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БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ НОВОГ САДА

Град Нови Сад континуирано улаже средства у

проширење мреже бициклистичког саобраћаја, која се

тренутно у Новом Саду распростире у дужини од преко

90 км.

У периоду од 2012. до 2020. године изграђено је 22,5

км нових бициклистичких стаза, вредности 119

милиона динара. Такође у овом периоду, кроз редовно

одржавање реконструисано је 8,8 км бициклистичких

стаза, за шта је издвојено 28,1 милиона динара.

Toком 2021. године завршени су радови на

реконструкцији бициклистичких стаза Футошке улице и

Футошког пута – 2. фаза, деоница од Хајдук Вељкове

улице до Булевара патријарха Павла, у дужини од 3,5км.

Вредност инвестиције износи 181,1 млн динара.

У току је извођење радова на изградњи дела 1. фазе, од

Хајдук Вељкове улице до Улице Антона Чехова, у дужини

од 900м, чија је вредност 59,4 млн динара.

Док је изградња преостале деонице од Улице Антона

Чехова до Булевара Ослобођења, у дужини од 1,2 км

планирана . Програмом за 2022. годину у износу од 85

милиона динара.

Градска управа за грађевинско земљиште и

инвестиције реализује активности на одржавању

бициклистичких стаза - уклањање физичких препрека

(надвишених ивичњака) на споју бициклистичке стазе и

коловоза, уређење (проширење) лепеза на деловима

укрштања праваца бициклистичких стаза у зонама

раскрсница и поправку, за које сваке године издваја

наменска средства кроз програм одржавања.



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ФУТОШКА УЛИЦА И 

ФУТОШКИ ПУТ У НОВОМ САДУ

I ФАЗА

II ФАЗА



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ФУТОШКА УЛИЦА

И ФУТОШКИ ПУТ У НОВОМ САДУ

Предмет пројекта су обостране пешачке и

бициклистичке стазе Футошке улице и Футошког пута,

које повезују централну зону Града Новог Сада и

приградска насељена места у западном делу

Општине Нови Сад. Представљају главни сабирни

пешачки и бициклистички правац, на ком се налазе

различити централни садржаји (Клинички центар

Војводине, Јодна бања, Новосадски сајам, две

Основне и једна Средња школа, итд).

Током 2021. године завршени су радови на

реконструкцији бициклистичких стаза Футошке улице

и Футошког пута – 2. фаза, деоница од Хајдук

Вељкове улице до Булевара патријарха Павла, у

дужини од 3,5км. Вредност инвестиције износи

181,1 млн динара, а реализује се уз суфинансирање

Управе за Капитална улагања АПВ, у износу од 70

милиона динара, док су преостала средства

обезбеђена у буџету Града Новог Сада.

Такође су започети радови на изградњи дела 1.

фазе, од Хајдук Вељкове улице до Улице Антона

Чехова, у дужини од 900м чија је вредност 59,4 млн

динара. Радови су започети 19.11.2021. године,

уговорен рок 240 календарских дана, завршетак се

очекује у јулу 2022. године.

Програмом за 2022 .годину планирана су средстав у

износу од 85 млн динара за изградњу преостале

деонице од Улице Антона Чехова до Булевара

Ослобођења.

Укупна

вредност инвестиције

____________________

326,8 милиона динара

Реконструкција пешачких и бициклистичких стаза 

Футошке улице и Футошког пута у Новом Саду 

Фаза 1 - део стаза од Булевара ослобођења до 

Хајдук Вељкове улице

Предрачунска вредност:

144.400.000,00 Дин. (са ПДВ-ом)

Фаза 2 - део стаза од Хајдук Вељкове улице до 

Булевара патријарха Павла

Уговорена вредност:

181.139.232,54 Дин. (са ПДВ-ом)

Обухвата израду пројекта

и извођење радова за обе

фазе



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - БЕГЕЧ



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - БЕГЕЧ

Припада једном од три коридора који пролазе кроз

Србију, коридору EuroVelo 6, од Антлантика до Црног

мора - пројекат Европске бициклистичке федерације,

којим се развија 14 међународних бициклистичких

коридора у мрежу која покрива читав европски

континент. За израду техничке документације и

изградњу дела предметне трасе, у претходном

периоду је уложено око 96,3 милиона динара за

припрему техничке документације и извођење

радова за прве две фазе, како следи:

Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 1.

