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1 УВОД 

НОвосадски Саобраћајни ТРАнспортни Модел (у даљем тексту НОСТРАМ) је 

настао 2009. године као део Саобраћајне студије Града Новог Сада (у даљем 

тексту: Саобраћајна студија) а за потребе израде новог Генералног 

урбанистичког плана до 2030. године.  

Основни задатак Саобраћајне студије је сагледавање развоја саобраћајног 

система везано за средњорочни и краткорочни развој града и предлог 

динамике његове реализације у зависности од динамике привођења намени 

простора сагласно важећој планској документацији. Да би се успешно 

одговорило овим задацима, а у складу са најсавременијим трендовима у 

светској пракси, било је потребно креирати рачунарски модел саобраћаја 

који би функционисао и "живео" на рачунару уз подршку најбољих софтвера 

из области планирања саобраћаја и моделских симулација. Тако је настао 

НОСТРАМ подржан кроз софтверски пакет "PTV VISUM" са основним циљем 

да олакша, убрза и на најквалитетнији начин понуди одговоре на многа 

питања из области саобраћаја која се постављају приликом планирања 

саобраћаја у граду. 

Транспортни модел се, генерално, формира континуално, кроз дужи 

временски период, при чему је у почетку потребно ангажовање великих 

финансијских и људских ресурса. Попуњавањем одређених елемената, 

временом се смањује потреба  активности у раду на Транспортном моделу, 

али се због потребе иновирања података и променљивих околности, 

непрестано мора допуњавати. Исто важи и за НОСТРАМ, па се због тога још 

2009. године у току његовог креирања предвидела динамика његовог 

редовног одржавања. Овај извештај је управо резултат тако предвиђене 

динамике.  

Саобраћајна студија из 2009. године је поред "Основне књиге", изложена 

још у 7 књига која је свака за себе представљала засебну целину и 

обрађивала низ тема од значаја за правилно функционисање саобраћаја у 

граду: 

Књига 1: Резултати бројања саобраћаја. 
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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. 

Сви горе наведени резултати су 2009. године били имплементирани у 

НОСТРАМ. Тада је једино недостајао део који се односио на ЈГПП јер је тада 

у плану била израда посебне студије под називом „Иновација студије 

увођења електричних видова превоза путника у граду Новом Саду“ која је и 

израђена 2011. године.  
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Након 6 година створили су се услови да се сублимирају јавни и приватни 

превоз у један транспортни модел и да се сви горе наведени подаци 

ажурирају, јер је дошло да значајних измена у саобраћајној мрежи града. 

Међу најзначајнијим су да су изграђени и пуштени у саобраћај Булевар 

Европе и Булевар патријарха Павла (бивша Сомборска улица), уведене нове 

и измењене поједине линије у ЈГПП-у итд. Резултат тих измена је и овај 

извештај. 
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2 ТРАНСПОРТНИ МОДЕЛ-НОСТРАМ 

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. 

2.1 Подручје обухвата НОСТРАМ-а 

НОСТРАМ првенствено обухвата подручје Општине Нови Сад, Петроварадин 

и Сремски Карловци.  

Основни сегмент простора који је обухвату НОСТРАМ-а представља подручје 

Генералног плана Новог Сада (град Нови Сад, Петроварадин и Сремска 

Каменица-у даљем тексту: ГП Новог Сада), као и приградска насеља на 

административном подручју Новог Сада (Општина Нови Сад, тј. Град Нови 

Сад).  Међутим, обухват НОСТРАМ-а је проширен и на општине које се 
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граниче са Општином Нови Сад, а које се опслужују приградским, односно 

међумесним линијама од стране ЈГСП-а “Нови Сад” што је и приказано на 

следећој слици (Слика 2-1): 

 

 

Слика 2-1: Подручје обухвата НОСТРАМ-а 

 

Анализом подручја обухвата НОСТРАМ-а мора се споменути специфичност 

Општине Сремски Карловци која се огледа у томе да је она од пре неколико 

година постала самостална, а да је пре тога била у склопу Града Новог Сада. 

Последица тога је да је приступ подацима за ову општину идентичан као и за 

остала приградска насеља Града Новог Сада. 

2.2 Сврха НОСТРАМ-а 

Генерална употребна вредност транспортног модела па и НОСТРАМ-а је да 

служи 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; 
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 основа интелигентних транспортних система за део динамичког вођења 

саобраћаја; 

 основа 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; 

 основа 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; 

 основа 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;  

 основа за израду генералних и идејних пројеката инфраструктура и 

објеката саобраћаја; 

 основа за израду претходних и студија оправданости инфраструктура и 

објеката саобраћаја; 

 база за различита истраживања и научно истраживачке пројекте; 

 основа у процесу вредновања; 

 основа у испитивању оптималних решења режима саобраћаја; 

 основа за израду Стратешких карата буке, аерозагађења и сл. 

 

НОСТРАМ је формиран у потпуности у апсолутном координатном систему и 

компатибилан је са ГИС технологијом. Резултати НОСТРАМА из 2009. године 

се могу видети на ГИС порталу Града Новог Сада на следећој адреси:  

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/ 

Такође се на истој адреси могу видети и Стратешке карте буке за Лимане за 

чију израду је као основа послужио НОСТРАМ из 2009. године, а моћи ће се 

видети и резултати овог ажурираног НОСТРАМА из 2015. године. 

Од 2009. године НОСТРАМ је коришћен приликом израда следећих послова: 

 Предходна и студија оправданости Обилазнице око Петроварадина; 

 Предходна и студија оправданости Булевара Европе; 

 Анализа раскрснице Булевара Европе и Сомборског булевара; 

 Пројекат затварања Београдској кеја због изградње Жежељевог моста; 

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/
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 Иновација студије увођења електричних видова превоза путника у 

граду Новом Саду; 

 Стратешке карта буке за део града Новог Сада – Лимани; 

 Приликом израде планске документације; 

 Приликом израде ГИС портала Града Новог Сада; 

 Извор података за многе научне радове који су објављени у светској 

стручној литератури и часописима. 

