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Немањина  6, 11000 Београд  
Број : 10/2020 од  24.09.2021.  

Секретаријат  за  урбанизам  и  
граГ7евинске  послове ,  
Београд , Краљице  Марије  1  

ПРИМЕДБЕ  НА  НАЦРТ  ПЛАНА  ГЕНЕРАЛНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  ШИНСКИХ  
СИСТЕМА  У  БЕОГРАДУ  СА  ЕЛЕМЕНТИМА  ДЕТАЛ ~НЕ  РАЗРАДЕ  

ЗА  1 ФАЗУ  ПРВЕ  ЛИНИЈЕ  МЕТРО  СИСТЕМА  

Пош товани  

Сходно  позиву  за  јавни  увид  у  предметни  план , шаљемо  Вам  примедбе  нашег  
струковног  Удружења .  

Друштво  дипломираних  инжењера  железничког  cao6paћaja Србије  (ДИЖС )  
поздравља  напоре  да  идеја , која  се  скоро  цео  један  век  разрађује , почне  ускоро  са  
реализацијом . Београду  одавно  фале  независни  висококапацитативни  системи .  
"Беовоз ", а  потом  и "Бг  воз ", као  нуклеуси  истог , показали  су  све  предности  таквог  
система . Ипак , за  милионски  град  као  што  је  Београд , класичан  метро  (не  ЛРТ ) је  
неопходан  и  једини  висококапацитативни  систем  који  може  дефинитивно  и  
дугорочно  да  реши  саобраћајне  потребе  града .  

Пројекти  метро  система  имају  следеТiе  опште  познате  принципе :  
• да  би  био  економски  и  друштвено  оправдан , захтева  изразито  велике  токове  

путника ,  
• користе  га  претежно  дневни  мигранти , ниска  и  средња  класа  становника  у  

смислу  финансијских  мо ryТiности , док  се  виша  класа  по  правилу  опредељује  за  
путничке  аутомбиле ,  

• генерише  нове  токове  путника ,  
• трасе  метроа  се  по  правилу  планирају  тако  да  прво  повезују  nocтojeFia нajrywTie  

насељена  подручја  или  места  где  се  свакодневно  појављује  пуно  путника , па  
тек  онда  планиране  локације  са  оваквим  карактеристикама ,  

• прва  линија  метроа  по  правилу  повезује  главне  путничке  терминале ,  
железничке  станице  и  друге  локације  са  значајним  бројем  путника ,  

• због  велике  брзине  cao6pafiaja и  максималног  искоришТiења  скупих  капацитета  
и  опреме , метро  не  мора  да  има  најкра fiу  трасу , већ  трасу  која  fie у  
предвиђеном  коридору  обезбедити  највећи  број  путника ,  

• трасе  различитих  шинских  система  треба  да  се  што  више  ме t7Yсобно  укрштају  и  
што  мање  планирају  паралелно  и  уз  обале  река .  

Субјекти  израде  актуелног  пројекта  метроа  су  наведене  принципе  само  делимично  
поштовани  и  нису  узели  у  обзир  неке  важне  чињенице . Наведено  ар ryментујемо  у  
наставку  текста .  

Примедбе  на  нацрт  плана  генералне  регулације  шинских  система  у  Београду 	 1/4 
са  елементима  детаљне  разраде  за  I фазу  прве  линије  метро  система  
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Београд  је  врло  једноставан  за  решење  коридора  метроа , јер  изворишта  путника  и  
географски  параметри  практично  намеhу  6 основних  праваца  који  нису  ни  сада , а  
нefie ни  убудуће  бити  повезани  железницом :  
• Чукарица  (правац  Баново  брдо  - Видиковац ),  
• Вождовац  (правац  Војводе  Степе  или  6pafie Јеркови h - Бањица ),  
• Звездара  (правац  Булевар  краља  Александра  или  делом  Војислава  Или fiа , до  

Устаничке ),  
• Палилула  (правац  Карабурма  - Мирјево ),  
• Земун  (правац  Булевар  Зорана  Ћин FјиТiа  Стари  Меркатор  - Земун )  
• Нови  Београд  (правац  Јурија  Гагарина ).  
Ових  6 праваца  мо ry се  повезати  помоТiу  укупно  3 линије  у  било  којој  комбинацији .  

