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Планирање на јавниот градски сообраќај

Проблемите со сообраќајната конгестија на централно-градските делови, зголемениот 
степен на загадување на животната средина и намалувањето на квалитетот на градскиот 
простор како последица на несоодветното решавање на проблемите на стационaрниот 
сообраќај беа клучните проблеми кои произлегоа од фаворизирањето на индивидуалниот 
колски сообраќај, како основен вид на транспорт, особено во поголемите градски населби. 
Овие проблеми не можат да се решат со бесконечно прожирување на уличната мрежа, 
зголемување на нејзината проточност и наголемување на бројот на паркиралишта без 
притоа да не се влијае негативно на кохерентноста и квалитетот на градското ткиво.
Најчесто, одговорот на овој проблем се бара во обезбедувањето на услови за 
организирање на јавен градски сообраќај кој со своите карактеристики ќе претставува 
вистинска алтернатива на користењето на индивидуалните патнички возила.
Организацијата на јавниот градски сообраќај и воспоставувањето на ефикасна мрежа која 
поврзува значајни градски делови бил предмет на урбанистичкото и сообраќајното 
планирање многу пред енормно да се зголеми бројот на сопственици на индивидуални 
патнички возила, зашто тој бил препознаен како начин за обезбедување олеснет пристап 
на сите жители до различните градски содржини. 
Особено на преодот на 19. и 20. век се трагало по системи кои ќе овозможат ефикасен 
транспорт на голем број луѓе на поголеми дистанци во рамките на градот, зашто во тоа 
време доминантното користење на запрежни возила, создавало исто така проблеми во 
градскиот сообраќај. Куриозитет претставува фактот што во втората половина на 19 век 
еден од главните проблеми во сообраќајот на Њујорк претставувало чистењето и 
евакуацијата на коњската балега.
Во 1874 година Ретиг предложил систем на подвижни платформи/ленти кои се движат со 
различна брзина од 3, 6 и 9 милји/час, кај кои е овозможено безбедно префрлување од 
лента на лента, додека за оние кои патувале со најголема брзина, па се претпоставува и на 
најголеми дистанци биле обезбедени седишта.
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Системот на Ретиг, прикажан на сл. 1, било 
предвидено да се реализира под земја 
овозможувајќи независни површини за негово 
функционирање и избегнување на мешање со 
други видови сообраќај.
Овој принцип на сепарација и обезбедување 
сопствена независна површина на движење која 
нема да биде попречена од други видови сообраќај 
ќе стане една од основите на организација на 
големите градски ситеми на јавен превоз, како што 
се метрото, лесната железница и други.

Сл. 1 Систем на подземни подвижни платформи проектиран 
од Ретиг во 1874 година.

Иако првиот пример на употреба на системот е во 1893 година за време на Светската 
Колумбова изложба во Чикаго, најпознатиот пример на користење на подвижни платформи 
како систем на јавен превоз се подвижните тротоари кои биле реализирани за потребите на 
Светската изложба во Париз во 1900 година. (в. сл. 2) Системот се состоел од неподвижна 
платформа и две подвижни платформи/ленти кои се движеле со брзина од 4 и 8 км/час и биле 
подигнати на 6 м. над тлото. Вкупната должината на системот изнесувала 3,5 км.
Во текот на траењето на изложбата овој систем безбедно превезол 7 милиони посетители. 
Карактеристично во овој случај е што т.н. подвижни тротоари биле поврзани во единствена 
целина со системот на шински јавен превоз, што е еден од раните примери на поврзување на 
различни системи во единствена функционална целина. (в. сл. 3)
Во текот на дваесеттиот век, во различни периоди, вршени се тестирања на овој концеп на 
превоз, но тој денес првенствено се користи како средство за превоз на патници во рамките 
на големи терминали како аеродромски и слични објекти.   
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Сл. 2 Подвижни тротоари на Светската изложба во Париз во 1900 година
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Сл. 3 Приказ на поврзувањето на системот на подвижни тротоари со јавниот градски превоз во Париз
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Сл. 4 Јавниот градски превоз Schwebebahn во Вупертал, изграден во 1901 година

