добијених података су приказани у засебним књигама и 

то: 

 Књига 1: Резултати бројања саобраћаја. 

 Књига 2: Мерење параметара саобраћајног тока. 

 Књига 3: Истраживање навика и потреба у саобраћају код грађана Новог Сада. 

 Књига 4: Анализа резултата истраживања. 

 Књига 6: Паркирање. 

Подаци о броју становника, површинама станова и пословног простора, броју 

запослених по месту рада су добијени од ЈП "Информатика", подаци о броју 

регистрованих возила од МУП-а, а подаци о броју паркинг места под наплатом од ЈП 

"Паркинг сервис". Сви ови подаци су доступни на нивоу урбанистичког блока, а у овој 

Студији и у оквиру НОСТРАМ-а су приказани на нивоу саобраћајних зона.  
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33  ТТРРААННССППООРРТТННИИ  ММООДДЕЕЛЛ  

НОвосадски Саобраћајни ТРАнспортни Модел (у даљем тексту НОСТРАМ) је скуп 

релевантних података (нумеричких, графичких и других), индикатора, параметара и 

симулационих модела, исказаних у простору и времену, на такав начин да се могу: 

 реконструисати особености и понашање транспортног система у прошлости; 

 утврдити одређене закономерности транспортних захтева и транспортне 

понуде са једне стране и социо-економских и просторних параметара са друге 

стране; 

 исказати и оценити постојеће стање транспортног система;  

 проценити, прогнозирати или пројектовати функционисање транспортног 

система или његових делова у будућности; 

 вредновати поједина, постојећа или сценаријима развоја дефинисана, стања 

применом елемената Транспортног модела. 

Транспортни модел, једном успостављен, отворен је за допуне и надоградњу које 

обухватају све или делове елемената од којих се састоји, путем иновираних или 

измењених података, индикатора, параметара и симулационих модела. Из овог 

произилази да се транспортни модел развија као што се развија транспортни систем, 

односно шире, урбани сyстем. 

НОСТРАМ обухвата подручје Општине Нови Сад, Петроварадин и Сремски Карловци. 

3.1 Сврха НОСТРАМ-а 

Генерална употребна вредност транспортног модела је да служи: 



 

3: Транспортни модел 

Страна: 16/94 

 као званична подлога за прорачуне оног надлежног органа или организације 

локалне управе, чија је делатност непосредно везана за планирање, 

програмирање, управљање и изградњу транспортног система; 

 као база за различита истраживања и научно истраживачке пројекте; 

 као основа у процесу вредновања; 

 као основа у испитивању оптималних решења режима саобраћаја; 

 као основа Интелигентних транспортних система за део динамичког вођења 

саобраћаја 

Транспортни модел се дефинише за административно подручје града, односно за 

његове уже делове. Транспортни модел може да се дефинише и за скуп 

административних подручја више територијалних јединица или мању зону која је 

предмет посебних испитивања и анализа. 

Транспортни модел служи као званична планерско пројектна основа за израду: 

 студија/анализа/експертиза транспортног система одређеног подручја, које су 

намењене планирању и програмирању развоја, избору стратегија и тактика 

развоја и управљања транспортним системом датог подручја за које се раде; 

 студија/анализа/експертиза које се израђују за одређене компоненте 

транспортног система (видове и/или инфраструктуре),  које су намењене 

планирању и програмирању развоја, избору стратегија и/или тактика и сл.у 

развоју подсистема; 

 анализа/планова локација намењених изградњи станова, комерцијалног, 

услужног, индустријског, складишног, претоварног, и сл. простора, 

саобраћајних објеката и површина, или простора на којима су присутне 

наведене намене у одређеном односу;  

 генералних и идејних пројеката инфраструктура и објеката саобраћаја; и 

 претходних и студија оправданости инфраструктура и објеката саобраћаја. 

3.2 Корисници НОСТРАМ-а  

То су органи, организације и предузетници који се баве развојем Новог Сада, 

инвестирају у њега и обављају друге радње у којима је транспорт битна компонента 

њихове активности. Овде се пре свега мисли на следеће институције (Слика 3-1):  



 Саобраћајна студија Града Новог Сада са динамиком уређења саобраћаја-НОСТРАМ 

Књига:ОСНОВНА   Страна: 17/94 

 ЈП „Завод за изградњу града“-ЗИГ Нови Сад – наручилац НОСТРАМ-а 

 ЈП „Урбанизам“- креатор модела 

 Градска управа за саобраћај 

 Градска управа –инспекција за саобраћај 

 ЈГСП „Нови Сад“ 

 Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука-Департман за саобраћај 

 ЈКП „Паркинг сервис“ 

 ЈКП „Пут" и др. 

 

 

Слика 3-1: Корисници и управљање НОСТРАМ-ом 

Предлаже се да корисници НОСТРАМ-а буду обавезни да од надлежног органа (ЈП 

"Завод за изградњу града") затраже одговарајуће податке НОСТРАМ-а, на основу 

којих спроводе своје намераване инвестиционе активности. 

Предлаже се да се окончане и усвојене студије/анализе/експертизе/планови и пројекти 

морају доставити надлежном органу (ЈП "Завод за изградњу града") који се стара о 

НОСТРАМ-у, како би се налази верификовали и издале одговарајуће сагласности за 

даље инвестиционе кораке.  



 

3: Транспортни модел 

Страна: 18/94 

Орган надлежан за издавање сагласности (ЈП "Урбанизам") дужан је да у Транспортни 

модел унесе одговарајуће податке из студија/анализа/експертиза/планова и пројеката, 

чиме се обезбеђује стална ажурност инвестиционих намера и утицаја истих на 

Транспортни модел.  

Имајући у виду генералну употребну вредност НОСТРАМ-а очигледно да појам 

корисника има шире значење. У овом случају, с обзиром на основну намену израде 

НОСТРАМ-а, орјентација је усмерена ка корисницима који су махом у домену 

планирања, програмирања, управљања и развоја транспортног система. 

3.3 Информациона основа НОСТРАМ-а 

Подаци, индикатори, параметри и формулације симулационих модела изграђени су 

на основама званичних државних извора података (катастра, државног премера, 

статистике, јавне управе прихода и сл.), затим, из осталих извора (планова, анализа, 

студија, експертиза) и извора који су добијени сталним и/или повременим 

истраживањима која спроводе институције, организације, органи и други ентитети. 

Сви подаци су на нивоу саобраћајних зона или урбанистичких блокова. 

Уобичајено се формирају три основне групе података које сачињавају информациону 

основу за потребе планирања и управљања развојем транспортног система. То су: 

1. Независни показатељи састоје се од података о просторним, привредним, 

демографским и економским карактеристикама подручја. Типични подаци за 

сваку саобраћајну зону су: број становника, број домаћинстава, број 

запослених, степен моторизације, доходак по домаћинству, намена и 

интензитет коришћења земљишта, површине радних простора, доходак по 

запосленом, обим робног рада. 

2. Подаци о саобраћајној инфраструктури – састоје се од података о техничким и 

функционалним карактеристикама свих подсистема. То су: улична и путна 

мрежа, мрежа јавног превоза путника, терминали, паркирање, мрежа теретног 

саобраћаја и сл. 

3. Подаци о карактеристикама кретања, међу које спадају: укупан обим кретања 

на подручју (мобилност), расподела кретања по сврхама, расподела кретања у 

простору, расподела кретања по времену, расподела кретања по начину итд. 
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44  ААННААЛЛИИЗЗАА  ССТТААЊЊАА  ССИИССТТЕЕММАА  ССААООББРРААЋЋААЈЈАА  

4.1 Карактеристике путовања 

Сви показатељи карактеристика путовања у Новом Саду су дати у Књизи 4: Анализа 

резултата истраживања, а они најзначајнији су приказани у наставку: 

Слика 4-1: Трајање и средње време кретања по средствима СВЕ сврхе 

 На основу приказаних вредности, видимо да највећи број путовања траје између 10 

и 20 минута. 



 

4. Анализа стања система саобраћаја 

Страна: 20/94 

Слика 4-2: Број путовања по сврхама и средствима – 2009. година 

 

Слика 4-3: Временска расподела кретања по средствима и укупно 
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У наредној табели (Табела 4-1) приказано је поређење Новог Сада са појединим 

западноевропским градовима приближно исте величине. Приказане су упоредне 

вредности времена средњег трајања кретања са сврхом посао као и учешће појединих 

видова превоза у процентима. 

 

Табела 4-1: Упоредне вредности средњег времена кретања (по средствима са 

сврхом редован посао) у односу на поједине европске градове 

 

 

Табела 4-2: Просечна попуњеност путничког аутомобила 

Време 
путовања  

 Тип путовања  
 Сврха 

путовања  

 Просечна 
попуњеност ПА 

(путника/возилу)  

 0:00-24:00   спољни коордон   све   1,90  

 0:00-24:00   локално   све   1,51  

 07:00-08:00   локално   све   1,28  

 0:00-24:00   локално   посао   1,27  

 07:00-08:00   локално   посао   1,22  

 

У претходној табели (Табела 4-2) се види да је попуњеност путничког аутомобила 

веома мала. У јутарњем вршном сату од 07:00 до 08:00 сати има свега 1,22 путника 

по путничком аутомобилу. 

путничким 

аутомобилом  

(%)

мотоциклом

( %)

бициклом 

(%)

пешице 

(%)

јавним 

превозом 

(%)

средње време 

путовања 

(min)

Murcia Spain 398.815 67,5 6,5 1,1 18,3 6,6 18,2

Palma di Mallorca Spain 368.974 67,7 5,3 0,4 16,4 10,1 18,5

Vigo Spain 292.059 65,9 2,7 0,1 18,7 12,7 19,6

Alicante/Alacant Spain 310.330 62,7 6,4 0,2 18,3 12,4 19,7

Valladolid Spain 321.713 55,8 1,5 0,6 22,4 19,6 20,7

Karlsruhe Germany 284.163 65,8 1,5 7,7 9,1 14,4 21,0

Нови Сад Србија 366.209 44,7 1,2 3,0 21,9 29,1 21,1

Aarhus Denmark 293.510 43,0 0,0 27,0 7,1 18,9 26,9

Augsburg Germany 260.407 55,0 1,0 8,3 9,2 26,5 24,8

Bielefeld Germany 328.012 64,0 0,9 8,8 10,2 16,0 22,0

Bilbao Spain 352.317 41,7 0,9 0,1 23,4 34,0 21,4

Bochum Germany 388.179 70,0 1,6 1,3 9,3 17,8 24,1

Bonn Germany 311.938 55,6 1,5 13,2 8,8 20,9 22,2

Córdoba Spain 319.692 66,1 4,9 0,6 18,1 10,4 21,3

H. de Llobregat(L´) Spain 250.536 40,5 5,1 0,3 15,4 38,7 26,9

Las Palmas Spain 376.953 61,3 3,1 0,1 12,2 23,5 24,3

Mönchengladbach Germany 261.966 70,2 2,5 4,9 9,7 12,7 23,6

Utrecht Netherland 270.244 49,0 3,0 21,0 3,0 25,0 33,0

Wiesbaden Germany 274.076 63,0 1,2 3,9 9,1 22,7 23,7

Wuppertal Germany 361.077 64,8 0,8 0,9 11,1 22,4 /

број 

становника
ГРАД

КРЕТАЊА СА СВРХОМ РЕДОВАН ПОСАО 

Земља
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4.2 Услови одвијања саобраћаја на основној путној и уличној мрежи. 

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 четири Државна пута I 

реда (из правца Београда, Руме, Бачке Паланке, Суботице и Зрењанина) и пет 

Државних путева II реда (из правца Бечеја, Титела, Бачког Петровца и Беочина). Сви 

наведени путеви су повезани са примарном саобраћајном мрежом града тако да су 

створени сви услови за коришћење овог вида превоза. 