Наведене  правце  планери  и  инжењери  су  разраТјивали  у  свим  досадашњим  
варијантама  метроа  или  ЛРТ -а  осим  у  последњој , која  је  предмет  овог  плана . И  не  
само  то . У  њима  су  се  линије  метроа  укрштале  и  апсолутно  допуњавале  са  
железницом  предви Fјеном  у  следе fiим  коридорима :  
• Нови  Београд  (правац  постојепе  пруге  ка  Батајници  и  Старој  Пазови  и  нове  

пруге  ка  аеродрому ),  
• Раковица  (правац  постоје fiе  пруге  ка  Реснику  и  испод  Видиковца , Церака  и  

Белих  вода  ка  Железнику ),  
• Палилула  (правац  постоје fiе  пруге  ка  Панчеву  и  нове  пруге  ка  Вишњици , преко  

нове  станице  Карабурма ).  

Раније  планирани  железнички  и  метро  коридори  су  се  укрштали  скоро  под  правим  
углом , како  у  односу  на  реке , тако  и  међусобно . Поред  тога , трасе  метроа  су  се  
укрштале  са  три  најважније  железничке  станице :  
• Београд  центар  (где  је  веfi изгра i7ена  "касета " метроа  дужине  100 т  и  ширине  

40 т  и  предвиђен  простор  за  станицу  метроа , тако  да  је  цео  пројекат  станице  
Београд  центар  прилго i7ен  таквом  концепту ),  

• Нови  Београд  као  главног  путничког  терминала  који  ћe једини  у  престоници  да  
обухвати  све  видове  cao6paTiaja (са  главном  и  вероватно  у6удуТiе  једином  
ме i7Yградском  и  приградском  аутобуском  станицом  у  Београду ),  

• Вуков  споменик  (где  је  веfl предвиђена  станица  метроа  и  где  је  изграђен  тунел  
од  ње  до  Правног  факултета ).  

Раније  планиране  метро  трасе  су  се  укрштале  тамо  где  је  природно , у  центру  
града  ("круг  двојке " или  троугао  Славија  - Трг  Републике  - Савски  трг ) и  
повезивале  су  Клиничко  болнички  центар , Београдски  сајам  и  остале  зоне  
атракције .  

Да  ли  fiемо  занемарити  све  наведене  чињенице  и  тек  тако  одбацити  више  од  50  
година  рада  стручњака ?  

ДИЖС  је  у  оквиру  "Примедби  на  нацрт  просторног  плана  подручја  посебне  намене  
уређења  дела  приобаља  града  Београда  - подручје  приобаља  реке  Саве  за  
пројекат  Београд  на  води ", број : 22/2014 од  25.10.2014, навело  доста  ар ryмената  у  
циљу  афирације  железнице  у  функцији  превоза  путника  и  робе  у  оквиру  града ,  
који  су  обухаватали  коридоре  старог  дела  железничког  чвора  између  железничких  
станица  Нови  Београд , Топчидер , Београд , Београд  доњи  град , Београд  Дунав  и  
распутнице  Панчевачки  мост .  
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Сматрамо  да  је  некориш fiење  наведених  коридора  и  старог  железничког  моста  као  
непроцењивих  ресурса  за  железнички  путнички  cao6paTiaj у  центру  града , грешка  
са  далекосежним  последиоцама . Ови  коридори  су  могли  да  допринесу  бољем  
решењу  саобра fiајних  проблема  и  кориш fiење  потенцијала  превоза  на  тим  
правцима  тако  што  би  железничке  линије  у  троуглу  Топчидер  - Нови  Београд  -  
Карабурма , преко  станице  Београд , омо ryћиле  да  се  у "Београд  на  води ", на  Сајам ,  
Аду  Циганлију , буду fiу  аутобуску  станицу  на  Новом  Београду , Београдску  арену  и  
у "Београд  на  Дунаву " дође  железницом  из  свих  праваца  и  из  целе  Србије . Поред  
тога , имали  би  и  алтернативне  коридоре  у  случају  пореме fiаја  cao6pahaja кроз  
"врачарске " и "дедињске " тунеле . ТакоТје , коридори  старог  дела  железничког  
чвора  омо ryТi или  би  трајно  повезивање  железницом  Луке  Београд  и  станице  
Карабурма , а  у  прелазном  периоду  и  терминала  НИС  на  Чукарици .  