2.3 Корисници НОСТРАМ-а  

Корисници НОСТРАМ-а су пре свега грађани Новог Сада, 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 

2-2):  

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

 ЈП „Урбанизам“ – креатор НОСТРАМ-а; 

 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. 
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Слика 2-2: Корисници и управљање НОСТРАМ-ом 

 

Предлаже се да корисници НОСТРАМ-а буду обавезни да од надлежног 

органа („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 („Завод за изградњу града“) 

који се стара о НОСТРАМ-у, како би се налази верификовали и издале 

одговарајуће сагласности за даље инвестиционе кораке.  

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. 
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2.4 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 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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3 ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА АЖУРИРАЊА 

Основни подаци на којима се заснива сваки транспортни модел су 

саобраћајне зоне и транспортна мрежа. Да би модел квалитетно 

функционисао, ови подаци морају бити ажурни у смислу њиховог 

репрезентовања постојећег стање у оквиру подручја обухвата модела.  

3.1 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 моделом 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 обухвата НОСТРАМА подељено је на 300 саобраћајних зона. 

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

3-2, Слика 3-3). 
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Слика 3-1: Подела на саобраћајне зоне (Генерални план) 
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Слика 3-2: Подела на саобраћајне зоне (Војводина) 
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Слика 3-3: Подела на саобраћајне зоне (Србија и остало) 

Подручје такозваног спољњeг 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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У просторном смислу, подаци о саобраћајним зонама нису мењани у току 

ажурирања, већ су задржани из основног модела.  

3.2  Путна мрежа 

Основна подела примарне путне саобраћајне мреже у оквиру модела је: 

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), 

2) Градска приступна улица (ГПУ). 

Тип поделе у оквиру ажурирања модела није мењан. 

Државна путна мрежа (Д1 и Д2) у обухвату НОСТРАМА-а је претрпела измене 

у смислу њене прекатегоризације, па је самим тим била предмет ажурирања. 

Сходно Уредби о категоризацији државних путева (Службени гласник РС број 

105/13 од 29.11.2013. године), Уредби о изменама Уредбе о категоризацији 

државних путева (Службени гласник РС број 119/13 од 30.12.2013. године) 

на територији Града Новог Сада налазе се следећи државни путеви: 

 ДП А1 (Е75), Државни пут А1 (Е75) 

"Државна граница са Мађарском (гранични прелаз Хоргош)-Нови Сад-

Београд-Ниш-Врање-државна граница са Македонијом (гранични 

прелаз Прешево)" 

 ДП 12, Државни пут IБ-12 

"Суботица – Сомбор - Оџаци-Бачка Паланка - Нови Сад – Зрењанин – 

Житиште - Нова Црња - државна граница са Румунијом (гранични 

прелаз Српска Црња)" 

 ДП 21, Државни пут IБ-21 

"Нови Сад – Ириг – Рума – Шабац – Коцељева – Ваљево – Косјерић – 

Пожега – Ариље – Ивањица - Сјеница" 

 ДП 100, Државни пут IIА-100 

"Хоргош – Суботица - Бачка Топола - Мали Иђош – Србобран - Нови 

Сад-Сремски Карловци – Инђија - Стара Пазова - Београд" 

 ДП 102, Државни пут IIА-102 
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"Кањижа – Сента – Ада – Бечеј - Темерин-веза са државним путем 100" 

 ДП 111, Државни пут IIА-111 

"Оџаци – Ратково – Силбаш - Бачки Петровац – Руменка - Нови Сад" 

 ДП 113, Државни пут IIА-113 

"Фекетић - Врбас - Змајево - Руменка" 

 ДП 114, Државни пут IIА-114 

"Бачко Градиште – Чуруг – Жабаљ - Шајкаш-веза са државним путем 

А1" 

 ДП 119, Државни пут IIА-119 

"Државна граница са Хрватском (гранични прелаз Нештин) – Беочин - 

Сремска Каменица" 

 ДП 129, Државни пут IIА-129 

"Каћ – Шајкаш – Тител – Перлез – Ковачица – Сечањ - државна 

граница са Румунијом – (гранични прелаз Јаша Томић)" 

Како су се ове измене десиле након 2009. године оне су унете у ажурирани 

модел. Најзначајнији државни пут правци су: 

 

ДП А1 (Е75), Државни пут А1 (Е75) 

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. 

 

ДП 100, Државни пут IIА-100 

До изградње аутопута (Е-75), ДП 100 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-
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железничког моста наставља Рељковићевом и Прерадовићевом улицом и 

завршава Карловачким друмом код потока Занош. 

 

ДП 21, Државни пут IБ-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 ДП 100 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. 

У укупном саобраћају значајно је учешће камионског (и до 25%), нарочито 

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

 

ДП 12, Државни пут IБ-12 

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. 

3.3 Железничка мрежа 

Железничка мрежа у обухвату НОСТРАМА-а је претрпела измене у смислу 

њене прекатегоризације, па је самим тим била предмет ажурирања. 

Сходно Уредби о категоризацији железничких пруга (Службени гласник РС 

број 115/13 од 26.12.2013. године) и интерних договора у вези са 

означавањем ових пруга на територији Града Новог Сада налазе се следећи 

железничке пруге: 

 МЖП 4 (Е85), Магистрална железничка пруга 4 (Е85)  
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"(Београд) – Стара Пазова –Нови Сад – Суботица –државна граница – 

(Келебија)" 

 МЖП 26, Магистрална железничка пруга 26  

"Нови Сад-Нови Сад Ранжирна-Распутница Сајлово" 

 РЖП 5, Регионална железничка пруга 5 

"Нови Сад-Оџаци-Богојево" 

 РЖП 6, Регионална железничка пруга 6 

"(Нови Сад) - Распутница Сајлово – Римски шанчеви – Орловат 

Стајалиште" 

 РЖП 7, Регионална железничка пруга 7 

"Нови Сад Ранжирна - Сајлово Распутница" 