фаза (l=1.727 m) финансирање обезбеђено из

средстава Министарства трговине, туризма и

телекомуникација РС, деоница од Дунавске улице у

Футогу до изласка из Футога према Бегечу. Вредност

радова је износила око 24,5 милиона динара.

Изградња бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 2.

фаза (l=4.548 m) финансирање обезбеђено из

средстава Министарства трговине, туризма и

телекомуникација РС, деоница од изласка из Футога

до Обалске улице у Бегечу. Вредност радова је

износила око 71,8 милиона динара.

Буџетом за 2022. годину предвиђена су средства за

изградњу бициклистичке стазе Нови Сад – Бегеч 3.

фаза у износу од 171,9 милиона динара, уз

суфинансирање Управе за Капитална улагања АПВ, у

износу од 85 милиона динара док су преостала

средства обезбеђена у буџету Града Новог Сада.

Вредност инвестиције

____________________

270,1 милион динара

Завршена је иновација техничке документације

за изградњу бициклистичке стазе Нови Сад –

Бегеч од Улице Симе Матавуља у Новом Саду до

Дунавске улице у Футогу (л=10.573 m), вредности

1,9 милиона динара.

Вредност за извођење радова износи 171,9 млн

динара. уз суфинансирање Управе за Капитална

улагања АПВ.



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - РУМЕНКА



БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА НОВИ САД - РУМЕНКА

Градска управа за саобраћај Града Новог Сада

реализовала је израду техничке документације за

изградњу бициклистичке стазе Нови Сад – Руменка –

Ирмово – Кисач - Ченеј (l=19,83 km); бициклистичка

стаза Нови Сад – Руменка представља део ове руте.

У току је иновација техничке документације за изградњу

бициклистичке стазе Нови Сад – Руменка – Ирмово –

Кисач - Ченеј (21,2км), а уговорена вредност је 5 млн

динара.

Буџетом за 2022. годину обезбеђена су средства за

изградњу деонице Нови Сад - Ирмовачки мост у дужини

од око 9,2км, а процењена вредност за извођење

радова износи 213,8 милиона динара.

У циљу развијања интернационалног бициклистичког

саобраћаја и повезивања са међународним

бициклистичким коридорима планирано је да се путем

градске мреже бициклистичких стаза повеже EuroVelo

6, тако да предметна бициклистичка стаза делимично

представља детур EuroVelo 6 руте.

Процењена

вредност инвестиције

____________________

219 милиона динара
(за иновацију техничке документација и 

извођење радова 1. фазе)



БИЦИКЛИСТИЧКE СТАЗE НА 

БУЛЕВАРУ МИХАЈЛА ПУПИНА

Дужина планиране стазе

_____________________

Приближно 1500 метара



БИЦИКЛИСТИЧКA СТАЗА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ –

у делу улице Војводе Путника и делу улице 

Каменички пут

Дужина планиране стазе

_____________________

Приближно 1200 метара



ПЕШАЧКО БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА ДУЖ БУКОВАЧОГ 

ПУТА У ПЕТРОВАРАДИНУ

Дужина планиране стазе

_____________________

Приближно 3000 метара



ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА



ОДРЖАВАЊЕ БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА

Удружење грађана „Новосадска бициклистичка

иницијатива“ које окупља око 30.000 бициклиста

је радом волонтера сачинило Пројекат

мапирања проблема и оштећења на

бициклистичким стазама на територији Града

Новог Сада 2019. године.

На иницијативу грађана започелo се са

активностима уклањања физичких препрека

(надвишених ивичњака) на споју бициклистичке

стазе и коловоза, проширења лепеза на

деловима укрштања праваца бициклистичких

стаза у зонама раскрсница и поправку

оштећења, односно поправку улегнућа и

надвишења на бициклистичким стазама, за шта

је у првој години радова уложено 7 милиона

динара.

По позитивним реакцијама, приметно је да су

радови наишли на добар одзив грађана,

нарочито оних који бицикл користе као основно

превозно средство.
Вредност радова

____________________

50 милиона динара

Сваке године издвајају се наменска средства

за одржавање бициклистичких стаза на

територији Града.

Програмом одржавања путне привреде за

2022. годину предвиђена су средства за

редовно одржавање тротоара, бициклистичких

стаза и рекреативних површина у износу од 50

милиона динара.



#gradpomerinovosađana