Конкретне  примедбе  на  предметни  план , имају fi и  у  виду  претходно  наведено :  
• На  појединим  коридорима  предимензионисани  су  разни  видови  шинског  

cao6pafiaja. Пример : Вишњича  улица . Ако  је  дато  решење  само  у  смислу  плана ,  
алтернативно , онда  то  има  смисла . Свакако  да  нема  потребе  да  се  ту  изграде  
заједно  метро , железница  и  трамвај ;  

• Линија  1 метроа  треба , уместо  из  Макиша , да  полази  од  Лабудовог  брда ,  
Петловог  брда  или  Орловаче  и  да  потом  иде , оријентационо , предви fјеним  
коридором  трамваја , јер  за  разлику  од  Макиша  насеља  Церак , Видиковац ,  
Лабудово  брдо  и  Петлово  брдо  представљају  град  од  стотинак  хиљада  
становника  и  немају  дру ry алтернативу . Беле  воде  и  Макиш  мо ry железницом  
да  се  квалитетно  повежу  са  градом , поготово  када  се  узме  у  обзир  да  
изградњом  пруге  Бели  поток . Винча  - Панчево  тунели  између  железничих  
станица  Раковица  и  Београд  ранжирна  остају  без  теретног  caoбpafiaja. Почетак  
ове  линије  из  Макиша  због  депоа  метроа  није  одржив  ар ryмент . Локација  депоа  
метроа  у  склопу  комплекса  железничке  станице  Земун  и  ТПС  Земун , осносно  
зони  Орловаче , сасвим  је  прихватљива ;  

• Линија  1 метроа  треба  после  сајма , уместо  Савском  улицом , да  иде  кроз  
станицу  Београд  центар , испод  Клиничког  болничког  центра , потом  испод  
центра  града  на  потезу  измеТју  Славије  и  Трга  Републике  и  даље  планираним  
коридором  ка  Карабурми  и  Мирјеву , уз  препоруку  да  се  она  ипак  више  
приближи  Таковској  улици  и  одаљи  од  Дунава . Пролазак  кроз  "Београд  на  води "  
апсолутно  није  императив , јер  Савски  трг , без  железниче  и  аутобуске  станице  
више  никад  неТiе  имати  значај  какав  је  некад  имао . Комплекс  "Београд  на  води "  
неhе  бити  велики  генератор  путника  за  метро , јер  Tie у  тој  резиденцијалној  зони  
да  станује  висока  класа  у  смислу  финансијских  могуhности , која  се  по  правилу  
вози  аутомбилом , а  зона  атракције  fie више  гравитарати  "Мостару " где  је  
предви Fјен  и  тржни  центар , него  Савски  тр ry. Као  додатни  ар ryмент  наводимо  и  
проблем  укрштања  две  линије  метроа  (1 и  2) на  најнижој  тачки  у  Београду  и  то  
неколико  десетина  метара  испод  нивоа  Саве . Како  се  одатле  попети  до  Трга  
Републике ? Ово  тражи  добру  проверу ;  

• Сходно  претходној  алинеји  и  општим  образложењима , линија  2 метроа  треба  
да  иде , као  у  ранијим  решењима , испод  Трга  Републике , кроз  железничку  
станицу  Вуков  споменик  и  даље  ка  Звездари  и  Мирјеву ;  