 ЛЖП 4, Локална железничка пруга 4 

"Нови Сад –Нови Сад ложионица" 

 ЛЖП 5, Локална железничка пруга 5 

"(Подбара) - Распутница 3 - Распутница 2 - (Каћ)" 

 ЛЖП 6, Локална железничка пруга 6 

"(Римски шанчеви) - Распутница 1 - Распутница 3 - (Подбара)" 

 ЛЖП 7, Локална железничка пруга 7 

"Римски шанчеви - Бечеј" 

 ЛЖП 9, Локална железничка пруга 9 

"Петроварадин - Беочин" 
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4 САОБРАЋАЈНА ИСТРАЖИВАЊА И ПОДАЦИ 

Предмет ажурирања НОСТРАМА су били следећи подаци: 

1. Иновирање саобраћајних и социоекономских података у моделу; 

2. Саобраћајна мрежа; 

3. Креирање модела ЈГПП-а; 

4. Формирање базе података о саобраћајним незгодама; 

5. Формирање базе података о саобраћајним зонама; 

6. Остало. 

Подаци наведени под тачкама 3, 4 и 5 нису постојали у НОСТРАМ-у из 2009. 

године тако да су овим ажурирањем у потпуности имплементирани у њега. 

Остали подаци су ажурирани у складу са постојећим стањем.  

Информациона основа која је коришћена при ажурирању НОСТРАМ-а, 

добијена је на следећи начин: 

 Бројањем саобраћаја на свим значајнијим раскрсницама на подручју 

града; 

 На основу база података са аутоматских бројача саобраћаја добијене 

од ЈП „Завода за изградњу града“ Нови Сад, служба „САУС“; 

 На основу база података регистрованих возила добијене од МУП-а;  

 На основу базе података по урбанистичким блоковима добијене од ЈКП 

"Информатика" Нови Сад; 

 На основу катастра саобраћајне сигнализације добијеног од ЈП „Завода 

за изградњу града“ Нови Сад, служба „САУС“; 

 На основу података о плановима темпирања сигнала добијеног од ЈП 

„Завода за изградњу града“ Нови Сад, служба „САУС“; 

 На основу података добијених од ЈГСП-а „Нови Сад“; 

 Осталог расположивог материјала који се односи на подручје обухвата 

НОСТРАМ-а. 

Сви ови подаци су доступни на нивоу урбанистичког блока, а у оквиру 

НОСТРАМ-а су приказани на нивоу саобраћајних зона.  
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4.1 Бројање саобраћаја 

Ради утврђивања карактеристика саобраћајног тока, неопходног за 

ажурирање НОСТРАМА, спроведено је бројање саобраћаја на једном броју 

раскрсница на територији града Новог Сада. Избор раскрсница и места на 

којима је спроведено бројање, извршен је на основу анализа карактеристике 

уличне мреже, трасе државних путева, положаја градских саобраћајница тј. 

примарне уличне мреже града и распореда аутоматских бројача саобраћаја. 

Подручје истраживања је обухватило сва кључна места на уличној мрежи 

територије града Новог Сада. Основни циљ спроведеног истраживања је био 

да се утврде карактеристике саобраћајног тока на уличној мрежи што је 

податак који је неопходан за ажурирање и калибрацију модела. 

Бројање саобраћаја на 15 раскрсница изведено је у два дана, у среду 

22.04.2015. и четвртак 23.04.2015. године. Првог дана бројано је на 8 

раскрсница, а другог дана на 7 раскрсница и 2 моста. Саобраћај на 

раскрсницама је бројан укупно по 9 часова у 3 временска интервала: 

1. од 7:00 до 10:00 сати,  

2. од 13:00 до 16:00 сати и  

3. од 18:00 до 21:00 сати. 

Бројање је спроведено методом бележења у унапред припремљене обрасце 

стандардне форме (Слика 4-1). Бројање саобраћаја вршено је у 

континуитету током читавог периода истраживања при чему је евидентирање 

вршено по петнаестоминутним интервалима према уобичајеној структури 

категорија возила.  

Сви бројачи су у оквиру претходних припрема упознати са методом бројања 

и бројачким листићем, а на лицу места упознати су са бројачким местом и 

конкретним задатком који је потребно да изврше. 

На делу карте која обухвата подручје града Новог Сада обележене су 

раскрснице, односно бројачка места на којима је извршено бројање (Слика 

4-2).  

Приказ протока возила извршен је као часовна дистрибуција по смеровима 

кретања и укупно за свако уливно грло раскрснице, као и за целу 

раскрсницу. Анализом резулата утврђени су интензитети протока по 

структури тока, односно заступљеност сваке појединачне категорије возила 

у току. 

Интензитет протока возила приказан је на дијаграмима као часовна 

дистрибуција за период бројања за целу раскрсницу и као часовна 

дистрибуција по уливним грлима. 
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Бројање је рађено наведеним данима у периодима када није било 

значајнијих саобраћајних незгода као ни већих радова на уличној мрежи 

града, осим затвореног Београдског кеја због радова на изградњи 

Жежељевог моста. На бројачким местима није био ни један прекид у 

саобраћају изазван незгодама, возилима под пратњом или сл. Температуре 

су се кретала од јутарњих 8 степени до максималних 17 степени. Били су 

ведри дани без кише и других непогода, умереног ветра, атмосферског 

притиска и влажности ваздуха. 

На овај начин могуће је јасно сагледати вршна часовна оптерећења као и 

односе интензитета протока по уливним грлима. На дијаграмима на којима су 

приказана измерена оптерећења коришћена је јединствена скала, тако да је 

лако могуће сагледати односе интензитета протока по прилазима за сваку 

раскрсницу. За подручје истраживања утврђена су вршна часовна 

оптерећења, јутарње од 7 до 8 часова и поподневно од 15 до 16 часова. На 

дијаграмима је приказан интензитет протока по смеровима кретања за дате 

часове.  