Уште на преодот на 19 и 20 век се истражувале различни системи на градски јавен превоз кои 
би се движеле по независен коридор, придонесувајќи кон брзината и редовноста на превозот. 
Еден таков систем кој бил развиен за Берлин, бил реализиран во Вупертал во 1901 година и 
тој функционира и денес, со потребните реконструкции и модернизации на неговите 
елементи. Schwebebahn (железница што лебди) годишно превезува над 25 милиони патници. 
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Сл. 5 Возило за комбинирана употреба 
на стандардна и автоматизирана сообраќајница 
StaRR car (Self transit Rail and Road)

Во текот на шеесеттите години кога 
започна подемот на користење на 
индивидуални патнички возила, што се 
доживуваше како подем на слободата на 
индивидуата за сопствен избор на 
превозот и патеки на движење, се вршеа 
обиди за комбинирана употреба на 
возилата на стандардна и автоматизирана 
сообраќајница што е еден вид на 
транслација на индивидуалното патничко 
возило кон „јавниот градски превоз“ со 
оглед на тоа што движењето е во рамите 
на сопствен коридор, со електричен погон 
во оној момент кога возилото ќе се 
приклучи на автоматизираната 
сообраќајница. Таков систем е StaRR car 
системот кој, по иницијалните тестирања, 
не доживеал натамошен развој (сл. 5)
Поттикнати од брзиот развој на 
технологијата, шеесеттите години се 
години на фасцинација со технологијата и 
предвидување на иднината која се темели 
на технолошкиот развој. Во филмот 
Фаренхајт 451 на Ф. Трифо од 1966 год, кој 
претставува една негативна утопија, 
превозот на иднината е прикажан како 
монореил, футуристичка верзија на 
Schwebebahn од почетокот на 20. век .
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Ова преплетување на фикцијата 
и реалноста најдобро се 
илустрира со примерот на 
филмот на Трифо и 
реализацијата на Дизниленд на 
Флорида, каде од 1971 година 
функционира монореил, кој се 
движи над носечката 
конструкција и кој и денес 
функционира пренесувајќи 
150.000 патници дневно.
Денес токискиот монореил 
систем превезува 300.000, додека  
монореил системот во Чонгчинг 
во Кина превезува 900.000 
патници дневно.

Сл. 6 (а) Сцени од филмот 
„Фаренхајт 451“ на Франсоа 
Трифо од 1966 год .
(b ) Плакат на Светот на Волт 
Дизни кој во преден план го 
истакнува монореил системот.
(с) Монореил системот кој е во 
функција од 1971 година

a b
c



УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 2

Овој краток историски преглед на развојот на концепти за јавниот градски превоз имаше за 
цел да го воспостави технолошкиот контекст во кој денес се решаваат проблемите на 
јавниот градски превоз во големите градови и да  го афирмира ставот дека иако кон крајот 
на дваесеттиот век на јавниот градски превоз му беше посветено особено внимание, тој 
сепак веќе век и половина е во центарот на вниманието на урбанистичкото и сообраќајното 
планирање.
Се разбира, причините за таквиот интерес тоа се менуваат со текот на времето. Почнувајќи 
од конгестијата на градските центри, преку нафтената криза, до негативното влијание врз 
животната средина и врз наследеното градско ткиво, во актуелната ситуација веќе се 
поставува прашањето какви последици евентуалната подолготрајна потреба за одржување 
на социјална дистанца ќе има врз начинот на одвивање и користење на јавниот градски 
превоз.   
Решавањето на овие проблеми, без оглед на нивната природа, задолжително бара 
планирање и организација на функционален систем на јавен градски сообраќај кој многу 
често е составен од повеќе меѓусебно поврзани и комплементарни сегменти. Сѐ поголем е 
бројот на различни системи кои се користат зависно од локалните економски, социјални и 
просторни условености, но дури и во случаите кога се користи само површински јавен 
градски сообраќај, како што се автобус и тролејбус, со претпоставен просечен капацитет 
од околу 6.000 патници на час/насока во однос на индивидуалниот патнички сообраќај се 
ангажира околу 12 пати помала површина под сообраќајници на територијата на градот. 
Оваа споредба јасно укажува дека јавниот градски превоз мора да биде соодветна 
алтернатива на индивидуалниот колски сообраќај, доколку не сакаме да дојде до значајно 
нарушување на изграденото градско ткиво
За јавниот градски сообраќај да биде вистинска алтернатива на индивидуалниот колски 
сообраќај потребно е тој да обезбедува рационален, конфорен, брз и редовен сообраќај на 
соодветно избрани линии кои ја покриваат територијата на градот и ги поврзуваат важните 
градски дестинации. Од клучно значење се времето и конфорот на патување кои најчесто 
се основните причини да се избере јавниот градски сообраќај како алтернатива на 
индивидуалниот колски сообраќај.



УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 2

За остварување на овие цели потребно е да се преземат повеќе мерки кои меѓу останатото 
опфаќаат и:
- физичко раздвојување на јавниот и индивидуалниот сообраќај со обезбедување на 
посебни ленти за автобуси, тролејбуси, независни коридори за трамвај и сл. односно 
создавање на функционално и просторно независни мрежи за јавен и индивидуален 
сообраќај;
- приближување на јавниот градски сообраќај до местото на домување и концентрација на 
останатите активности што придонесува кон смалување на пешачките растојанија со 
истовремено задржување на индивидуалниот сообраќај по ободот на подрачјето;
- фаворизирање на јавниот градски сообраќај со посебни мерки како исклучиво право на 
пристап во атрактивни зони, предност кај површинските крстосници и сл.

Јавниот градски сообраќај опфаќа три основни видови: 
-површински јавен градски сообраќај, во кој спаѓаат автобусот, тролејбусот и трамвајот; 
-висококапацитетни шински системи како метро и брза градска железница и
-нови видови на јавен градски сообраќај во кој спаѓаат системи за брз превоз на поголеми 
дистанци со независни рамнини на одвивање на сообраќајот, најчесто надземно, како 
монореил со возила над и под колосекот.
Постојат пет основни типови на линии со чие комбинирање и создавање на заеднички 
станици за преминување од една линија на друга, се оформува мрежата на јавниот градски 
сообраќај. Тие типови се на линии се: радијална, транзитна, тангенцијална, кружна и 
напојувачка која има за цел да ги снабди висококапацитетните шински системи на јавен 
градски превоз. (в. сл. 7)
Одделните системи фаворизираат различни типови на линии, зависно од брзината на 
движење, диспозицијата на дестинаците во рамките на градската територија и 
конфигурацијата на теренот.
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Сл. 7 Основни функционални типови на линии на 
јавниот градски превоз и нивните карактеристики
(според М.Малетин, Mihajlo Maletin, Gradske 
saobraćajnice,.Orion-Art, 2009 Beograd)

Без оглед на видот на јавниот градски 
превоз, остануваат овие основни типови 
на линии, кои во случајот на површински 
јавен сообраќај, кој се одвива во рамките 
на профилот на сообраќајницата без 
сепариран коридор за јавниот сообраќај, 
бидува повлијаен од општиот степен на 
оптеретеност на градската сообраќајна 
мрежа.
Разликуваме радијален тип кај кој 
линиите завршуваат во центрот на 
градот, кој се подобрува со 
трансформирање или поврзување на 
радијалните линии во т.н. транзитни 
линии кои немаат терминали во центарот; 
тангенцијални линии во однос на 
централното подрачје и радијални линии 
кои овозможуваат преседнување и 
планирање на алтернативни начини на 
доаѓање до дестинацијата. Напојните 
линии ги поврзуваат различните видови 
на најчесто шински екстерен сообраќај и 
го канализираат кон центарот на градот, 
Такви се, на пример, и линиите кои ги 
поврзуваат аеродромските терминали со 
градот. 
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Веќе рековме дека за јавниот градски превоз да биде 
вистинска алтернатива на индивидуалниот колски 
сообраќај од посебна важност се времето и конфорот 
на патувањето 
Растојанијата на станиците и нивната положба битно 
влијаат на вкупното функционирање на линијата, а 
пред сѐ на брзината. Иако зголемувањето на бројот 
на станици го зголемува степенот на достапност на 
линиите на јавниот градски сообраќај, тој 
истовремено влијае на смалување на превозната и 
сообраќајната брзина, односно на зголемување на 
времето на патување. (сл.8)
Пресметувањето на растојанието помеѓу станиците 
покрај теоретски пресметки, се темели и на 
емпириски истражувања кои го земаат предвид и 
времето на доаѓање до станицата. Во основа, со 
зголемување на средната должина на патување се 
зголемува растојанието на станиците, односно 
нивното растојание зависи од дометот на 
конкретниот вид на јавен градски сообраќај.
Една од критичните точки кога станува збор за 
површинскиот јавен сообраќај се условите за 
движење на возилата на градскиот сообраќај во 
попречниот профил на улицата и обезбедување на 
можности за привилегирано движење на јавниот 
градски сообраќај долж целиот прифил на улицата 
или во просторот на приод кон крстосницата (в. сл. 9) 
Исто така, важна улога има и лоцицирањето на 
станиците, особено при менување на линиите, што е 
прикажано на сл.10.

