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БРОЈАЊЕ ПУТНИКА И АНКЕТА КОРИСНИКА У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ 

 

У циљу добијања података за анализу система јавног градског транспорта путника у Београду обавиће се 

бројање путника у возилима и анкета корисника на одабраним стајалиштима. Поред истраживања корисника 
јавног градског превоза урадиће се и анкета потенцијалних корисника. Истраживања ће се обавити у периоду од 
29.10 до 10.12.2014 од 3 до 24 часа. 
 
Анкету и бројање путника ће обављати око 500 студената из Београда. Студенти ће бити обележени беџом и 
имаће овлашћење за рад оверено од стране директора Дирекције за јавни превоз града Београда.  
 
Бројање ће се вршити на свим линијама у ИТС 1 на  репрезентативном узорку возила зависно од интервала. 
Овлашћени извршиоци биће позиционирани на свим вратима и евидентираће број улазака и излазака на свакој 
станици. Бројање ће се вршити од првог до последњег поласка односно од 4 до 24 часа. 
 
Анкета корисника ће се вршити на стајалиштима и у возилима. Анкета ће садржати питања о  почетно завршним 
кретањима корисника, временима путовања, преседањима, дужинама пешачења и другим елементима квалитета 
услуге јавног превоза. 

 
Бројање путника и анкета корисника рађена је последњи пут 2002 године. У међувремену су настале значајне 
промене у токовима кретања грађана у Београду који ће се додано изменити отварањем моста Михајло Пупин 
(Земун-Борча), Изградњом Београда на води, премештањем аутобуских станица. 
 
Циљ пројекта је да се добију тачни подаци о оптерећењу линија градског јавног превоза, квалитету услуге и 
другим важним елементима за дефинисање транспортних потреба. Добијени подаци ће се користити за 
оптимизацију линија јавног градског превоза као би сви корисници имали исти квалитет услуге. Задатак је 
постићи ефикаснији и рационалнији јавни градски превоз у Београду.  Резултат пројекта ће бити у више 
варијанти, где ће се на крају одабрати најприхватљивија. 
 
Осим бројања и анкете корисника, први пут ће се употребити изворно/ циљне матрице запослених грађана, ђака 
и студената добијене од Градског завода за информатику и статистику. Матрице  обухватају међусобна кретања 
између 1020 статистичких кругова. Матрице су урађене посебно за кориснике јавног градског превоза,   
путничких аутомобила, воза али и за пешаке и бициклисте. Подаци су добијени из пописа становништва на 
апсолутном узорку али и из других расположивих података. Користиће се и подаци из базе података БУС плус, 
који су добијени на основу очитавања контролора у аутобусима. 
 
У марту и априлу ће се радити бројање саобраћаја у Београду, које ће да обухвати све значајније саобраћајнице 
и раскрснице. Тиме би се објединио целокупан саобраћај у Београду: јавни, приватни и теретни. 
 
Збиром свих података ће се створити најбоља база до сада, која ће омогућити да постојећи Транспорт модел 
Београда буде потпуно иновиран. Користиће се најсавременији софтвери  за моделирање токова путника и 
саобраћаја. 
 
Крајњи циљ је израда средњорочног и дугорочног  плана развоја транспорта у Београду. Пројекат ће бити 
реализован кроз Мастер план за временске пресеке 2021, 2027 и 2031 годину. Мастер план ће осим дефинисања 
потребне инфраструктуре посебно дефинисати развој сваког од подсистема јавног градског превоза: трамваја, 

тролејбуса, БГ: воза и аутобуса. Мастер план ће одредити трасе линија метроа и динамику развоја.  
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