Приказ резултата бројања дат је за свако изабрано бројачко место табеларно 

и графички што представља довољну информациону основу за ажурирање и 

калибрацију модела (у електронском облику као додатак овом извештају). 
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Слика 4-1: Образац коришћен приликом бројања саобраћаја 

  



 Ажурирање НОСТРАМ-а 

Страна 23 од 56 

 

Слика 4-2: Раскрснице и деонице на којима је вршено бројање саобраћаја, 23 и 24 април 2015. 
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4.2 Број регистрованих возила 

Број регистрованих возила на подручју обухвата НОСТРАМ-а је добијен на основу базе података регистрованих 

возила добијене од МУП-а. Доступни су били подаци од 2004. до 2013. године што је и приказано у наредној табели:  

Табела 4-1: Број регистрованих возила на подручју обухвата НОСТРАМА (податак за 2009. није доступан) 

Насељено место 
Година 

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 2013 

БЕГЕЧ 658 643 712 753 815 812 852 902 910 

БУДИСАВА 669 710 768 817 891 942 950 987 1053 

БУКОВАЦ 690 726 748 804 891 856 861 928 972 

ЧЕНЕЈ 423 464 491 548 610 674 761 916 863 

ФУТОГ 4049 4151 4437 4650 4879 5347 5720 6219 6501 

КАЋ 2418 2551 2675 2838 3000 3151 3205 3603 3632 

КИСАЧ 1014 1092 1159 1247 1339 1215 1277 1614 1659 

КОВИЉ 865 902 979 1067 1149 1150 1181 1250 1347 

ЛЕДИНЦИ 737 704 732 796 861 715 724 818 837 

НОВИ САД 60635 62613 65979 68956 72068 72771 74783 79386 81978 

ПЕТРОВАРАДИН 3734 3818 4014 4153 4309 4360 4528 4961 5151 

РУМЕНКА 1198 1305 1380 1484 1603 1682 1767 1939 2022 

СР. КАМЕНИЦА 3156 3224 3358 3440 3577 3643 3770 4039 4277 

СТЕПАНОВИЋЕВО 387 393 441 463 499 475 479 506 547 

ВЕТЕРНИК 3028 3249 3478 3626 3979 4337 4616 5081 5464 

Сума Општина НС 83661 86545 91351 95642 100470 102130 105474 113149 117213 

Сума ГП НС 67525 69655 73351 76549 79954 80774 83081 88386 91406 

СР. КАРЛОВЦИ 2093 2041 2117 2156 2322 2394 2405 2521 2648 
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Графичка представа података из претходне табеле је приказана на нередном 

дијаграму. 

 

 

Слика 4-3: Број регистрованих возила на подручју обухвата 

НОСТРАМ-а 

Из претходног дијаграма се може видети константан пораст броја 

регистрованих возила на подручју истраживања што је тренд којег треба 

очекивати и у будућности. 

4.3 Подаци по саобраћајним зонама 

На основу базе података по урбанистичким блоковима добијене од ЈКП 

"Информатика" Нови Сад и података са којима располаже ЈП „Урбанизам“, 

ажурирана је база података НОСТРАМА која омогућава прогнозу превозне 

потражње. Ажурирани подаци по саобраћајним зонама су приказани у 

наредној табели. 

  

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

2004 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 
2013 

67525 69655 73351 76549 79954 80774 83081 88386 91406 

83661 86545 91351 95642 100470 102130 105474 
113149 117213 

Сума ГП Нови Сад 

Сума Општина Нови Сад 



 
 
4. Саобраћајна истраживања и подаци 

Страна 26 од 56 

Табела 4-2: Ажурирани подаци по саобраћајаним зонама, јун 2015. 

године (извод) 