4.2.1 Саобраћајно географски положај 

Нови Сад се налази на раскрсници европских и државних путева, међу којима су 

најзначајнији: река Дунав, железничка пруга Беч – Будимпешта – Београд – Азија, 

аутопут (Е–75) Северна Европа – Средња Европа – Балкан – Азија и мрежа државних 

друмских, железничких и водних путева. 

На слици (Слика 4-4) приказан је положај Новог Сада у односу на границу подручја 

обухваћеним Просторним планом Републике Србије са најзначајнијом путном 

мрежом, пловни саобраћај, робно-транспортни центри и аеродроми. 
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Слика 4-4: Просторни план Републике Србије (путна мрежа, пловни саобраћај, 

робно-транспортни центри и аеродроми) 

 

 

4.2.2 Путна мрежа 

Путна мрежа није била у могућности да прати развој моторизације, обзиром на 

потребе великих улагања у њену изградњу, реконструкцију и модернизацију. Основни 

недостатак наше друмске мреже је недостатак средстава за одржавање коловоза на 

многим путевима. Многи путеви су у веома лошем стању и не задовољавају основне 

елементе за безбедно одвијање саобраћаја. 

Мрежу државних путева Града Новог Сада чине: 

- Државни пут I реда - Међународни пут Суботица – Нови Сад – Београд (М-22 

(Е-75)) 

НОВИ САД 
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- Државни пут I реда Суботица – Нови Сад – Београд (М-22/1) 

- Државни пут I реда Бачка Паланка – Нови Сад – Зрењанин (М-7) 

- Државни пут I реда Нови Сад – Рума – Шабац (М-21) 

- Државни пут II реда Нови Сад – Беочин – Илок (Р-107) 

- Државни пут II реда Нови Сад – Бечеј (Р-120) 

- Државни пут II реда Нови Сад – Тител – Перлез (Р-110) 

- Државни пут II реда Нови Сад – Руменка – Оџаци (Р-102) 

- Државни пут II реда Руменка-Врбас (Р-127) 

4.2.3  Државни пут I реда – аутопут-Међународни пут М-22 (Е-75) 

Кроз нашу земљу протеже се из правца севера (од граничног прелаза Хоргош са 

Мађарском) преко Београда и Ниша, па све до југа земље (граничног прелаза са 

Македонијом). На територији Града пресеца атаре Степановићева, Кисача, Ченеја, 

Новог Сада, Каћа и Ковиља, на њему су изграђени путни прелази који омогућавају 

контакт са земљиштем обострано, а преко Зрењанинске петље, Ковиљске петље и 

петље на Темеринском путу успостављен је контакт са путном мрежом града и 

насеља. 

4.2.4 Државни пут I реда - М-22/1 

До изградње аутопута М-22 (Е-75) представљао је најзначајнију (међународну) 

саобраћајницу у Југославији. Данас је његова улога значајно умањена, како у броју 

возила, њиховој структури, тако и изворима и циљевима путовања. Значајно је 

смањено учешће транзитног и теретног саобраћаја и он је у суштини постао пут са 

извором и циљем Београда, Новог Сада, Суботице и насеља у његовом коридору. 

Из правца Суботице пут улази на територију Новог Сада из општине Темерин, 

прилази кроз Нови Сад Сентандрејским путем, Партизанском улицом, Венизелисовом 

улицом, преко монтажно-демонтажног друмско-железничког моста наставља 

Рељковићевом и Прерадовићевом улицом и завршава Карловачким друмом код 

потока Занош. 

4.2.5 Државни пут I реда - М-21 

Из правца Руме пут на територију града улази на гребену Фрушке горе (Венцу), 

спушта се њеном падином до Парагова, наставља до Петроварадина, и кроз улицу 

Рачког спаја са Државним путем М-22 у Прерадовићевој улици. 

У садашњим условима кроз Фрушку гору у функцији су два једносмерна путна 

правца, чиме су се остварили повољнији услови за одвијање саобраћаја. 
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У укупном саобраћају значајно је учешће камионског (и до 25%), нарочито због 

прерасподеле саобраћаја са пута Шид – Бачка Паланка на овај пут. 

4.2.6 Државни пут I реда - М-7 

Кроз новосадски регион протеже се (из правца Бачке Паланке) кроз насеља Бегеч, 

Футог, Ветерник, Нови Сад и у правцу Жабља продужава у Банат ка Зрењанину и 

Румунској граници 

Значај овог пута опао је након геополитичких промена бивше Југославије (веза са 

хрватском код Илока...), тако да он готово у целини опслужује подручје централног 

дела покрајине. 

Најизраженији проблеми јављају се у Партизанској улици у коју је концентрисан 

саобраћај са више државних путева и унутарградских саобраћајница. У недостатку 

алтернативног пута, саобраћај је изазвао нерегуларне услове функционисања људских 

активности овог дела града. 

4.2.7 Раскрснице 

Анализом спроведених саобраћајних истраживања (Књига 1, Књига 2, и Књига 4) 

закључено је да је у релативно кратком периоду од свега три године дошло до 

значајног повећања протока на готово свим раскрсницама. Највеће повећање 

забележено је на раскрсници Булевара ослобођења и улице Народног фронта, где је 

проток у периоду од 3 године повећан за 400%. Повећање протока на овој 

раскрсници прогнозирано је још раније, јер је 2006. год. достигнут капацитет на мосту 

Варадинска Дуга. Потврда оваквом закључку налази се и у чињеници да је 2009. год. 

на мосту Варадинска Дуга измерен веома сличан проток, чак и нешто мањи, у односу 

на 2006. год. Веома слична величина протока у оба мерења на раскрсници Булевар 

Михајла Пупина–Жарка Зрењанина–Модене директна је последица достизања 

капацитета на мосту Варадинска дуга. 
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Слика 4-5: Вредности протока остварене 2006 и 2009. године 

Анализом временске неравномерности протока по часовима у току дана, закључује се 

да се на раскрсницама ближе центру града вршни час јавља у послеподневним 

часовима, док се на раскрсницама на ободу центра он по правилу јавља у јутарњем 

периоду. 

 

 

Слика 4-6: Вредности протока у јутарњем, подневном и поподневном вршног 

часа 

На раскрницама које се налазе на ободу централне зоне, вршни час се по правилу 

јављао у раним јутрањим сатима, а на раскрсницама у централној зони у касним 

јутарњим часовима. Подневни вршни час се углавном јављао у периоду од 14-15 h. 

Поподневни, односно вечерњи вршни час се најчешће јављао око 16 h, осим на 

раскрсницама у ужој централној зони када се јављао у вечерњим сатима после 18 h. 
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Слика 4-7: Време јављања вршног часа у јутарњем, подневном и поподневном 

периоду 

Резултати истраживања показали су да се значајне временске неравномерности 

протока јављају и у оквиру једног часа. Наиме, вредност ФВЧ (фактора вршног часа), 

као мера неравномерности протока у оквиру једног часа, на неким прилазима 

раскрсница мања је од 0,8 док су вредности овог параметра на прилазима 

оптерећених раскрсница блиске 1,0. 

 

 

Слика 4-8: Вредности фактора вршног часа 

Капацитет и нивоа услуге најчешће се анализирају у вршном периоду. Наиме, ако се у 

вршном часу на раскрсници или на било ком делу уличне мреже остварује 

задовољавајући ниво услуге, онда то значи да ће се и у оквиру свих осталих периода у 

току дана остваривати повољан ниво услуге. Уједначени захтеви за протоком у току 

читавог дана најчешће указују да је на анализираној раскрсници или делу уличне 
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мреже достигнут капацитет. На следећој слици (Слика 4-9) приказане су неке од 

раскрсница на уличној мрежи Новог Сада на којима су захтеви за протоком у дужем 

периоду дана практично константни.  

 

 

Слика 4-9: Вредности протока на раскрсницама са малом часовном 

неравномерношћу 

 

Као што се види са претходне слике, на све четири приказане раскрснице, од раних 

јутарњих па до вечерњих часова вредности протока имају веома мале осцилације 

реализованог протока. Овакве особености саобраћајног тока указују на чињеницу да 

су захтеви за протоком достигли ниво капацитета, те да се у будућности на овим 

раскрсницама могу очекивати неповољни услови одвијања саобраћаја и застоји. У 

оваквим случајевима треба вршити додатне анализе, јер појава константно високих 

захтева за протоком у периодима када на другим раскрнсицама у околини захтеви за 

протоком опадају, указују да се на њој дешава одлагања протока, што је први 

индикатор да ће се у случају мањег повећања захтева за протоком појавити 

загушећења и прекиди саобраћаја на уличној мрежи. 

4.3 Пешачки и бициклистички саобраћај 

Сви показатељи карактеристика пешачког и бициклистичког саобраћаја у Новом Саду 

су дати у Књизи 5:Бициклистички саобраћај. 

На основу постојеће видовне расподеле, пешачки саобраћај учествује са 48,5% у 

укупном броју кретања у граду.  
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У централним зонама, с обзиром на садржаје, очекује се да присуство пешака буде и 

даље веома изражено и једно од специфичних обележја централне зоне. Планска 

опредељења (према ГП-у) формирања новог градског центра у зони Булевара 

ослобођења и постепене "специјализације" старог градског центра у погледу садржаја 

утицаће да ће присуство пешака на простору старог и новог центра и улицама које их 

повезују (Јеврејска, Железничка) бити доминантан вид кретања што захтева 

прилагођавање ових простора пешацима.  

Учешће бициклистичких путовања од 2,5%, указује да је бицикл веома мало 

заступљен на Новосадским улицама. Са друге стране погодности развоја овог вида 

превоза су велике. Нови Сад као град средње величине у коме су дистанце путовања 

унутар града такве да бициклистички саобраћај може квалитетно да их задовољи, 

треба да развија овај вид превоза као еколошко прихватљив и здравствено пожељан 

вид превоза. 

Постојећа бициклистичка инфраструктура у Новом Саду се скоро искључиво односи 

на бициклистичке стазе. Укупна дужина бициклистичкичких стаза износи 63,3 km, од 

тога један део су бициклистичке стазе са обе стране улице, а једним делом су 

изграђене једностране бициклистичке стазе. Постојећа дужина бициклистичких 

саобраћајница износи 65,6km. 

Посматрајући мрежу изграђених бициклистичких стаза уочава се да делови града као 

што су Центар, Подбара, Салајка, Клиса, Телеп, Петроварадин, Сремска Каменица, 

немају изграђене бициклистичке стазе. Такође и Лимани, иако су то новоизграђени 

делови града немају адекватну мрежу бициклистичких стаза, иако су у оквиру 

профила саобраћајница (Бул. Цара Лазара, Народног фронта, Балзакова) планиране 

бициклистичке стазе. Од постојећих радних зона добро су покривене бициклистичким 

стазама радна зона Запад и радна зона Север II док остале радне зоне немају 

адекватну везу са мрежом бициклистичких стаза. 

Сагледавањем стања бициклистичких стаза и саобраћаја на њима констатовано је да 

се оне у великој мери не користе адекватно. У појединим улицама уочена су 

паркирана возила на бициклистичким стазама па су бициклисти приморани да се 

крећу тротоаром или коловозом, што угрожава њихову безбедност. 

Од остале бициклистичке инфраструктуре, ако се изузму четири новоформирана 

паркиралишта са видео надзором, спорадично су присутна паркиралишта за бицикле 

која најчешће нису адекватна и довољна. 
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4.4 Паркирање 

У књизи 6 је обрађена проблематика везана за паркирање возила на подручју Новог 

Сада. Кроз спроведени поступак евидентирања појава на терену утврђено је стање у 

коме се систем налази данас.  