• Линију  3 метроа  треба  безусловно  прво  градити , 1ер  повезу lе  најве fiа  изворишта   
путника : зоне  атракци lе  и  продукције  (велике  стамбене  блокове , центар  града ,  
Клинички  центар  Србије  ТЦ  Ywfie, Арену , ...) и  главне  тачке  за  трансфер   
путника  (железничке  станице  Београд  центар  и  Нови  Београд );  
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• У  складу  са  претходном  алинејом , трасу  линије  3 метроа  треба  детаљно  
проанализирати  и  извршити  њено  дефинитивно  позиционирање  имајуFiу  у  виду  
потребе  путовања  и  све  остале  релевантне  параметре ;  

• Предложеним  корекцијама  коридора  линија  метроа  обезбедило  би  се  
повезивање  све  3 најзначајније  железничке  станице  и  свих  важних  тачака  у  
центру  старог  дела  града . Лева  обала  Саве  била  би  квалитено  решена  уз  
измене  које  би  проистекле  померањем  трасе  метроа  линије  2;  

• Везано  за  план  железничке  мреже , уз  претходно  наведено , истичемо  и  коридор  
до  аеродрома , који  пролази  периферно , кроз  слабо  насељена  подручја .  
Предлажемо  да  се  учини  напор  и  аеродром  повеже  од  станице  Нови  Београд  
кроз  Бежанијски  гребен  и  даље  коридором  преко  Ледина  и  Сурчина  доведе  до  
аеродрома  са  друге  стране . У  овој  варијанти  линију  3 метроа  требало  би  
приближити  улици  Јурија  Гагарина ;  

• Без  обзира  који  се  коридор  железнице  до  аеродрома  усвоји , аеродром  треба  
обавезно  повезати  са  железничком  станицом  Сурчин , како  због  карго  превоза  
ка  железничким  станицама  Београд  ранжирна  и  Батајница , тако  и  потенцијалног  
повезивања  са  Обреновцем  преко  постојеТiе  пруге  преко  Јакова . ТакоТје ,  
теретне  пруге  Ресник  (Јајинци ) - Београд  ранжирна  - Остружница  - Сурчин  -  
Батајница  и  Бели  поток  - Винча  - Панчево , мо ry се  планирати  и  за  путнички  
систем  "Беовоз " и /или  "Бг  воз ";  

• Повезивање  висококапацитативним  системом  превоза  националног  стадиона  
треба  избећи , како  због  тога  што  ћe тамо  догаТјаји  бити  ретки  (у  просеку  до  2  
пута  месечно ) тако  и  због  потенцијаног  уништавања  скупих  возних  срестава  од  
стране  навијача ;  

• Трамвајску  мрежу  треба  кориговати , проширити  и  прилагодити  решењима  
метроа  и  железнице , тако  да  она  квалитено  напаја  ова  два  система , а  да  њу  
саму  напаја  аутобуски  систем .  

Очекујемо  да  Tie релевантни  субјекти  прихватити  наведене  ар ryменте  и  
унапредити  предметни  план , а  поготово  део  везан  за  концепт  метроа  и  железнице  
као  главних  носилаца  висококапацитативних  система  превоза .  

* 

Имају fi и  у  виду  велику  важност  овог  плана , ДИЖС  нуди  своје  ресурсе  за  
налажење  најбољих  решења , јер  иста  трасирају  развој  града , метроа  и  железнице  
у  дугорочном  периоду . Ради  што  мање  импровизација  и  грешака , за  стратешке  
пројекте  треба  окупити  све  домаће  расположиве  стручне  ауторитете . У  том  циљу ,  
ДИЖС  је  на  располагању  са  свим  својим  потенцијалима  (контакт : 011/3613-219,  
063/437-072, trninicdanko@yahoo.com ).  

Примедбе  на  нацрт  плана  генералне  регулације  шинских  система  у  Београду  
са  елементима  детаљне  разраде  за  1 фазу  прве  линије  метро  система  
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