Број 
СЗ 

Назив саобраћајне зоне (СЗ) 
Број 

станов
ника 

Број 
станова 

Површина 
станова 

Површина 
пословног 
простора 

Површина 
изграђено 
УКУПНО 

101 NS-Centar-SZ 1 298 88 5187 17735 22922 

102 NS-Centar-SZ 2 171 106 5207 30524 35731 

103 NS-Centar-SZ 3 442 194 10112 7793 17905 

104 NS-Centar-SZ 4 617 274 17467 15835 33302 

105 NS-Centar-ZMAJ JOVINA-SZ 5 824 344 20361 30645 51006 

106 NS-Centar-SZ 6 194 63 4621 35933 40554 

107 NS-Centar-SZ 7 128 61 4583 16354 20937 

108 NS-Centar-SZ 8 218 89 6444 12101 18545 

109 NS-Centar-SZ 9 497 211 15454 12617 28071 

110 NS-Centar-SZ 10 378 192 8979 16465 25444 

111 NS-Centar-SZ 11 361 184 10289 8218 18507 

112 NS-Centar-SZ 12 154 72 4203 9161 13364 

113 NS-Centar-SZ 13 19 2 60 6096 6156 

114 NS-Centar-SZ 14 303 120 6145 12913 19058 

115 NS-Centar-SZ 15 14 0 0 14799 14799 

201 NS-Podbara jug-SZ 16 739 352 18588 3594 22182 

202 NS-Podbara jug-SZ 17 879 507 21785 16800 38585 

203 NS-Podbara jug-SZ 18 1654 877 44262 4596 48858 

204 NS-Podbara jug-SZ 19 437 218 10839 2573 13412 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

5204 Petrovaradin-Novi Majur-SZ 263 864 212 20178 177 20355 

5205 Petrovaradin-Novi Majur-SZ 264 613 154 16509 472 16981 

5301 Petrovaradin-Tranždament-SZ 265 107 37 1763 2858 4621 

5302 Petrovaradin-Tranždament-SZ 266 162 50 4124 0 4124 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * * * * * 

6401 Sr. Kamenica-Paragovo-SZ 297 633 206 17237 261 17498 

6402 Sr. Kamenica-Paragovo-SZ 298 1108 432 32427 1343 33770 

6501 Sr. Kamenica-Bocke-SZ 299 959 355 28985 146 29131 

6601 Sr. Kamenica-Alibegovac-SZ 300 123 19 37 0 37 

6710 Veternik 1 6144 1316 121831 55351 177182 

6720 Veternik 2 6529 1539 136415 6857 143272 

6730 Veternik 3 4403 953 99513 12143 111656 

6810 Futog 1 6378 1519 150310 25053 175363 

6820 Futog 2 4654 1017 109372 4976 114348 

6830 Futog 3 5158 1205 122221 55192 177413 

6840 Futog 4 4273 1050 99046 23932 122978 

6910 Begeč 3513 1049 104456 10725 115181 

7010 Rumenka 6755 1704 168376 31876 200252 

7110 Kisač 1 2253 852 108932 6013 114945 

7120 Kisač 2 3084 1066 109806 42796 152602 

7210 Stepanovićevo 2100 700 60967 7361 68328 

7310 Kać 1 4291 960 101105 10524 111629 

7320 Kać 2 3866 1007 116867 9045 125912 

7330 Kać 3 4494 1250 127408 28217 155625 

7410 Budisava 3956 1130 110063 9279 119342 

7510 Kovilj 5575 1756 150428 19658 170086 

7610 Čenej 1852 432 37189 6569 43758 

7620 Pejićevi salaši-Nemanovci 318 61 239 113 352 

7710 Novi Ledinci 1877 490 39092 2458 41550 

7720 Ledinci 1028 372 22989 1212 24201 

7810 Bukovac 4099 1032 102888 7427 110315 

7910 Sremski Karlovci 7827 2682 205194 31972 237166 
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4.4 Ажурирана мрежа саобраћаја 

Од 2009. године до данас на мрежи саобраћаја су се десиле промене које се 

огледају у изградњи нових булевара, улица и појединих деоница као и 

семафора и кружних раскрсница. Поред овога измене су се дешавале и у 

режиму саобраћаја у смислу промене смерова кретања, приоритета, намене 

саобраћајних трака и сл. Све ове промене су имплементиране у ажурирани 

модел и приказане на следећим сликама: 

 

 

Слика 4-4: Измене на саобраћајној мрежи од 2009 године 

Поред горе наведеног у функцију је пуштено неколико нових семафора, али 

истовремено и укинуто неколико старих најчешће због изградње нових 

кружних раскрсница. Такође је било неколико измена у режиму саобраћаја 

што је све имплементирано у ажурирани НОСТРАМ.  
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Слика 4-5: Ажурирани режими саобраћаја и семафорски уређаји 

4.5 Креирање модела ЈГПП-а 

Модел ЈГПП-а није постојао у основном НОСТРАМ-у из 2009. године. Ово ажурирање 

је искоришћено да се и то уради, чиме НОСТРАМ коначно постаје комплетан. Модел 

ЈГПП-а је креиран на основу података добијених од ЈГСП-а „Нови Сад“ и 

података са којима располаже ЈП „Урбанизам“.  

Јавни градски и приградски превоз у Новом Саду се обавља искључиво 

аутобусима на територији града Новог Сада. Градским линијама се опслужује 

континуално изграђено подручје града, које је на подручју у обухвату ГП-а. 

Приградским линијама се опслужују издвојена насеља Града Новог Сада, а 

међумесним линијама насеља ван Града Новог Сада. Организацију јавног 

масовног превоза путника у Новом Саду реализује ЈГСП ''Нови Сад''. 

Мрежу линија јавног градског превоза чини 17 линија. Основни статички 

елементи рада ових линија су дати у следећој табели: 
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Табела 4-3: Статички елементи рада градских линија 

Број 
линије 

Назив линије 

Дужина линије (км) Број стајалишта 

смер 
А 

смер 
Б 

укупно 
смер 

А 
смер 

Б 
укупно 

1 Клиса - Центар - Лиман I 7,80 8,65 16,45 18 18 36 

2 Центар - Ново насеље 4,90 5,00 9,90 13 12 25 

3 Петроварадин - Детелинара 9,05 8,70 17,75 19 20 39 

3A Центар - Победа 6,00 6,00 12,00 10 12 22 

4 Ж.станица - Центар - Лиман IV 5,50 5,65 11,15 12 12 24 

5 Темерински пут - Авијатичарско насеље 9,95 10,10 20,05 23 24 47 

6 Подбара - Адице 9,45 9,35 18,80 22 20 42 

7A,Б 
Лиман IV-Сателит-Ж.станица-Ф.пијаца-

Лиман IV 
11,76 11.64 23,40 32 28 60 

8 Ново насеље - Центар - Лиман I 8,55 8,55 17,10 23 20 43 

9 Ново насеље - Лиман - Петроварадин 10,90 10,90 21,80 24 25 49 

10 Центар - Индустријска зона (југ) 6,05 6,10 12,15 12 13 25 

11A,Б Ж.станица (кружна линија) 11,40 11,40 22,80 23 24 47 

12 Центар - Телеп 5,68 5,84 11,52 16 17 33 

13 Детелинара-Грбавица-Универзитет 6,78 7,11 13,89 15 15 30 

14 Центар - Сајлово 6,90 7,70 14,60 16 15 31 

15 Центар - Индустријска зона (север) 7,40 8,05 15,45 14 14 28 

16 Ж.станица - Пристанишна зона 3,30 4,30 7,60 7 7 14 

17 Ж. станица – БИГ центар 2,38 1.87 4,25 6 4 10 

 

Густина радних и размештај основних градских функција у централној 

градскoj зони, утицали су на оријентацију великог броја линија ка сегменту 

уличне мреже у центру града, тако да у мрежи постоји:  

 8 радијалних линија (1, 2, 3A, 10, 12, 14, 15, 16) – терминус „Центар“; 

 5 дијаметралних линија (3, 4, 5, 6, 8) – пролазе кроз централну 

градску зону; 

 2 тангенцијалне линије (9, 13) саобраћају ободно у односу на 

централну градску зону;  

 две кружне линија (7, 11). 