Према званичним подацима на територији Општине Нови Сад у 2008. години 

регистровано je 129.151 возило. Од тога, на подручју Града активне регистрације има 

69.897 возила. Структура регистрованих возила у периоду између 2004 и 2008. 

године приказана је у табели у наставку. 

Табела 4-3: Број регистрованих возила на територији Општине Нови Сад у 

периоду од 2004. до 2008. године, по врстама возила 

 

 

Од укупног броја регистрованих возила исказаних у претходној табели, на подручју 

Новог Сада (без Петроварадина и Ср.Каменице) у 2008. години регистровано је 

72.653 путничких возила. Прецизна евиденција о укупном броју паркинг места за 

путничке аутомобиле на том подручју (у виду катастра) не постоји, али се процењује 

да укупно на свим површинама има око 76.350 паркинг места. Ако се те две величине 

ставе у међусобни однос добија се: 

952,0
pmNS

regNS

regpmNS
N

N
K  

где је: 

regpmNSK  - однос броја регистрованих путничких возила и броја паркинг места на 

подручју Новог Сада 

regNSN  - број регистрованих путничких возила (72.653) 

pmNSN  - број паркинг места за путничка возила (76.350) 

 

Број регистрованих возила - Општина Нови Сад

Година Путничка Теретна Остала УКУПНО

2004 83,662 7,800 12,936 104,398

2005 86,545 8,479 13,649 108,673

2006 91,057 9,563 14,442 115,062

2007 95,651 10,878 15,662 122,191

2008 100,484 11,791 16,876 129,151
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Ако се такво упоређење извши за градско подручје ограничено са запада Булеваром 

ослобођења, са севера железничком пругом Суботица – Нови Сад – Београд, а са 

истока и југа реком Дунав, добија се следећа вредност односа броја регистрованих 

путничких возила и броја паркинг места: 

 

082,1
pmSC

regSC

regpmSC
N

N
K  

где је: 

regpmSCK  - однос броја регистрованих путничких возила и броја паркинг места на 

подручју ограниченом са запада Булеваром ослобођења, са севера железничком 

пругом Суботица – Нови Сад – Београд, а са истока и југа реком Дунав 

regSCN  - број регистрованих путничких возила (20.955) 

pmSCN  - број паркинг места за путничка возила (19.370) 

 

На сликама у наставку приказане су вредности односа броја регистрованих возила и 

броја паркинг места за путничка возила по урбанистичким блоковима и то најпре за 

подручје ограничено са запада Булеваром ослобођења, са севера железничком 

пругом Суботица – Нови Сад – Београд, а са истока и југа реком Дунав („шире 

централно подручје“) а затим и за подручје Новог Сада. 

 



 

4. Анализа стања система саобраћаја 

Страна: 32/94 

 

Слика 4-10: Однос броја регистрованих путничких возила и расположивих 

паркинг места, по урбанистичким блоковима, на ширем централном подручју 



 Саобраћајна студија Града Новог Сада са динамиком уређења саобраћаја-НОСТРАМ 

Књига:ОСНОВНА   Страна: 33/94 

 

 

 

Слика 4-11: Однос броја регистрованих путничких возила и расположивих 

паркинг места, по урбанистичким блоковима, на подручју Новог Сада 

 

Како се може видети, у појединим деловима града има вишеструко више 

регистрованих возила него што се инсталисаним паркиралишним капацитетима може 

прихватити. Наравно, таква ситуација је наизраженија у централном подручју у коме 
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се испоставља и највећи број захтева за паркирањем возила корисника који паркинг 

места заузимају приликом извршења активности везаних за посао, куповину, 

рекреацију, посете и сл. Стога и не чуди чињеница да се паркираним возилима у 

великој мери заузимају тротоари, зелене површине, коловози саобраћајница и сл. 

4.5 Такси 

У Новом Саду регистровано је укупно 16 такси удружења са укупно 1600 таксиста, али 

се сматра да се у раду налази још око 1000 нелегалних таксиста који поред тога што 

су ван система, не плаћају порез. 

На основу пројекта техничког регулисања саобраћаја дефинисана су такси стајалишта. 

Решењем су дефинисана 420 такси места (Слика 4-12), с тим да је могуће кроз 

накнадне анализe преиспитати постојећи капацитет како би се тај број могао на 

одређеним локацијама повећати или смањити.  

 

 

Слика 4-12: Локације паркиралишта за Такси 

Неке од предложених локација немају адекватну подлогу (асфалтно-бетонску или 

бехатон).  
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Табела 4-4: Локација такси стајалишта са капацитетима 

Ред.бр. ЛОКАЦИЈА СТАЈАЛИШТА Број места 

1 Руменачка код стадиона "Нови Сад" 7 

2 Житни трг 5 

3 Фрушкогорска улица - Купалиште "Штранд"  13 

4 Железничка станица 25 

5 Улица Миленка Грчића испред робне куће 10 

6 Булевар Јована Дучића код C-маркета - Ново насеље 26 

7 Улица Пашићева 10 

8 Улица Фрање Штефановића, Петроварадин - Блок VIII 6 

9 Трг Владике Николаја- Петроварадин  6 

10  Хајдук Вељкова- Покрајинска болница 10 

11 Димитрија Туцовића СПЦ "Војводина"- СПЕНС  10 

12 Зона раскрснице улице Народног Фронта и Балзакове улице Лиман III 15 

13 Футошки пут- Сателитска пијаца 8 

14 Рибарско острво - ресторан "Слобода" 6 

15 Руменачка улица - код амбуланте 6 

16 Улица Саве Малешева Каћ (центар) 5 

17  Насеље Шангај 6 

18 Улица Бранимира Ћосића - Бетанија  5 

19 Улица Браће Поповић 12 

20 Јована Андерејевића- Најлон пијаца  10 

21 Пут за Руму  - Барутана 5 

22 Улица Јована Јовановића Змаја- Сремска Каменица 4 

23 Булевар краља Петра I – код Дома здравља 4 

24 Улици Јована Поповића – aмбуланта 7 

25 Улица Симе Шолаје- Адице  7 

26 Улица Савска  8 

27 Улица Гимназијска  7 

28 Руменка – центар 4 

29 Сремска Каменица – Институт 9 

30 Прерадовићева – Петроварадин – Бензинска станица НАП 8 

31 Футог – зелена пијаца 10 

32 Улица Иве Лоле Рибара- Ветерник 6 

33 Хотел „Парк“ 15 

34 Кванташка Пијаца 6 

35 Руменачки пут Ново Гробље 10 

36 Међународни пут у зони комплекса „АГРОВОЈВОДИНА“ 6 
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37 Петроварадинска Тврђава 5 

38 Клисански пут између Шангајске и Димитрија Давидовића 5 

39 Улица Пушкинова (Лиманска пијаца) 6 

40 

Зона раскрснице улица Авијатичарске и Фрање Клуза Авијатичарско 

насеље 
5 

41 Улица Модене 42 

42 АТП “Војводина” 10 

43 Приморска улица –шира зона раскрснице са Сентандрејским путем 5 

44 Суботички булевар 5 

45 Улица Др. Симе Милошевића 4 

46 Студентски дом „А“ 4 

47. Улица Сељачких буна-у широј зони Дома за пензионере 7 

48. Булевар кнеза Милоша 5 

Укупно  420 

4.6 Железнички саобраћај 

Овај вид превоза у транспорту робе и путника доминирао је у свету преко 100 година 

и допринео, је експанзији развоја држава, регија градова и насеља. 

Крајем шездесетих година овај вид превоза губи примат под утицајем друмског који је 

преузео примат у робном транспорту, јавном превозу и индивидуалном 

моторизованом транспорту путника. 

Ове промене у саобраћајном систему одразиле су се на висок пад учешћа железнице у 

транспорту, што као последицу има висок пад нивоа услуга, са свим негативним 

утицајима на подручју кроз која се протежу коридори постојећих пруга. 

Положај Новог Сада у односу на мрежу магистралних европских железничких пруга 

приказан је на слици (Слика 4-13). 
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Слика 4-13: Положај Новог Сада у односу на мрежу железничких пруга од 

европског значаја  

 

 

Основна карактеристика железничког саобраћајног подсистема у новосадском региону 

огледа се у равномерној просторној диспозицији и густини мреже пруга, који је 

значајно утицао на развој великог броја насеља дуж пруга. 

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". 

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. 

Развој новосадског железничког чвора усклађен је са развојем града тако да су 

простори за изградњу чвора резервисани кроз важећи Генерални план града. 

Нови Сад 
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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 7,4 km 

железничких колосека који су преко матичног колосека повезани са ранжирном и 

теретном станицом Новосадског 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 “Новитет”, за Рафинерију нафте, “Лимпродукт”, 

“Неопланту”, “Агрокоп” и колосеци локотеретне станице. 

Очекује се завршетак железничког чвора, пребацивање свих постројења и радионица 

из постојеће ложионице на Бистрици, 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 са двоколосечном пругом, а у коначном да се чвор повеже са 

пругом за велике брзине 

4.6.1 Пруга Београд – Нови Сад – Суботица 

Из правца југа протеже се границом Петроварадинског рита, источном периферијом 

Петроварадина и преко Дунава улази кроз Салајку у железничку станицу "Нови Сад". 

Након тога пруга наставља преко неизграђеног грађевинског (пољопривредног) 

земљишта до Кисача који дели на мањи део насеља са источне стране и централни 

део са западне стране. У даљем току пруга се протеже преко пољопривредног 

земљишта до Степановићева које дели на два дела, а у даљем току напушта 

територију Града у правцу Врбаса и Суботице. 

Иако пруга има међународни значај не задовољава (техничким карактеристикама и 

условима безбедности) европске стандарде, тако да су регистровани одређени 

негативни утицаји на човекову околину у њеном коридору. У Петроварадину је то 

најизраженије у железничкој станици у којој становници Садова прелазе преко групе 

колосека, чиме угрожавају своје животе (евидентиран је већи број незгода). 

Слична је ситуација на пружном прелазу у улици Божидара Аџије где постоје браници, 

али их пешаци не поштују чиме се излажу великој опасности од повреда и тежих 

последица. 
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Од новосадске станице до Сајлова запослени са Детелинаре и корисници терминала 

градског и приградског превоза путника (на железничкој станици) прелазе преко 

отворених деоница пруге, чиме доводе у опасност своје животе. 

У насељима Кисач и Степановићево конфликтне тачке су на путним прелазима са обе 

стране пруге. Иако су обезбеђени контролисаним браницима представљају 

потенцијалну опасност, нарочито за пешачке, где је изражено и велико учешће 

школске деце. 

Треба упозорити и на пружне прелазе атарских путева, који немају одговарајућу 

светлосну (па и вертикалну) сигнализацију о чему (иако је мала учесталост прелаза) у 

планској основи мора да се води рачуна. 

4.6.2 Пруга Нови Сад – Бечеј (Тител – Зрењанин) 

Ова пруга од Новог Сада до Римских шанчева нема конфликтних тачака са околином 

и протеже се ван стамбеног подручја. Након проласка кроз индустријску зону укршта 

се са регионалним путем Нови Сад – Бечеј у нивоу (под неповољним угловима 

прегледности) што представља потенцијалност за учеснике у саобраћају. 

Кроз насеље Каћ и Будисаву иде периферно са северне стране и не ремети услове 

живота и рада, осим атарских путева који се ограничено користе и не контролишу. 