Сл. 8 Илустрација на влијанието на 
растојанието на станиците на достапноста, 
брзината и времето на патување
(според М.Малетин, Mihajlo Maletin, Gradske 
saobraćajnice,.Orion-Art, 2009 Beograd)
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Сл. 10 Движењето на јавниот градски сообраќај и 
локација на станиците
(сл.9 и 10 според М.Малетин, Mihajlo Maletin, Gradske 
saobraćajnice,.Orion-Art, 2009 Beograd)

Сл. 9 Можности за унапредување на 
површинските видови на јавен градски сообраќај 
во попречниот профил на улицата 

Унапредувањето на површинските видови 
на јавен градски сообраќај е поврзано со 
елиминирањето на негативното влијание 
на доминантниот индивидуален колски 
сообраќај и обезбедувањето на 
привилегирани услови за негово 
одвивање во попречниот профил на 
сообраќајниците, со привилегиран 
пристап кон крстосницата, обезбедување 
посебни коридори или привилегирани 
правци, а во одредени случаи и 
елиминирање на другите видови 
сообраќај.
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Посебни можностите за унапредување на површинските видови на јавен градски сообраќај 
нудат профилите на градските магистрални сообраќајници со денивелирани крстосници. 
Дополнителен квалитет на овие решенија, доколку таква можност се предвиди во фазата 
на планирање, е можноста за етапен развој на различни видови јавен градски сообраќај 
согласно нараснатите потреби. (сл. 11)
Така на пример, во првата фаза може да нема линии на јавниот градски сообраќај, во 
втората фаза може да се предвиди автобуски сообраќај по издвоени коловозни ленти, 
додека во третата фаза може да се предвидат шински возила кои имаат најголем капацитет 
на превоз на патници. 

Сл. 11 Можности за  етапен развој на системот на јавен градски сообраќај во рамките на  градските 
магистрали
(според М.Малетин, Mihajlo Maletin, Gradske saobraćajnice,.Orion-Art, 2009 Beograd)
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Кога можностите за решавање на проблемите 
во сообраќајот ќе се исцрпат со примена на 
системите на површински јавен сообраќај, 
тогаш се пристапува кон реализација на други 
ситеми од типот на метро, лесна железница во 
рамнина над или под постојните 
сообраќајници и сл.
Станува збор за сложени и скапи зафати кон 
кои се прибегнува во големите градови кои 
можат да ги поднесат тие трошоци и каде сите 
останати опции се исцрпени. На сл. 12 е 
прикажано пробивањето на нова линија на 
метро во профилот на постојна сообраќајница 
од примарната мрежа.
Иако не се директно поврзани со јавниот 
градски сообраќај, на сл. 13 и 14 се прикажани 
две опции кои имаат влијание врз него.
Првата е т.н. колаборативно користење на 
возилата, при што корисниците не се 
сопственици на возилата, но ги користат кога 
за тоа имаат потреба. На тој начин се 
зголемува степенот на искористување на 
возилата во текот на денот и се намалува 
периодот на нивно мирување.
Втората е колаборативното користење на 
велосипеди кои се поврзани во систем на 
постројки за нивно оставање и преземање 
преку кој можете прецизно да го планирате 
движењето низ градот Сл. 12 Пробивање на трасата на линија на метро
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Сл. 13 Приказ на вебстрана која нуди колаборативно користење на возила т.н. car-share систем
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Сл. 14 Приказ на систем за колаборативно користење на велосипеди со 
обезбедени информации за достапност на велосипеди и постојки каде можат 
да се остават на крајот од користењето