Графичка интерпретација мреже градских линија ЈГПП-а је приказана на 

наредној слици. 
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Слика 4-6: Мрежа градских линија ЈГПП-а 

 

Мрежу линија јавног приградског превоза путника чини 36 линија укупне 

средње дужине 651,8 km (статички елементи дати у наредној табели). 
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Табела 4-4: Статички елементи рада приградских (црно) и 

међумесних линија (црвено) 

Број 
линије 

Назив линије 

Дужина линије Број стајалишта 

смер 
А 

смер 
Б 

Укупно 
смер 

А 
смер 

Б 
Укупно 

21 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ШАНГАЈ 7,9 7,9 15,8 14 14 28 

22 ЖЕЛ. СТАНИЦА – КАЋ 15,83 15,53 31,4 17 16 33 

23 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БУДИСАВА 19,9 19,6 39,5 19 18 37 

24 ЖЕЛ. СТАНИЦА - КОВИЉ 29,15 28,85 58,0 28 26 54 

30 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ 13,05 13 26,1 22 22 44 

31 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БАЧКИ ЈАРАК 14,4 14,4 28,8 13 13 26 

32 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ТЕМЕРИН 21,6 21,6 43,2 24 24 48 

33 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ГОСПОЂИНЦИ 28,6 28,6 57,2 26 26 52 

34 
ЖЕЛ. СТАНИЦА - СИРИГ - 
КАМЕНД.(ТЕМЕРИН) 

35,3 33,7 69,0 27 29 56 

35 ЖЕЛ. СТАНИЦА – ЧЕНЕЈ 15,5 15,5 31,0 18 18 36 

41 ЖЕЛ. СТАНИЦА - РУМЕНКА 10,94 10,91 21,9 15 14 29 

42 ЖЕЛ. СТАНИЦА – КИСАЧ 18,9 18,9 37,8 21 20 41 

43 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СТЕПАНОВИЋЕВО 29,8 23,95 53,8 28 17 45 

52 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ВЕТЕРНИК 10,8 9,9 20,7 21 18 39 

53 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ФУТОГ (СТАРИ) 16 15,85 31,9 30 29 59 

54 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ФУТОГ (ГРМЕЧКА) 13,68 14,25 27,9 24 23 47 

55 
ЖЕЛ. СТАНИЦА - ФУТОГ (БРАЋЕ 
БОШЊАК) 

16,95 16,75 33,7 32 31 63 

56 ЖЕЛ. СТАНИЦА – БЕГЕЧ 21 21 42,0 35 34 69 

61 
ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАРЛОВЦИ 
(Виноград.) 

14,95 14,8 29,8 17 17 34 

62 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАРЛОВЦИ (Дудара) 15,05 14,9 30,0 17 17 34 

64 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БУКОВАЦ 12,95 13,15 26,1 23 23 46 

68 
ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАМЕНИЦА – 
ВОЈИНОВО 

8,65 8,65 17,3 13 13 26 

69 
ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАМЕНИЦА 
(ЧАРДАК) 

9,235 9,165 18,4 14 14 28 

70 ЖЕЛ. СТАНИЦА – ИНСТИТУТ 14,15 13,45 27,6 24 24 48 

71 ЖЕЛ. СТАНИЦА – БОЦКЕ 9,35 9,35 18,7 15 15 30 

72 ЖЕЛ. СТАНИЦА – ПАРАГОВО 13,2 13,2 26,4 19 19 38 

73 ЖЕЛ. СТАНИЦА - МОШИНА ВИЛА 10,94 10,94 21,9 16 16 32 

74 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ПОПОВИЦА 14,64 14,59 29,2 23 23 46 

75 ЖЕЛ. СТАНИЦА - НОВИ ЛЕДИНЦИ 15,15 14,45 29,6 24 24 48 

76 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СТАРИ ЛЕДИНЦИ 15,15 14,25 29,4 25 25 50 

77 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СТАРИ РАКОВАЦ 17,4 17,4 34,8 25 26 51 

78 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БЕОЧИН СЕЛО 19,45 19,9 39,4 25 25 50 

79 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ЧЕРЕВИЋ 24,5 24,85 49,4 30 30 60 

80 ЖЕЛ. СТАНИЦА - Б.А.С. 17,1 17,55 34,7 21 21 42 

82 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СВИЛОШ 37,1 37,55 74,7 44 44 88 

84 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ЛУГ 41,9 55 96,9 47 57 104 

 

Средња дужина међустаничног растојања на мрежи градских линија износи 

497,0 метара, а на мрежи приградских линија 819,6 метара.  
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Слика 4-7: Просечно међустанично растојање на систему ЈГПП-а 

 

 

На мрежи градских линија постоји 20 терминуса. На терминусу „Центар“ 

терминира 6 линија, на терминусима „Железничка станица“ и „Ново насеље“ 

по 3 линије, на терминусима „Петроварадин“, „Лиман IV“, „Лиман I“ и 

„Детелинара“ по 2 линије и на осталим терминусима терминира по једна 

линија. 

Слика 4-8: Фреквенција возила градских линија на најважнијим 

терминусима 

 

 

На мрежи приградских линија терминус Железничка станица прихвата све 

приградске линије, док међумесне прихвата терминус МАС. Остали 
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терминуси (36) су у приградским насељима и на њима терминира по једна 

линија. 

Основни динамички елементи рада градских и приградских линија у 

периодима вршних оптерећења су презентовани у наредним табелама (број 

полазака се односи на читав период рада линија). 