4.6.3 Пруга Нови Сад – Богојево 

Од распутнице "Сајлово" у Новом Саду пруга се до Ветерника протеже преко 

пољопривредног земљишта у правцу запада, а након тога продужава према Футогу из 

кога у правцу северозапада наставља према Бачком Петровцу. 

Нема изражене штетне утицаје на околину, изузев пружног прелаза у Футогу на 

локалном путу Футог – Руменка. 

Атарски путеви који се укрштају са пругом су необезбеђени и то је тако на свим 

укрштањима са пругама у граду. 

4.6.4 Пруга Петроварадин – Беочин 

Овом пругом одвија се искључиво робни промет за потребе фабрике цемента и 

каменолома са малим интензитетом саобраћаја, што не оправдава улагање у 

саобраћајне објекте. Као конфликтне тачке могу се навести укрштање пруге са 

железничком улицом у Ср. Каменици и Фрушкогорском, путем за Боцке и 

регионалним путем Нови Сад – Беочин (код трафо станице). Необезбеђени прелази 
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на Боцкама и регионалном путу указују на потребу постављања браника, чиме би се 

значајно побољшали услови безбедности учесника у саобраћају. 

4.6.5 Теретна (ранжирна) станица у Новом Саду 

Иако је пресељење железничког чвора са Лимана и Суботичке пруге започето још 

почетком седамдесетих година све до данас није завршено. Све до сада на старој 

теретној станици у функцији су објекти за тако звану "негу кола" железнице, иако су 

требали давно да се преселе на нову ранжирну станицу која је у функцији (Радна зона 

Север II). Због тога је колосек између железничке станице и ове локације и даље у 

функцији, а "пресеца" Детелинару, укршта са улицом Корнелија Станковића и Хаџи 

Рувимовом у нивоу, што све скупа представља ограничене услове функционисања 

активности становника овог дела града – самим тим угрожавања животне околине. 

4.7 Водни саобраћај 

Река Дунав, која протиче кроз Нови Сад, је међународни пловни пут, на коме према 

Конвенцији из 1948. године важи међународни режим пловидбе (Слика 4-14). Према 

подацима Дунавске комисије промет на Дунаву је у порасту. Посебно се то дешавало 

после 1948. године првих двадесет година. Отварањем канала Рајна Мајна Дунав и 

Дунав – Црно Море стекли су се услови за још интензивнији саобраћај и проток роба. 

Међутим, на нашим просторима нису искоришћене све предности које река пружа у 

транспорту. 
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Слика 4-14: Положај Новог Сада у односу на тзв.”Дунавски пловни пут” (Рајна-

Мајна-Дунав) 

 

 

Новосадски регион и гравитационо подручје карактерише систем пловних путева које 

чине реке Дунав и Тиса, канал Нови Сад - Савино Село и велики канал (канал Краља 

Александра) који повезује Дунав са Тисом. Пловни пут на Дунаву омогућава пловидбу 

свих врста бродова и тегљеница, а каналима се могу кретати конвоји тегљеница у 

линеарној формацији. У Новом Саду је у функцији преводница на каналу чија 

пропусна моћ задовољава потребе пловидбе, а хоризонтални и вертикални габарити 

мостова омогућавају несметан пролазак бродова. Дуж канала формирани су пристани 

којима недостаје савремена опрема и саобраћајна инфраструктура, што неповољно 

утиче на коришћење у транспорту робе и готових производа. У оквиру програма 

развоја изградиће се савремена пристаништа дуж великог канала Дунав - Тиса, чиме 

ће се створити предуслови за активирање овог вида превоза.  

Свакако да је најзначајнији објекат међународна лука у Новом Саду која ће након 

завршетка вертикалног кеја и РО-РО система бити оспособљена за прихват и отпрему 

свих врста терета. 



 

4. Анализа стања система саобраћаја 

Страна: 42/94 

На Београдском кеју и Кеју жртава рације налазе се 3 путничка пристаништа, на 

Дунаву у Петроварадину сидриште за теретне тегљенице (барже), а у рукавцима 

Дунава марине за чамце, јахте и кућице на води (око 7000 регистрованих чамаца). 

Тренутно ограничења у пловидби представља монтажно демонтажни, друмско 

железнички мост који је изграђен 70m узводно од порушеног «Жежељевог» моста. 

Постојећи мост не одговара стандардима Дунавске конвенције пошто висина моста и 

растојање између стубова нису по међународним стандардима о пловном путу. 

4.8 Ваздушни саобраћај 

Повољан геополитички положај, у коме саобраћајни услови представљају 

најзначајнију компоненту функционисања и развоја, показује да развој треба 

усмерити на интензивирање саобраћајног система у друмском, водном, железничком 

и ваздушном превозу робе и путника. Посебну улогу у савременим економским 

системима има ваздушни саобраћај, који својим високим нивоом услуга задовољава 

захтеве у ефикасности и брзини транспорта. 

На територији Војводине, сем пољопривредне авијације и авијација Савеза 

ваздухопловних организација не постоји друга. Око десетак авиона налази се на 

територији Града Новог Сада, на аеродрому Ченеј. Аеродром Ченеј се налази на десет 

километара северно од Новог Сада непосредно уз магистрални пут М-22/1. Аеродром 

је пољопривредно-спортског карактера и са својом травнатом пистом и техничким 

карактеристикама не испуњава услове за одвијање путничког саобраћаја. Просторним 

планом Републике Србије и Генералним урбанистичким планом Новог Сада на месту 

садашњег аеродрома Ченеј планиран је савремени аеродром који ће испуњавати све 

услове за одвијање путничког саобраћаја, а димензионисан је за путничке авионе типа 

"АТР 72", капацитета око 70 путника.  

Дилема о изградњи аеродрома јавља се код становника ченејског атара јер сматрају 

да би коришћење аеродрома довело до загађења околине и негативно утицало на 

квалитет земљишта, а тиме довело у питање квалитет пољопривредних производа. 

Досадашња истраживања потреба и студије оправданости аеродрома "Ченеј" показују 

да новосадски регион представља подручје у коме су изражени захтеви за 

коришћењем ваздушног саобраћаја и сматрају га оправданим и са техничког и са 

еколошког аспекта. Обзиром на стратешки значај овог вида превоза, изузетно високе 

трошкове изградње и експлоатације, вршене су континуалне провере захтева 

корисника, које су послужиле као основа за планирање изградње основних објеката. 
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4.9 Синтезна оцена стања система саобраћаја Новог Сада 

 У релативно кратком периоду од свега три године дошло до значајног 

повећања протока на готово свим раскрсницама, 

 јутарњи вршни сат је 8-ми сат, тј. од 07:00 до 08:00, а поподневни је 16-ти сат, 

тј. од 15:00 до 16:00 сати, мобилност је 2,65 путовања/дан/становнику. 

 најугроженије раскрснице су следеће: Булевар ослобођења-Футошка-Јеврејска, 

Булевар ослобођења-Булевар краља Петра Првог. 

 средње време путовања кретања са сврхом "редован посао" износи 21,1 

минута, а на основу постојеће видовне расподеле, путнички аутомобил 

учествује са 44,7%, јавни превоз 29,1%, пешачки саобраћај 21,9%, а 

двоточкаши са свега 4,2%. 

 постојеће стање система ЈГПП није утврђено у оквиру ове студије па га је 

потребно накнадно истражити спровођењем истраживања ''Системско бројање 

путника на линијама ЈГСП «Нови Сад»'' као и израда посебног пројекта 

успостављања П+Р система у Новом Саду. 

 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. 

 водни саобраћај на подручју Града Новог Сада има огромне потенцијале и 

капацитете у превозу свих врста роба, али је неопходна модернизација 

технологије претовара и опреме односно изградња савременог Робно 

транспортног центра. 

 Ваздушни саобраћај се одвија преко аеродрома "Ченеј" који је 

пољопривредно-спортског карактера и са својом травнатом пистом и 

техничким карактеристикама не испуњава услове за одвијање путничког 

саобраћаја 

 Успостављен је НОСТРАМ као полазна тачка приликом решавања проблема 

саобраћаја у граду 
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5.1 Предвиђања према Генералном плану 

Према попису становништва, на територији општине Нови Сад, број становника је 

2002. године износио 310.379 становника а у 2009. години тај број износи 366.202 

становника што значи да је пораст броја становника у последњих 7 година 18%. У 

табели (Табела 5-1) приказан је број становника по годинама, по деловима града и 

укупно у Општини Нови Сад.  

Табела 5-1: Број становника по годинама са прогнозираним бројем становника  

 

 

Према Демографској студији која је рађена 2009. године укупан број становника у 

Новом Саду ће се, према најбољем сценарију до 2029. године, повећати за само 

5,6%. 

Веће повећање броја становника очекује се на сремској страни града, 15 % 

(Петроварадин и Сремска Каменица), док се у бачком делу (насеље Нови Сад) очекује 

пораст од свега 4,5%. 

Година пописа Пројекције

1971 1981 1991 2002 2009 2014 2019 2024 2029 2034

Бегеч 2.608 2.717 2 664 3 037 3 496 3658 3793 3827 3786 3677

Будисава 2.825 3.502 3 549 3 935 4 023 3974 3913 3822 3699 3551

Буковац 2.012 2.641 2 923 3 565 4 035 4175 4225 4214 4140 4005

Ветерник 5.730 9.556 8 299 10 668 16 410 18398 19689 20455 20700 20445

Каћ 6.701 8.551 9 279 10 712 12 462 13046 13339 13413 13280 12940

Кисач 6.022 6.220 5 947 5 651 5 570 5487 5404 5286 5126 4924

Ковиљ 5.290 5.279 4 838 5 425 5 624 5687 5700 5665 5572 5407

Лединци 1.194 1.707 1 827 2 299 2 789 2034 2127 2166 2154 2097

Нови Сад 141.375 170.020 191 786  214 821 251 557 260721 264012 263444 259334 251997

Петроварадин 10.477 10.338 11 479 13 677 16 597 17486 18025 18191 17985 17439

Руменка 2.906 3.629 3 942 5 039 6 457 6969 7263 7390 7348 7149

Ср. Каменица 5.051 7.532 7 832 9 631 12 502 13385 13870 14065 13970 13610

Степановићево 2.188 2.096 1 912 2 146 2 219 959 972 969 950 920

Футог 10.614 14.664 15 458 18 025 20 341 2188 2163 2136 2086 2013

Ченеј 1.828 1.686 1 423 1 748 2 127 21095 21425 21426 21083 20440

Град Нови Сад 156.903 187.890 211 097 238 129 280 656 291.589 295903 295695 291.282 283.039

Општина Нови Сад 206.821 250.138 273 158 310 379 366 209 381.873 388596 389168 383881 373.219

Насеље
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5.2 Прогноза моторизације, мобилности 

Степен моторизације представља један од значајних фактора који утичу на мобилност 

и видовну расподелу путовања. Он се изражава бројем путничких аутомобила на 

1000 становника.  

Након периода стагнације степена моторизације од 1991 до 2003, у Новом Саду од 

2004. год. креће равномеран раст степена моторизације од око 4.5% годишње. 

Табела 5-2: Развој степена моторизације од 1971 год. до 2008 год.  

 

 

Слика 5-1: Графички приказ пораста степена моторизације 

 

Степен моторизације зависи од много фактора али један од основних је економски 

развој друштва који се изражава кроз бруто национални производ по глави 

становника (БДП). У следећој табели је приказан однос Новог Сада и неких европских 

градова како по степену моторизације тако и по БДП-ју. 