Табела 4-5: Динамички елементи рада градских линија 

Број 
линије 

Назив линије 
Врста 
линије 

То Nr 
Просечан 

интервал (i) 
Број 

полазака 

1 Клиса -Центар - Лиман I р 76 10 7,6 206 

2 Центар - Ново насеље р 44 5 8,8 209 

3 Петроварадин - Детелинара д 74 9 8,2 221 

3A Центар - Победа р 30 - - 2 

4 Ж. станица - Центар - Лиман IV д 54 6 9,0 208 

5 Темерински пут - Авијатичарско насеље д 76 10 7,6 225 

6 Подбара - Адице д 70 6 11,7 155 

7A,Б 
Лиман IV - Сателит - Ж. станица - Ф. 
пијаца - Лиман IV 

к 95 12 7,9 230 

8 Ново насеље - Центар - Лиман I д 80 10 8,0 217 

9 Ново насеље - Лиман - Петроварадин т 84 9 9,3 189 

10 Центар - Индустријска зона (југ) р 40 6 5,0 28 

11A,Б Ж. станица (кружна линија) к 88 8 11,0 184 

12 Центар - Телеп р 60 4 10,0 180 

13 Детелинара-Грбавица-Универзитет т 60 3 15 176 

14 Центар - Сајлово р 60 3 20,0 110 

15 Центар - Индустријска зона (север) р 40 1 5,0 22 

16 Ж. станица - Пристанишна зона р 30 - - 12 

17 Ж. станица – БИГ центар т 20 1 30 52 

УКУПНО   103  2626 

 

Претежно радијално организована мрежа градских линија у Новом Саду има 

за последицу изузетно оптерећење коридора јавног превоза на уводно-

изводним правцима у центар града.  
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Табела 4-6: Динамички елементи рада приградских и међумесних 

линија 

Број 
линије 

Назив линије 

Број полазака 

Укупан број 
полазака из НС из Т2 

соло зглоб соло зглоб 

21 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ШАНГАЈ 17 0 19 0 36 

22 ЖЕЛ. СТАНИЦА - КАЋ 6 0 11 0 17 

23 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БУДИСАВА 8 1 9 4 22 

24 ЖЕЛ. СТАНИЦА - КОВИЉ 15 6 16 6 43 

30 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ПЕЈИЋЕВИ САЛАШИ 3 0 3 0 6 

31 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БАЧКИ ЈАРАК 0 0 0 0 0 

32 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ТЕМЕРИН 22 0 24 0 46 

33 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ГОСПОЂИНЦИ 12 0 12 0 24 

34 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СИРИГ - КАМЕНД.(ТЕМЕРИН) 0 0 0 0 0 

35 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ЧЕНЕЈ 9 0 10 0 19 

41 ЖЕЛ. СТАНИЦА - РУМЕНКА 3 0 5 0 8 

42 ЖЕЛ. СТАНИЦА - КИСАЧ 12 2 13 3 30 

43 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СТЕПАНОВИЋЕВО 8 2 8 3 21 

52 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ВЕТЕРНИК 11 1 12 1 25 

53 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ФУТОГ (СТАРИ) 15 1 14 1 31 

54 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ФУТОГ (ГРМЕЧКА) 6 1 11 1 19 

55 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ФУТОГ (БРАЋЕ БОШЊАК) 26 2 29 3 60 

56 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БЕГЕЧ 17 3 18 3 41 

61 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАРЛОВЦИ (Виноградарска) 16 0 18 0 34 

62 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАРЛОВЦИ (Дудара) 15 0 15 0 30 

64 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БУКОВАЦ 20 0 22 0 42 

68 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАМЕНИЦА - ВОЈИНОВО 8 0 9 0 17 

69 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СР. КАМЕНИЦА (ЧАРДАК) 7 0 8 0 15 

70 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ИНСТИТУТ 11 0 11 0 22 

71 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БОЦКЕ 27 0 28 0 55 

72 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ПАРАГОВО 17 0 18 0 35 

73 ЖЕЛ. СТАНИЦА - МОШИНА ВИЛА 2 0 2 0 4 

74 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ПОПОВИЦА 12 0 13 0 25 

76 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СТАРИ ЛЕДИНЦИ 14 0 15 0 29 

77 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СТАРИ РАКОВАЦ 3 0 5 0 8 

78 ЖЕЛ. СТАНИЦА - БЕОЧИН СЕЛО 6 0 7 0 13 

79 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ЧЕРЕВИЋ 14 0 15 0 29 

80 ЖЕЛ. СТАНИЦА - Б.А.С. 1 0 1 0 2 

82 ЖЕЛ. СТАНИЦА - СВИЛОШ 0 0 0 0 0 

84 ЖЕЛ. СТАНИЦА - ЛУГ 6 0 7 0 13 

УКУПНО 369 19 408 25 821 
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4.6 Креирање осталих база података у НОСТРАМ-у 

Ажурирање модела је искоришћено за употпуњавање података који су битни 

са становишта функционисања саобраћаја у Новом Саду. У том смислу 

формиране су две нове базе и то: 

 База података о саобраћајним незгодама; 

 База података о саобраћајним зонама. 

Резултати су приказани у наредном поглављу. 
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5 РЕЗУЛТАТИ АЖУРИРАНОГ НОСТРАМА 

Након ажурирања постојећих и креирања нових података, извршена је 

калибрација модела, а након тога и коначне слике расподеле (дистрибуције) 

саобраћајних токова на мрежу и то посебно за приватни превоз и посебно за 

јавни превоз. 

Утврђено је да је постоје два вршна сата и то  

 јутарњи вршни сат (ЈВС) је 8-ми сат, тј. од 07:00 до 08:00, а  

 поподневни (ПВС) је16-ти сат, тј. од 15:00 до 16:00 сати 

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. 

Мрежа постојећег стања се након ажурирања и калибрације може сматрати 

репрезентативном што се и види на следећим сликама. 