1971 1981 1991 2001 2004 2008

Нови Сад 125 211 229 244 238 274

СТЕПЕН МОТОРИЗАЦИЈЕопштина
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Табела 5-3: Упоредни подаци за Нови Сад и неке Европске градове 

 

Прогноза саобраћајне потражње на подручју Генералног плана Новог Сада урађена на 

основу глобалних показатеља саобраћајне потражње у постојећем стању (транспортни 

модел НОСТРАМ) и очекиваних промена у погледу броја становника, пораста степена 

моторизације и мобилности становништва. 

На основу Демографске студије
1
 може се очекивати да у погледу броја становника на 

подручју Генералног плана неће доћи до значајних промена, односно да ће број 

становника у 2029. години на посматраном простору бити приближно око 300.000. У 

постојећем стању на подручју обухваћеном анкетом у домаћинствима (подручје ГП) 

настањено је око 280.500 становника. 

Међутим анализом расположивих капацитета за смештај функције становања на 

подручју Генералног плана утврђене су могућности за смештај око 539.200 

становника, што уједно представља горњу границу потенцијалног броја становника на 

територији ГП. Анализа расположивих капацитета за становање урађена је на нивоу 

урбанистичких блокова, што је омогућило да се успостави релација између постојећег 

броја становника и потенцијалног капацитета саобраћајних зона, односно дистриката. 

Степен моторизације у Новом Саду 2009. године на подручју ГП износи око 290 

путничких аутомобила/1.000 становника, што је мање од 1 путничког аутомобила по 

домаћинству (3.45 становника /1 аутомобил).  

Према подацима из анкете у домаћинствима, мобилност становника Новог Сада 

просечног радног дана у 2009. години износи 2,65 путовања/дан/становник, односно 

на подручју ГП просечног радног дана у 2009. години реализује се око 744.750 

путовања свим начинима, укључујући и пешачење. 

Основни полазни подаци на основу којих је урађена прогноза саобраћајне потражње 

на подручју Генералног плана за 2029. годину су: 

 Степен моторизације (ПА/1.000 становника )    289 

 Дневна мобилност (пут./становник/дан)     2,65 

                                                 
1
Демографски развој Града Новог Сада и његових насеља до 2029. године, Бранислав С. Ђурђев, Нови Сад, 

2009. године 

1996 2001 2004 2008 1996 2001 2004 2008 пешке % бицикл % јавни % ПА %

Graz  Austria 250099 127.56 131.3 125.1 126.7 123.2 404 474 468 478 19% 14% 19% 48%

Ljubljana  Slovenia 266845 275.0 77.7 79.7 86.4 90.7 436 499.7 420 455 19% 10% 13% 58%

Bratislava  Slovakia 428365 826.26  51.3  52.3  57.1 71.9 320.3 424.6 471.4 475.4 4% 2% 68% 26%

Szeged  Hungary 169030 280.84  53.1  58.9  63.4 62,8 202.6 246.9 274.2 296.4 23% 9% 47% 21%

Gijón  Spain 270211 181.60 93.3 98.1 101.0 103.4 338.9 334.6 359.5 378.6 24% 0% 17% 59%

Novi Sad  Serbia 299294 129.4 / /  33.6 44.3 244 242 238 274.4 22% 4% 32% 42%

ВИДОВНА РАСПОДЕЛАПОВРШИНА 

km2
ГРАД ЗЕМЉА

БР. 

СТАНОВНИКА

БДП СТЕПЕН МОТОРИЗАЦИЈЕ
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 Број путничких аутомобила на мрежи-цео дан: 

локална путовања       129.358 

спољна путовања       88.744 

укупно ПА на мрежи цео дан      218.102 

 Број путничких аутомобила на мрежи- 8.сат: 

локална путовања       14.405 

спољна путовања       6.825 

укупно ПА на мрежи 8. вршни сат     21.230 

 Број путничких аутомобила на мрежи- 16.сат: 

локална путовања       13.528 

спољна путовања       7.918 

укупно ПА на мрежи 16. вршни сат    21.446 

 Број путовања бициклом – цео дан     18.772 

 Број путовања пешице – цео дан      361.282 

 

С обзиром на расположиве податке, прогнозу саобраћајне потражње, односно број 

путовања у 2029. години, једино је могуће урадити методом фактора раста и то за 

две основне варијанте: 

I. Варијанта прогнозе становника према  

демографској студији 

II. Варијанта размештаја становника према  

потенцијалном капацитету блокова-саобраћајних зона 

У обзир су узете очекиване промене степена моторизације и пораста мобилности 

становништва. На основу садашњег стања и трендова пораста степена моторизације у 

земљама ЕУ (15 земаља, без земаља бившег источног блока), процењено ја да ће 

степен моторизације 2029. године у Новом Саду износити око 450 ПА/1.000 

становника. 
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Табела 5-4: Очекиване промене степена моторизације 

Показатељ 2009.год. 2029.год. 

Степен мот. (ПА/1000ст.) 289 450 

%Домаћинст. без ПА 26 18 

%Домаћинст. са 1 ПА 40 45 

%Домаћинст. 2 + ПА 34 37 

 

При степену моторизације од око 450-500 ПА/1.000 становника мобилност 

становника се креће око 3 путовања по становнику/дан. Према томе укупан број 

путовања на подручју Генералног плана са настањених 300.000 становника износиће 

око 900.000 путовања /дан 

Анкетом у домаћинствима и на спољном кордону утврђен је број возила који се у 

периодима вршног оптерећења креће на мрежи, према следећој табели: 

Табела 5-5: Број путничких аутомобила на мрежи у периодима вршног 

оптерећења на основу анкета (возила/сат) 

Тип путовања 8. вршни сат 16. вршни сат 

Локална 14.405 13.528 

Спољна  6.825 7.918 

Укупно 21.230 21.446 

 

У периоду јутарњег и поподневног вршног оптерећења на мрежи се налази 

приближно исти број возила, с тим што је у поподневном вршном периоду нешто 

наглашеније учешће спољног саобраћаја. На основу ових података и података 

бројања саобраћаја на основној уличној мрежи, извршена је калибрација матрице 

вожњи у периодима вршног оптерећења, после чега је утврђен број возила на мрежи 

који се са незнатним одступањима подудара са подацима добијеним бројањем 

саобраћаја. 
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Табела 5-6: Број путничких аутомобила на мрежи у периодима вршног 

оптерећења на основу калибрације модела (возила/сат) 

Тип путовања 8. вршни сат 16. вршни сат 

Локална 18.637 18.360 

Спољна  10.946 10.745 

Укупно 29.583 29.145 

 

Рачунајући са претпостављеним променама броја становника, пораста степена 

моторизације и мобилности становништва, утврђене су следеће стопе раста, односно 

просечни фактори раста саобраћаја за период 2009. – 2029. на мрежи путева и 

градских саобраћајница на подручју ГП. 

Табела 5-7: Фактори и стопе раста саобраћаја – период 2009. - 2029. 

Варијанта Просечан фактор раста Просечна год. стопа (%) 

I       (Демографска студија) 1,63 2,5 

II      (Капацитет) 2,25 4,0 

 

Применом просечне годишње стопе раста, односно просечних фактора раста 

утврђено је да ће на мрежи путева и градских саобраћајница бити између 47.000 и 

66.000 возила у вршно оптерећеном сату. Када се буде извршила детаљнија прогноза 

саобраћаја, након дефинисања садржаја саобраћајних зона и/или дистриката, може се 

очекивати да ће број возила на мрежи у периодима вршних оптерећења бити између 

вредности датих у табели. 

Табела 5-8: Број возила на мрежи у периоду вршног оптерећења – 2029. год. 

Варијанта Број аутомобила на мрежи у вршном сату 

I       (Демографска студија) Око  47.000 

II      (Капацитет) Око  66.000 

 

Када се сви напред наведени параметри обједине, добијају се следеће табеле (Табела 

5-9, Табела 5-10, Табела 5-11): 
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Табела 5-9: Прогнозе за ГП 

Показатељ 2009.год. 2029.год. 

Број становника 280.500 300.000 (539.200) 

Број возила 81.110 135.000 (242.640) 

Степен мот. (ПА/1000ст.) 289 450 

%Домаћинст. без ПА 26 18 

%Домаћинст. са 1 ПА 40 45 

%Домаћинст. 2 + ПА 34 37 

Мобилност (путовања/дан/становнику) 2,65 3,0 

Просечан фактор раста саобраћаја 1 1,63 (2,25) 

Просечна годишња стопа раста саобраћаја 1 2,5 (4,0) 

Укупан број путовања/дан (сва средства) 744.750 900.000 (1.617.600) 

Број ПА на мрежи цео дан 218.102 470.000 (660.000) 

Број ПА на мрежи у вршним сатим 21.446 47.000 (66.000) 

 

Табела 5-10: Прогнозе за ГП за путнички аутомобил за петогодишње периоде 

 

 

Табела 5-11: Прогнозе за ГП за теретна возила за петогодишње периоде 

 

 

Година 2009

Показатељ Возила

Стопа 

(%)

F Возила

Стопа 

(%)

F Возила

Стопа 

(%)

F Возила

Стопа 

(%)

F Возила

Локални 18.637 4,00 1,19 22.628 3,50 1,19 26.874 3,50 1,88 31.995 2,50 1,13 36.109

Спољни 10.946 6,50 1,31 14.996 5,50 1,31 19.598 3,50 1,88 23.277 3,00 1,16 26.985

Укупно/Просечно 29.583 4,92 1,27 37.624 4,26 1,23 46.472 3,49 1,19 55.272 2,70 1,14 63.094

2014 2019 2024 2029

Период

Показатељ

Стопа 

(%)

F

Стопа 

(%)

F

Стопа 

(%)

F

Стопа 

(%)

F

Стопа 

(%)

F

M-21   Ириг(Рума) 3 1,16 8,1 1,48 5,7 1,32 3,7 1,2 5,12 2,71

M-7 Футог 2,15 1,11 5,4 1,3 3,6 1,19 3,2 1,17 3,53 2

M-7 Зрењанин(Београд) 2,5 1,13 6,8 1,45 4,2 1,21 3,55 1,19 4,38 2,36

Државни путеви II реда 2,1 1,1 4,6 1,25 3,2 1,17 2,8 1,15 3,12 1,85

2009 - 2014 2015 -2019 2020 - 2024 2025 -2029 2009 - 2029
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5.3 Расподела токова на мреже – тестирање мрежа 

Мрежа постојећег стања се након калибрације може сматрати репрезентативном што 

се и види на следећим дијаграмима (Слика 5-2, Слика 5-3): 

Слика 5-2: Пре калибрације 

 

Слика 5-3: После калибрације 

 

Коефицијент корелације је 0,9 након калибрације модела. 
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Симулација саобраћаја на планираној мрежу путева и примарних градских 

саобраћајница према важећем Генералном плану, извршена је матрицом која садржи 

66.168 возила/сат, а добијени резултати показују следеће (Табела 5-12): 

Табела 5-12: Планираних 50 линкова са највећим оптерећењем, Мрежа ГП 

2021, Путовања ПА 2029. година, 16 сат 

 

 

Из табеле се види да је планирани Булевар Европе највише оптерећен па сходно томе 

би требао и први да се гради. Искоришћеност планираног капацитета је скоро на свим 

линковима испод 100%, осим на планираној денивелацији код Футошке пијаце где је 

искоришћеност 121%, што такође указује на оправданост изградње овог објекта. Ова 

табела такође може да послужи и као индикатор о динамици изградње појединих 

деоница. 

Планирана саобраћајна мрежа из важећег Генералног плана задовољава 

планирани саобраћај у 2029. години. Поједини делови тако планиране саобраћајне 

мреже не привлаче довољан саобраћај и као такви се могу укинути у новом 

Брпј 

линка Име линка Тип Дужина Брпј трака Капацитет Брзина Оптерећеое

Искпришћеое 

капацитета

Трансппртни 

рад

Трансппртнп 

време

976 Bulevar Evrope_Bul. cara Lazara-Bul.Despota Stefana 85 0,147 4 5200 60 4870 96 717,997 24h 40min 34s

3801 Bulevar Evrope_Bul. cara Lazara-Bul.Despota Stefana 85 0,266 6 6000 60 4537 80 1,207,213 33h 9min 29s

1165 Bulevar Evrope_Bul. cara Lazara-Bul.Despota Stefana 85 0,152 4 5200 60 4077 83 619,647 17h 33min 4s

1094 Bulevar Evrope_Između K. Stankovida i Rumenačke 85 0,252 4 5200 60 3963 80 997,136 27h 19min 24s

1055 Bulevar Evrope_Između K. Stankovida i Rumenačke 85 0,859 4 5200 60 3670 74 3,152,659 83h 3min 21s

1163 Most Evrope preko Dunava 85 1,480 4 5200 60 3557 74 5,264,121 136h 5min 52s

2394 Somborski bulevar 86 0,103 4 4000 60 3340 86 342,886 9h 55min 4s

2393 Somborski bulevar 86 0,199 4 4000 60 3339 86 664,157 19h 12min 36s

2392 Somborski bulevar 86 0,214 4 4000 60 3183 82 682,361 19h 52s

1213 Bulevar Evrope-Severno od Rumenačke 85 0,289 4 5200 60 2885 58 833,902 18h 38min 38s

3802 Bulevar Evrope_Bul. cara Lazara-Bul.Despota Stefana 85 0,171 6 6000 60 2853 50 487,592 10h 9min 23s

1259 Nadvožnjak-Bul.Evrope-Rumenačka-Sever 85 0,395 4 5200 60 2831 57 1,118,206 24h 46min 54s

1258 Nadvožnjak_Bulevar Evrope-Rumenačka_južno 85 0,459 4 5200 60 2830 57 1,298,947 28h 47min

3806 Denivelisan objekat-Bul.Evrope-Futoška 85 0,564 2 2600 60 2550 101 1,437,248 51h 38min 11s

3739 Denivelisan objekat-Futoška pijaca 86 0,284 2 2000 60 2430 121 690,056 28h 32min 30s

1211 Most Evrope preko kanala DTD 85 0,476 4 5200 60 2345 47 1,116,030 22h 44min 40s

1212 Bulevar Evrope-Severno od Rumenačke 85 0,120 4 5200 60 2323 47 278,712 5h 39min 41s

1139 Veza Novosadskog sajma-Branka Bajida 87 0,050 2 2000 60 2217 112 111,941 4h 54min 58s

3595 Most-Istočna obilaznica 82 3,014 4 5200 80 2140 44 6,448,830 108h 33min 12s

1245 Bulevar Evrope_Između K. Stankovida i Rumenačke 85 0,257 4 5200 60 2124 43 546,280 10h 48min 5s

1194 Bulevar Evrope-severno od Kanala DTD 85 0,289 4 5200 60 2079 42 600,896 11h 51min 37s

1081 Bulevar Evrope-severno od Kanala DTD 85 0,187 4 5200 60 2076 42 388,249 7h 39min 40s

1167 Produžetak Bul. Despota Stefana 86 0,626 2 2000 60 1971 99 1,232,976 43h 25min 10s

1101 Produžetak Vojvode Stepe 85 0,613 4 5200 60 1877 38 1,150,509 22h 18min 12s

3811 Denivelisan objekat-Bul.Evrope-Hadži Ruvimova 85 0,435 2 2600 60 1851 73 805,250 21h 41min 29s

1241 Denivelisan objekat-Bul.Evrope-Kornelija Stankovida 85 0,527 2 2600 60 1838 73 968,797 25h 35min 9s

1170 Obilaznica oko Petrovaradina-produžetak M-21 85 1,678 4 5200 80 1805 38 3,028,832 44h 22min 51s

1137 Nadvožnjak-Novosadskog sajma 86 0,438 2 2000 60 1778 89 778,567 25h 30min 45s

3504 Produžetak Kosančid Ivana 87 0,084 2 2000 60 1747 87 146,263 9h 28min 59s

3884 Filipa Filipovida 88 0,160 2 1600 40 1725 108 276,827 24h 21min 5s

1192 Bulevar Evrope_Severno od Paje Radosavljevida 85 0,633 4 5200 60 1698 34 1,075,093 20h 43min 8s

1136 Produžetak Novosadskog sajma 86 0,142 2 2000 60 1687 85 239,522 7h 3min 43s

3803 Denivelisan objekat-Bul.Evrope-Bul cara Lazara 85 0,473 2 2600 60 1684 68 796,342 20h 19min 58s

3772 Most Franje Josifa 86 0,863 4 4000 60 1655 41 1,428,711 30h 2min 55s

3669 Most-Zapadna obilaznica 82 2,285 2 3200 80 1647 53 3,762,481 60h 7min 35s

1191 Denivelisan objekat-Bul.Evrope-Paje Radosavljevida 85 0,565 4 5200 60 1635 33 923,690 17h 38min 2s

3748 Kružna_Rimski Šančevi 85 0,034 2 5200 60 1587 33 53,963 1h 17min

3666 Produžetak Vojvode Stepe 85 1,309 4 5200 60 1577 32 2,064,293 38h 1min

3746 Kružna_Rimski Šančevi 85 0,103 4 5200 60 1571 32 161,635 3h 7min 4s

1048 Ledinačka 87 0,526 2 2000 60 1571 80 826,215 34h 40min 9s

3749 Kružna_Rimski Šančevi 85 0,033 2 5200 60 1543 31 50,708 1h 9min 44s

3703 Bul. cara Lazara-Most Franca Jozefa 86 0,113 4 5200 60 1540 30 174,702 3h 16min 31s

3864 Oblačida Rada 86 0,193 2 2000 60 1492 76 287,934 11h 43min 29s

3661 M-7_Severno od Futoga 82 4,339 2 3200 80 1464 48 6,354,465 100h 16min 52s

1722 Koste Šokice 86 0,182 4 4000 60 1446 36 262,759 5h 30min 3s

3704 Bul. cara Lazara-Most Franca Jozefa 86 0,104 4 5200 60 1425 27 148,833 2h 47min 58s

1171 Obilaznica oko Petrovaradina-Nasip Pobeda 85 0,332 2 2000 80 1424 75 472,314 11h 12min 58s

1235 Petlja_Bul. Evrope-Rumenačka 88 0,167 2 2400 40 1420 61 237,107 10h 51min 48s

1108 Veza M-21_M-22.1_Preko Alibegovca 86 2,075 4 4000 60 1388 36 2,880,567 54h 17min 47s

3594 Istočna obilaznica_Veza M7-M21_Južno od E-75 82 0,609 4 5200 80 1381 28 841,196 12h 12min 25s

1021 Bulevar Evrope_Severno od Paje Radosavljevida 85 0,210 4 5200 60 1371 27 287,441 5h 9min 10s



 Саобраћајна студија Града Новог Сада са динамиком уређења саобраћаја-НОСТРАМ 

Књига:ОСНОВНА   Страна: 57/94 

Генералном плану. То се мисли на улицу Шумску између Адица и Телепа и везу 

Транџаментске улице и планиране саобраћајнице дуж Роковог потока у 

Петроварадину. Што пре је потребно приступити изградњи наставка Булевара Европе.  

Иницијални предлог о динамици изградње појединих деоница је приказан на 

наредним сликама, при чему треба имати у виду да коначни предлог може бити донет 

само кроз израду Студија оправданости сваке деонице посебно (Слика 5-4, Слика 5-5, 

Слика 5-6, Слика 5-7, Слика 5-8): 
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Слика 5-4: Предлог реализације саобраћајне мреже у 2010. години 
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Слика 5-5: Предлог реализације саобраћајне мреже од 2011. до 2015. године 
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Слика 5-6: Предлог реализације саобраћајне мреже од 2016. до 2020. године 
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Слика 5-7: Предлог реализације саобраћајне мреже од 2021. до 2025. године 
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Слика 5-8: Предлог реализације саобраћајне мреже од 2026. до 2030. године 
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66  ССММЕЕРРННИИЦЦЕЕ  ЗЗАА  ННООВВИИ  ГГПП  ННООВВООГГ  ССААДДАА  

6.1 Програмска опредељења (начела) 

Програмско опредељење за управљање саобраћајним системом града, односно са 

будућом саобраћајном политиком града морају почивати на ставу да се за пешаке, 

бициклисте и јавни превоз требају обезбедити примарни услови коришћења 

(просторни, операциони, режимски и сл.) а за аутомобиле тек онолико колико 

преостане (Слика 6-1). 

Такође, разним регулативним мерама треба утицати на повећање попуњености 

путничких аутомобила која тренутно у јутарњем вршном сату од 07:00 до 08:00 сати 

износи свега 1,22 путника по путничком аутомобилу. Ова вредност би требала да 

износи минимално 2 путника по путничком аутомобилу за наредни плански период.  

 

 

Слика 6-1: Концепт будуће саобраћајне политике града 



 

6. Смернице за нови ГП Новог Сада 

Страна: 64/94 

6.2 Видовна расподела 

1) СТАЊЕ-Идеално али реално неодрживо. Овоме треба тежити 

 

2) ПЛАН: Реално 

 

6.3 Друмски саобраћај 

Основна подела примарне саобраћајне мреже: 

1) Ауто пут (АП) 

2) Државни путеви (Д1, Д2), 

3) Локални путеви (ЛП), 

4) Градска магистрала (ГМ), 

5) Главна градска саобраћајница (ГГС). 

Основна подела секундарне саобраћајне мреже: 

1) Градска сабирна улица (ГСУ), 

пешице и 

бициклом

40%

јавни превоз

30%

путничким 

аутомобилом

30%
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2) Градска приступна улица (ГПУ). 

У хијерархији примарне мреже на нивоу Генералног плана најзначајнију улогу имају: 

 градска магистрала (ГМ) са ширинама попречног профила од 30 до 60 m, 

 главна градска саобраћајница (ГГС) са ширинама попречног профила од 15 до 

50 m. 

У секундарној мрежи ширина попречног профила градске сабирне улице (ГСУ) износи 

од 15 до 30 m. Ове ширине представљају основу, а њихов дефинитиван профил 

одредиће се разрадом делова територије обухваћене генералним планом. 

6.3.1 Раскрснице 

Усвојена је подела на 3 основна типа раскрсница: 

1) Денивелисане 

2) Кружна 

3) Крстаста 

1) Денивелисане раскрснице примењивати на пресеку градских магистрала (ГМ) од 

којих једна има најмање 2+2 саобраћајне траке а друга 3+3 саобраћајне траке и 

када ниво услуге (LOS) раскрснице у површинском облику достигне ниво "Е". 

2) Кружне површинске раскрснице треба примењивати на свим саобраћајницама 

које задовољавају следеће услове: 

 имају максимално 2+2 саобраћајне траке по прилазу,  

 где су прилазни краци подједнако оптерећени,  

 где нема семафорске координације, 

 где се захтева већи ниво безбедности, 

 где просторне могућности то дозвољавају, 

 на раскрсницама које су мало или средње оптерећене: 

o а) максимално 3400 возила/сат у самој раскрсници. 

o б) максимално 2400 возила/сат по једном прилазу. 

3) Крстасте површинске раскрснице треба примењивати у свим осталим 

случајевима који не спадају под 1) и 2). 