Резултати НОСТРАМА из 2009. и овог ажурираног из 2015. године ће се моћи 

видети на ГИС порталу Града Новог Сада на следећој адреси:  

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/ 

 

 

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/
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Слика 5-1: Дистрибуција возила на ажурираној мрежи постојећег стања од 15:00 до 16:00 сати  
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Слика 5-2: Дистрибуција путничких аутомобила на ажурираној мрежи постојећег стања од 15:00 до 16:00  
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Слика 5-3: Дистрибуција теретних возила на ажурираној мрежи постојећег стања од 15:00 до 16:00 
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Слика 5-4: Дистрибуција путника у јавном превозу на мрежи постојећег стања од 08:00 до 09:00 
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Слика 5-5: Саобраћајне незгоде са настрадалим лицима и обележјима брзине од 2008. до 2010. године 
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Слика 5-6: Предлог успостављања сисема Зона 30 и Зона смиреног саобраћаја 
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6 ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈА У 
НОВОМ САДУ  

6.1 Могућност увођења BRT у Новом Саду 

BRT (BUS RAPID TRANSIT) је систем јавног градског превоза заснован на 

аутобуском подсистему јавног превоза, где се аутобус креће посебно трасом 

независно од осталих видова саобраћаја. Овај систем је врло распрострањен 

у градовима где не постоји трамвајски подсистем, а жели се знатно 

унапредити систем јавног превоза. У новије време постаје све више 

актуелан. 

Након израде „Иновације студије увођења електричних видова превоза 

путника у Граду Новом Саду“ из 2011. године, дошло се до неколико 

закључака: 

 Аутобуски систем ће моћи да задовољи превозну потражњу до 2030. 

године; 

 Од посебне важности је спречити континуитет опадање броја путника 

у систему ЈГПП-а у Новом Саду, што се може постићи увођењем 

савремених енергетски и еколошки ефикасних електричних видова 

превоза, односно трамваја; 

 Неопходно је што пре зауставити тренд пораста учешћа путничких 

аутомобила у реализацији унутарградских и приградских путовања, 

посебно на релацијама стан-посао-стан, која у периодима вршних 

оптерећења генеришу загушења на мрежи градских саобраћајница. 

 Поред физичког увођења трамваја у систем ЈГПП-а, потребно је 

спровести читав низ мера у саобраћајном систему Новог Сада које се 

огледају у следећем: 

 Увести P+R систем у складу са резултатима ове студије; 
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 Променити цену паркирања у центру на тај начин што ће цена за 

сат паркирања у црвеној зони бити већи од цене појединачне 

карте која се купује у трамвају; 

 Трамвају дати апсолутни приоритет у односу на остале видове 

саобраћаја; 

 Трамвај мора бити у независној траси (посебној баштици) у 

односу на остале видове саобраћаја; 

 Трамвај мора пролазити кроз пешачке зоне како би обезбедио 

већу приступачност и евентуално проширење самих пешачких 

зона; 

 Мора постојати јединствен тарифни систем за све видове ЈГПП-а 

и електонска контрола карата. 

 Мора постојати информативни систем на стајалиштима трамваја 

који ће обавештавати путнике о времену доласка трамваја на 

стајалиште.  

Све ово што је напред наведено за трамвај може се односити и на аутобус у 

BRT систему. BRT је знатно јефтинија варијанта трамвајског подсистема и као 

таква може послужити као прелазно решење ка увођењу трамваја или неког 

другог капацитативнијег подсистема јавног превоза. 

6.2 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. 

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 
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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 P+R 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 

P+R 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 

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 је утврђено у оквиру ажурирања 

НОСТРАМ-а па га је потребно искористити; 

 Анализирати могућност увођења BRT-а на најоптерећенијим 

коридорима јавног градског превоза којем би систем P+R био подршка. 

То би био први пројекат такве врсте у региону; 
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 Потребно је спровести истраживање (анкета) са циљем утврђивања 

обима и карактеристика путовања потенцијалних корисника система 

P+R. 
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7 УСЛОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И НАЧИН ОДРЖАВАЊА 
ТРАНСПОРТНОГ МОДЕЛА-НОСТРАМ 

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 подразумева редовна годишња мерења 

саобраћаја и времена путовања тј сарадњу са институцијама које 

обављају ту врсту истраживања. 
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 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 „Завод за изградњу града“ (Служба „САУС“). 

 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 „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 2-2). 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 за изградњу града“  инвестира, без надокнаде. 

Осталим органима градске управе и јавним предузећима, који инвестирају 

планове, пројекте и сл, из области саобраћаја „Завод за изградњу града“  

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 „Завод за 

изградњу града“-у. 

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 за изградњу града“, 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 

за изградњу града“ 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. 

Резултати НОСТРАМА из 2009. и 2015. године се могу видети на ГИС порталу 

Града Новог Сада на следећој адреси:  

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/ 

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/
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8 ЗАКЉУЧАК 

Овим извештајем је описана процедура ажурирања Новосадског 

саобраћајног транспортног модела (НОСТРАМ) из 2009. године.  Овако 

ажурирани НОСТРАМ 2015 адекватно репрезентује постојеће стање на 

саобраћајној мрежи града Новог Сада и као такав представља одличну 

подлогу за израду осталих пројеката, анализа и студија из области 

саобраћаја. 

У поглављу 7 УСЛОВИ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И НАЧИН ОДРЖАВАЊА 

ТРАНСПОРТНОГ МОДЕЛА-НОСТРАМ 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). 
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Слика 8-1: Предлог организационе структуре градског 

координационог тела за саобраћај 

 

Поред формирања Координационог тела за саобраћај које би поред горе 

наведених институција било повезано и са Саветом за безбедност саобраћаја 

и осталим саветима из ове области, потребно је што пре урадити Пројекат 

оптимизације постојећег јавног градског и приградског превоза у оквиру 

којег би се или посебно, урадили пројекти увођења BRT-а система (BUS 

RAPID TRANSIT) и Пројекат успостављања P+R система у Новом Саду. 

Пројекат увођења BRT-а у Новом Саду би био прве такве врсте у региону, а 

на тај начин би се на адекватан начин користили подаци који се налазе у 

НОСТРАМУ са циљем унапређења, оптимизације и уштеда у систему јавног 

превоза у Новом Саду.  

Резултати НОСТРАМА из 2009. и 2015. године ће се моћи видети на ГИС 

порталу Града Новог Сада на следећој адреси:  

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/ 

 

http://www.mapanovisad.rs/mapserver2015/gisjp/
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