Приликом одлучивања о избору типа раскрснице у планским решењима, увек треба 

тежити решењима које за планску годину нуде ниво услуге (LOS) раскрснице "Ц" или 

бољи. 
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6.4 Јавни превоз 

Пошто предмет Саобраћајне студије није био јавни градски превоз, а у оквиру 

видовне расподеле се тежи ка повећању његовог удела са 22% на 30%, задржавају се 

све смернице ранијих истраживања у овој области. На основу тога може се 

констатовати да у овој области не треба ништа мењати у односу на важећи 

Генерални план, осим што треба избацити део који се односи на пресељење 

приградског терминала са Рибље пијаце на приградски терминал код 

железничке станице пошто је то у међеувремену већ урађено. 

6.5 Пешачки саобраћај 

1) Пешачки саобраћај је најдоминантнији начин кретања у постојећем стању. Он 

чини чак 48,5% свих кретања у граду. Циљ је да се удео ових путовања задржи 

на постојећем нивоу. 

2) Задржати постојећу пешачку зону 

3) Евентуално проширење постојеће пешачке зоне реализовати једино под 

условом изградње нових јавних паркинг гаража на њеном ободу. Ту се 

првенствено мисли на изградњу паркинг гараже код Соколског дома и 

проширење пешачке зоне на улицу Исе Бајића и део улице Игњата Павласа и 

Илије Огњановића  

4) Планирати отварање нове пешачке зоне у подрграђу Петроварадинске тврђаве 

али тек након изградње Франц Јозефовог моста који ће омогућити затварање 

Београдске улице у Петроварадину за саобраћај моторним возилима. 

5) Развој јавног градског превоза (ЛРТ) ће знатно утицати и на обим и 

дистрибуцију пешачког саобраћаја у центру. Свакако да ће опредељење за што 

бољу приступачност центра јавном градском превозу допринети да се пешачка 

зона учини атрактивнијом.  

6.6 Бициклистички саобраћај 

Мере за унапређење бициклистичког саобраћаја у Новом Саду разврстане су у четири 

групе: 
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1) грађевинске и регулативне мере, 

2) паркиралишта за бицикла, 

3) повезивање бициклистичких путовања и јавног превоза, и 

4) промотивне и едукативне мере. 

6.6.1 Грађевинске и регулативне мере 

Постојећа дужина бициклистичких стаза износи 63,3km. 

Постојећа дужина бициклистичких саобраћајница износи 65,6km. 

Планирана дужина бициклистичких стаза износи око 175km. 

Планирана дужина бициклистичких саобраћајница износи око 207km. 

Изградња бициклистичке инфраструктуре је једна од мера која ће допринети развоју 

бициклистичког саобраћаја (Слика 6-2 и Слика 6-3). 

У старом градском језгру (ужи центар – пешачка зона, Подбара, Салајка) потребно је 

регулационим мерама омогучити кретање бициклиста. Повезивањем Булевара 

Михајла Пупина и Темеринске улице кроз пешачку зону и стари градски центар 

(Улицом Модене, Његошевом, Позоришним тргом, Трифковићевим тргом, Светозара 

Милетића, Николајевска, Пашићева, Марије Трандафил), омогућити бициклистима да 

избегну кретање врло небезнедним улицама Успенском и Јована Суботића. 

Потребно је у просторном плану општине предвидети бициклистичке саобраћајнице 

које би повезивале приградска насеља са градом на правцима на којима постоје 

просторни и саобраћајно технички услови за реализацију. Ово се пре свега односи на 

компретитање бициклистичких саобраћајница ка Ветернику и Футогу, на повезивање 

Руменке, Каћа, Петроварадина, Сремске Каменице и Бачког Јарка са Новим Садом. 

6.6.2 Паркиралишта за бицикле 

Предложена мрежа паркиралишта за бицикле под видео надзором и предложена 

динамика реализације представљени су сликама у наставку (Слика 6-4 и Слика 6-5). 
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Слика 6-2: Постојећа, планирана и предложена мрежа бициклистичких 

саобраћајница унутар важећег Генералног плана 



 Саобраћајна студија Града Новог Сада са динамиком уређења саобраћаја-НОСТРАМ 

Књига:ОСНОВНА   Страна: 69/94 

 

Слика 6-3: Постојећа, планирана и предложена мрежа бициклистичких 

саобраћајница које повезују Град Нови Сад и приградска насеља 
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Слика 6-4: Предлог мреже паркиралишта за бицикле 
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Слика 6-5: Предлог динамике реализације паркиралишта за бицикле 
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6.7 Паркирање 

Предлог система управљања паркирањем, базира се на три основна стратешка циља: 

1) Повећање расположивости инсталисаних капацитета за паркирање. Као 

програмски циљ овде се утврђује да ће се прихватљивим сматрати ситуације у 

којима попуњеност појединачног паркиралишта, у било ком временском 

тренутку, не прелази ниво од 85% инсталисаних капацитета. 

2) Регулатива и контрола поштовања норматива за задовољење потреба за 

паркирањем. 

3) Изградња и уређење нових вануличних паркиралишних капацитета (најчешће 

паркинг гараже) на које ће се постепено преусмеравати путничка возила. 

 

 

Слика 6-6: Принцип третмана појединих група корисника паркиралишта у 

будућој саобраћајној политици града 

6.7.1 Планирана мрежа паркинг гаража 

Уређење мреже паркинг гаража представља један од најзначајнијих дугорочних 

циљева управљања системом паркирања уопште. Стога је овде дат предлог 

приоритета у њиховој реализацији, утврђен на основу структуре и дефинисаних 

критеријума функционалних значаја. Предложена мрежа је утврђена на основу 

претпоставки дефинисаних важећом просторно планском документацијом али и на 

основу амбијенталних параметара и саобраћајно – просторног значаја појединих 

локација, а приказана је сликом (Слика 6-7) и табелом у наставку. 
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Слика 6-7: Предлог иницијалне мреже паркинг гаража 
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Изградња тако дефинисане мреже паркинг гаража је подухват који захтева 

ангажовање значајних друштвених ресурса, и то како финансијских тако и кадровских, 

техничких, организационих и других. Нереално би било очекивати да се изградњи 

свих гаража може приступити одједном, те су стога, применом поступка рангирања, 

утврђени приоритети у реализацији таквих мера, односно утврђено је на које локације 

би требало примарно усмерити активности на реализацији.  

Приоритетне локације паркинг гаража су: 

1. Трг републике, 

2. Трифковићев трг, 

3. Улица Модене са евентуалним проширењем испод Трга слободе и улице Краља 

Александра, 

4. углу Успенске и Шафарикове ул. и 

5. на углу Ул. Јосифа Руњанина и пролазу Милоша Хаџића. 

Све су то локације на којима би се гараже градиле у подземним етажама, на јавном 

земљишту (осим оне на углу Успенске и Шафарикове ул.) и у непосредној близини 

централне пешачке зоне. Њихов капацитет би био око 1700 паркинг места што би 

створило основу за примену осталих мера за управљање односима у области 

паркирања возила. 

6.7.2 Регулатива и контрола поштовања норматива за задовољење потреба за 

паркирањем. 

Регулатива и контрола поштовања норматива за задовољење потреба за 

паркирањем приликом изградње објеката се мора пооштрити. Ако то није могуће 

онда треба увести посебну накнаду коју ће плаћати инвеститори а којом ће се 

финансирати уређење и изградња паркиралишта и/или колективних паркинг гаража 

на просторима у околини објеката у изградњи. Висина накнаде мора бити утврђена 

тако да је из ње могуће финансирати изградњу гаража, односно проширење 

паркиралишних капацитета. У следећој табели (Табела 6-1) су дате планерске норме 

броја паркинг места које је потребно користити приликом планирања простора, 

пројектовања садржаја и сличних поступака, у којима се за унапред дефинисану 

намену објекта прописује потребан број паркинг места. 
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Табела 6-1: Табела планерских норми броја паркинг места које је потребно 

користити приликом планирања простора 

 

6.7.3 Паркиралишта за теретна возила и аутобусе 

Уређењем паркиралишта за теретна возила и аутобусе створиће се услови за 

усмеравање и каналисање захтева и избегавање потребе да се те врсте возила 

паркирају на местима која нису намењена за те сврхе. Микропозиционирање и 

једнозначно просторно дефинисање паркиралишта излази ван оквира овог 

документа, те се, уместо тога, овде дају само смернице и препоруке за третман те 

проблематике која ће водити ка уређењу паркиралишта. 

 Уређење паркиралишта за теретна возила и аутобусе није предвиђено важећим 

Генералним планом Новог Сада до 2021. године. 

 Студијом о условима и оправданости изградње робно транспортног центра у 

Новом Саду, урађеним 2004. године у ЈП-у „Урбанизам“, Завод за урбанизам, 

Нови Сад дат је предлог уређења садржаја робно транспортног центра (РТЦ) на 

простору тзв. „Ранжирне станице“ и југозападно од ушћа Канала ДТД у Дунав. 

У склопу таквих садржаја планирано је и уређење паркиралишта за теретна 

возила, те се овде предлаже да се, у складу са тим документом, предузму мере 

за реализацију не само паркиралишта него и осталих садржаја РТЦ-а. 

 Препорука је да се паркиралишта за аутобусе лоцирају у близини међумесне 

аутобуске станице (садашње и/или будуће) те да она буду довољног капацитета 

да могу да подмире све захтеве за паркирањем те врсте возила. Приликом 

одређивања локације за уређење паркиралишта за аутобусе могуће је 

применити исте критеријуме за вредновање као и у случају паркиралишта за 

теретна возила. 

Врста објеката пред којима се паркира 200 300 400 500

Једнопородичне зграде (на 100 стамбених јединица) 200 200 300 300

Вишепородичне зграде (на 100 станова) 80 120 160 200

- на 1000 m² стамбене површине 10 15 20 25

Пред управним зградама, банкама, предузећима, 

установама (на 1000 m² нето етажне површине) 13 20 25 33

Пред трговинама, робним кућама (на 1000 m² пословне 

површине) 11 17 22 28

Пред индустријским објектима (на 100 радника) 25 40 50 65

Пред гостионицама, кафанама, ресторанима (на 100 

седишта)

- у центру 5 8 10 13

- ван центра 10 15 20 25

Пред хотелима, (на 100 соба)

- у центру 40 60 80 100

- ван центра 50 70 90 110

Пред биоскопима (на 100 седишта) 7 11 14 18

На спортским објектима (на 100 гледалаца) 10 15 20 25

Нови Сад-Стање Нови Сад-ГП

Степен моторизације (аутомобила/1000становника)
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 Препоручује се спровођење ригорознијих мера надзора и контроле поштовања 

прописаних услова коришћења паркинг места за аутобусе лоцираним у центру 

града (на Тргу републике и у Ул.Игњата Павласа), како би им се повећала 

атрактивност а корисници прихватили њихово коришћење. 

6.7.4 Предлог структуре и динамике реализације мера у области паркирања 

Структура најзначајнијих предложених (иницијалних) мера са оријентационом 

динамиком реализације приказана је табеларно у наставку. 
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6.8 Такси 

Потребно је урадити накнадне анализe и преиспитати постојећи капацитет 

паркиралишта за такси возила како би се тај број могао на одређеним локацијама 

повећати или смањити. У принципу, треба тежити смањењу броја паркиралишта за 

такси возила јер је то такав вид јавног превоза који би уз примену савремених 

технолошких решења (GPS технологија) и другачију унутрашњу организацију могао у 

знатној мери да смањи потребу за резервацијом толико потребног паркинг простора у 

граду. 

6.9 Железнички саобраћај 

У овој области не треба ништа мењати у односу на важећи Генерални план осим што 

једнозначно треба дефинисати да је преко будућег Жежељевог моста предвиђена 

двоколосечна пруга. 

6.10 Водни саобраћај 

Што хитније приступити изградњи новог Жежељевог моста и рушењу постојећег 

монтажно демонтажно друмско железничког моста који не одговара стандардима 

Дунавске конвенције о безбедној пловидби. 

6.11 Ваздушни саобраћај 

Просторним планом Републике Србије и важећим Генералним урбанистичким планом 

Новог Сада на месту садашњег  спортског аеродрома Ченеј планиран је савремени 

аеродром који ће испуњавати све услове за одвијање путничког саобраћаја, а 

димензионисан је за путничке авионе типа "АТР 72", капацитета око 70 путника.  

У овој области не треба ништа мењати у односу на важећи Генерални план и 

осталу планску документацију. 



 Саобраћајна студија Града Новог Сада са динамиком уређења саобраћаја-НОСТРАМ 

Књига:ОСНОВНА   Страна: 83/94 

6.12 Робно транспортни центар (РТЦ) 

Студијом о условима и оправданости изградње робно транспортног центра у Новом 

Саду, урађеним 2004. године у ЈП-у „Урбанизам“, Завод за урбанизам, Нови Сад, дат 

је предлог уређења садржаја робно транспортног центра (РТЦ). Од тада до данас није 

донет ни један нови документ који би представљао неку измену у односу на тада 

предложенео решење. 

Тада је предложена просторна организација која је приказана на слици (Слика 6-8) и 

која се већ налази у важећем Генералном плану. 

Слика 6-8: Положај Робно транспортног центра (РТЦ) Луке и Ранжирне станице 

 

У овој области не треба ништа мењати у односу на важећи Генерални план. 

6.13 Могућност увођења Park & Ride система у Новом Саду 

Све израженији проблеми функционисања савремених градова огледају се повећању 

саобраћајних загушења централних градских зона, недовољним капацитетима паркинг 

простора, повећању степена загађења човекове околине и све дужем времену 

путовања. 

РТЦ-“Ранжирна 

станица“ 
 

 

РТЦ-Лука 
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Једно од могућих решења ових проблема је увођење Park & Ride система („Паркирај 

и вози се“ – у даљем тексту ''П+Р систем'') који корисницима омогућава да паркирају 

своје возило на паркингу поред станице јавног превоза, на ободу центра града, и 

неким од подсистема јавног превоза превезу се до центра града. На овај начин се 

смањује загушење у градским центрима уз обезбеђење уштеде времена и новца за 

возаче. 

Да би систем P+R („Паркирај и вози се“) био ефикасан треба да буду задовољени 

одређени услови, пре свега, оптимизована услуга јавног превоза. У противном, може 

доћи до контра ефеката кроз подстицање корисника јавног превоза да радије користи 

сопствени аутомобил за путовање до центра града. Са друге стране, ако у центру 

града постоји довољан број паркинг места по ниској цени, возачи неће бити 

мотивисани да користе јавни превоз. Затим, одабир P+R локација мора бити резултат 

анализе циљне групе корисника али такође и део транспортног концепта за град и 

окружење. 

У савременим урбаним срединама кључна циљна група су корисници који 

свакодневно путују на посао у град. Истраживања у Немачкој су показала да ова 

циљна група чини 80% свих корисника. Поред тога локације P+R треба да привуку 

туристе и кориснике чији је циљ путовања забава или куповина што за резултат има 

подстицање коришћења система  P+R и изван радног времена. 

Искуства у већим Немачким градовима показују да P+R систем смањује приватни 

превоз за око 4%.  

Ефекти увођења система Park & Ride су вишеструки: 

 мање возила у центру града, 

 боља искоришћеност постојећих капацитета уличне мреже, 

 мањи ниво буке и загађења ваздуха, 

 уштеда у времену путовања (корисник не губи време тражећи слободно 

паркинг место). 

Светска искуства показују да је П+Р систем врло распрострањен и да градске власти 

поклањају велику пажњу развоју овог система, што је посебно присутно у Европи. 

Циљ градских власти је да се повећаним коришћењем П+Р система смањи 

коришћење путничких аутомобила у централној градској зони. Систем се заснива на 

томе да корисници путничких аутомобила, у зонама ван центра града, паркирају своје 

аутомобиле на уређеним паркиралиштима и да користећи систем јавног градског 

превоза стигну до циљева у централној зони (или до циљева који су дијаметрално 

лоцирани а за које се користи улична мрежа централне зоне). Са овим циљем 
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успостављају се П+Р локације а градске власти подизањем квалитета ЈГПП подстичу 

кориснике ПА на овај начин путовања. 

Пилот пројекат овог система је спроведен и у Београду, али због неадекватне локације 

паркиралишта није био довољно ефикасан, па је у току истраживање локација које би 

довеле до остварења циљева. Због свега тога, потребно је сачинити посебан пројекат 

успостављања П+Р система у Новом Саду и из следећих разлога: 

 Постојеће стање система ЈГПП није утврђено у оквиру ове студије па га је 

потребно накнадно истражити спровођењем истраживања ''Системско бројање 

путника на линијама ЈГСП «Нови Сад»''; 

 Потребно је израдити и калибрисати модел подсистема ЈГПП у програмском 

пакету ''VISUM''; 

 Потребно је спровести истраживање (анкета) са циљем утврђивања обима и 

карактеристика путовања потенцијалних корисника система П+Р. 
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77  УУССЛЛООВВИИ  ЕЕККССППЛЛООААТТААЦЦИИЈЈЕЕ  ИИ  ННААЧЧИИНН  ООДДРРЖЖААВВААЊЊАА  

ТТРРААННССППООРРТТННООГГ  ММООДДЕЕЛЛАА  ((ННООССТТРРААММ--АА))  

7.1 Препоруке за даље приоритетне активности на допуни НОСТРАМ-а: 

 Да се успостави математички модел зависности социо-економских 

карактеристика и карактеристика кретања. 

 Да се допуни улична мрежа у моделу саобраћајницама нижег ранга, 

прилагођена за микросимулације одређених подручја. 

 Да се формирају адекватне базе података о еколошким параметрима који су 

последица саобраћаја. Ови елементи су изузетно значајни у процедури 

вредновања алтернативних решења. 

 Да се текућа студијска и пројектна документација, која се односи на 

саобраћајну и транспортну инфраструктуру, подвргне провери кроз 

Транспортни модел Новог Сада. 

 Да се формира група која ће трајно радити на НОСТРАМ-у као независна група 

или да се тај рад додели институцијама које су сачиниле модел. 

 

Транспортни модел се, генерално, формира континуално, кроз дужи временски 

период, при чему је у почетку потребно ангажовање великих финансијских и ресурса 

у људству. Попуњавањем одређених елемената, смањује се активност у раду на 

Транспортном моделу, али се због потребе иновирања података и променљивих 

околности, непрестано допуњава. То важи и за НОСТРАМ. 

Редовно ажурирање транспортног модела подразумева (Слика 7-1): 

 Једном годишње ажурирати унете податке о бројању саобраћаја на мрежи и 

времену путовања на мрежи Новог сада и калибрисати оптерећење мреже. То 
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подразумева редовна годишња мерења саобраћаја и времена путовања тј 

сарадњу са институцијама које обављају ту врсту истраживања. 

 Промене у режимима на уличној мрежи као и интервенције на мрежи које 

доводе до промена параметара деоница (број трака, брзина, капацитет и сл.) 

уносити одмах по њиховој реализацији на терену. Обавеза ЈП "Завода за 

изградњу града" (Одељења за развој и управљање саобраћајем). 

 Сваку интензивну промену у намени површина (изградња тржних центара, 

стамбени блокови веће густине од постојећих и сл.) унети у модел кроз 

ажурирање продукција и атракција зоне која се променила. Ово је потребно 

чинити минимално једном годишње. Неопходна сарадња са ЈП "Заводом за 

изградњу града". 

 На сваких 5 година пилот анкетом у домаћинствима ажурирати податке о 

матрицама кретања и то у октобру месецу на узорку између 1.560 и 2.000 

домаћинстава који би био пројектован тако да обухвати оне делове града који 

би обезбедили репрезентативност узорка. 

Слика 7-1: Шема одржавања НОСТРАМ-а 
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7.2 Комерцијални статус података за поједине категорије корисника 

Инвеститор НОСТРАМ-а ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад би требало да 

управља даљим коришћењем и развојем модела, јер овакав алат треба да постане 

основа за све пројекте, анализе и студије из домена саобраћајног сектора (Слика 3-1). 

У том смислу „Завод за изградњу града“ би требало да као подлогу коју инвеститор 

прибавља, обезбеди НОСТРАМ за све пројекте, анализе и студије које Завод 

инвестира, без надокнаде. 

Осталим органима градске управе и јавним предузећима, који инвестирају планове, 

пројекте и сл, из области саобраћаја Завод може уз одређену надокнаду да уступи 

НОСТРАМ или поједине његове делове за израду њихових пројеката, уз обавезу онога 

ко користи НОСТРАМ да свако ново или ажурирано стање у НОСТРАМ-у достави 

назад Заводу. 

Такође је могуће формирањем НОСТРАМ сервера ставити на располагање (са или без 

накнаде) одређене информације и базе података из модела осталим институцијама у 

граду. 

Ниво расположивости и приступ информацијама као и накнаду за приступ серверу 

Завод, може унапред да дефинише. 

Ово захтева формирање радног тима, како је већ напред речено, које ће за 

Инвеститора модела, тј „Завод за изградњу града“ одржавати, ажурирати и 

новелирати модел као и да ће припремати податке из модела које ће Завод уз 

накнаду ставити на располагање другим инвеститорима или корисницима. 

Препорука је да се у оквиру ЈП „Урбанизам“, који је и креатор модела формира група 

која ће се старати о моделу. 
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88  ЗЗААККЉЉУУЧЧААКК  

Овом студијом успостављен је Новосадски саобраћајно транспортни модел 

(НОСТРАМ) који адекватно репрезентује постојеће стање на саобраћајној мрежи Града 

и као такав представља одличну основу за израду новог Генералног плана града. 

Основни закључци до којих се дошло израдом Саобраћајне студије и НОСТРАМ-а су 

приказани у поглављу број 6 Смернице за нови ГП Новог Сада. 

У поглављу 7 Услови експлоатације и начин одржавања транспортног модела 

(Нострам-а) су дефинисане препоруке за даље активности на овом моделу. При томе 

се препоручује оснивање координационог тела чиме је могуће поспешити размену 

и проток информација које су од значаја за креирање шире саобраћајне политике 

града. Претпоставка је да ће се кроз рад тог тела лакше и оперативније усаглашавати 

ставови о неопходности предузимања одређених мера као и да ће се једноставније 

предлагати, усвајати и спроводити акциони планови у области управљања 

саобраћајем. Стога се предлаже, да се у оквиру НОСТРАМ-а, формира такво тело, које 

би могло да се зове „Савет за саобраћај“ или сл., а које би било основано од стране 

градске управе Града Новог Сада и које би имало саветодавну улогу у процесу 

доношења одлука од интереса за саобраћајни систем града. То тело би било у 

редовном заседању и доносило би препоруке за деловање кад су у питању ствари од 

интереса за предметну област. Њега би чинили представници градских институција и 

организација које се директно или посредно баве саобраћајним системима, а 

предложена структура је приказана на слици у наставку (Слика 8-1). 

 



 

8. Закључак 

Страна: 92/94 

Слика 8-1: Предлог организационе структуре градског координационог тела за 

саобраћај 

 

 

Поред формирања Савета за саобраћај, потребно је што пре урадити Студију јавног 

градског и приградског превоза у оквиру које би се или посебно, урадио и Пројекат 

успостављања П+Р система у Новом Саду. На овај начин ће НОСТРАМ бити у 

потуности завршен.  
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