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РЕЧ ИЗДАВАЧА

Јавни превоз путника је један од најважнијих сегмената
функционисања градова. Крајем 19. века развили су се организовани облици
јавног градског превоза путника, међу којима је електрични трамвај
представљао најбоље решење. Прошли век је донео огроман технички и
организациони напредак у саобраћају, при чему је велику експанзију
доживео аутомобилски саобраћај. Кључна обележја на почетку 21. века су
енергетска криза и еколошка угроженост, и према томе ће се опредељивати
даљи развој саобраћаја.
Ова књига треба да нас упозна/подсети како су трамваји
функционисали у јавном градском превозу путника у Србији. Трамваји су и
данас значајан део јавног градског превоза путника у Београду, док су само
део историје у Суботици, Новом Саду и Нишу.
Можда ће ове историјске информације подстакнути да се формира
исправан однос према јавном превозу путника и да се постави одрживи
развој наших градова. Уколико смо овом књигом подстакли такво
размишљање, онда смо постављени циљ остварили.
Стварање ове историјско-техничке књиге обележили су изузетна воља,
напор, ентузијазам и стрпљење аутора и бројних сарадника.

У Нишу, октобар 2008

За Машински факултет
Проф. др Душан Стаменковић

РЕЧ АУТОРА
Ова је књига настала из идеје да се у оквиру тема Научно стручних
скупова „ЖЕЛКОН” Машинског факултета Ниш заокружи историја настанка
и рaзвоја шинских превозних система у Србији.
У Србији су четири града имала трамвајски јавни превоз путника.
Београд је добио своје трамваје 1892. године са коњском вучом, а од 1894. и
са електричном. Суботица је увела трамвајски саобраћај 1897, а Нови Сад
1911. године, у време када су били под Аустроугарском. Трамвајске пруге су
у ова три града грађене из концесије. Ниш је, са репарационом опремом и
возилима, средствима општинског буџета изградио трамвајски систем
превоза 1930. године.
Само је Београд имао снаге да свој трамвајски саобраћај, уз повремене
тешкоће и застоје, развија, проширује и модернизује. Остала три града су
више мање само крпиле своја трамвајска постројења и возила, а када то више
није било технички изводљиво, прешло се на јефтини аутобуски превоз.
Нови Сад и Ниш су укинули трамвајски превоз 1958. године, а Суботица
1974.
Крагујевац је само у својим плановима из 1910. године предвидео
увођење трамвајског саобраћаја, али се ништа озбиљније није урадило. После
више анализа и студија, одустало се и од трамваја и од тролејбуса и у град је
уведен аутобуски јавни превоз.
У прикупљању материјала за ову књигу био је укључен велики број
мојих познаника, пријатеља и сарадника. У томе су ми највише помогли
Слободан Росић, дипл. саоб. инж, бивши директор Железница Србије, др
Зоран Бундало, дипл. саоб. инж, професор Високе железничке школе
Београд, затим Бранислав Тикић, дипл. правник из Ниша, др Стеван Јовчић,
лекар из Ниша, др Светислав Смиљанић, дипл. ел. инж. из Ниша, др
Нинослав М. Говедаревић, лекар из Ниша, Немања Бојанић из Сомбора,
Душан Цонић, дипл. маш. инж из Ниша и многи други.
Посебно се захваљујем младим сарадницима, дипломираним
машинским инжењерима Милану Банићу и Мирославу Мијајловићу са
Машинског факултета у Нишу, на огромном труду на техничкој припреми
ове књиге.
Такође дугујем велику захвалност рецезентима, професору др
Мирославу Ђурђановићу, дипл. маш инж, и Слободану Росићу, дипл. саоб.
инж, на свесрдној сарадњи и корисним сугестијама, чиме су значајно
допринели да ова књига добије на квалитету.
Ниш, августа 2008

Ненад Говедаровић
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РEЗИME
Трамваји у Србији 1892-2008
У књизи је описана изградња, експлоатација и судбина трамвајских
система у јавном градском превозу путника у Србији. Она има Увод и пет
поглавља, и то четири о трамвајима у Београду, Суботици, Новом Саду и
Нишу, а једно о трамвајима у плановима града Крагујевца.
У Уводу је приказан развој шинског система превоза путника у градовима.
Почело се са трамвајима које су вукли коњи, а затим су се развила возила са
механичком вучом. Крајем 19. века електрична вуча шинских возила преузела је
примат. Од почетка 20. века трамвај је постао готово незамењив у јавном превозу у
градовима средње величине, и као подсистем у метрополама са метроом.

Прво поглавље је посвећено београдским трамвајима. Београд је први у
Србији увео трамвајски саобраћај још 1892. године, најпре са коњском, а од
1894. са електричном вучом. Београдски трамваји су преживели налет једно
време актуелних тролејбуса, као и нафтну еуфорију са јефтиним аутобуским
превозом. У последњем кварталу 20. века у Београду је знатно проширена
трамвајска мрежа и потпуно обновљен возни парк. У развојним плановима
предвиђена је даља модернизација трамвајске мреже.
Друго поглавље односи се на трамвајски саобраћај Суботице, који је
уведен 1897. године. Трамвај је повезао западни део града и центар са
Палићем. Тридесетак година касније изграђена је још једна линија, која је
повезивала јужно предграђе Суботице са центром града. Уз велике тешкоће
трамваји су саобраћали све до 1974. године, када су их заменили аутобуси.
Треће поглавље посвећено је трамвајском јавном превозу Новог Сада,
који је уведен 1911. године. На развоју, проширењу и модернизацији
трамвајског саобраћаја деценијама се мало или готово ништа није радило.
Дотрајали трамваји су 1958. године у Новом Саду своје место уступили
аутобусима.
У четвртом поглављу приказан је трамвајски саобраћај у Нишу.
Користећи материјал и возила добијена из ратних репарација 1922. године,
Ниш је успео тек 1930. године да пусти у саобраћај трамвајску пругу од
главне железничке станице до Нишке Бање. Међутим, после тога и у Нишу
се није ништа радило на модернизацији и проширењу трамвајског
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саобраћаја. Потпуно дотрајали трамваји повучени су из употребе 1958.
године и замењени аутобусима.
Пето поглавље односи се на трамвајски систем Крагујеваца. У том
граду је још 1910. године предвиђено увођење трамвајског саобраћаја. Али,
што због насталих ратова а пре свега због недостатка средстава, тај посао
није урађен. Од средине 20. века у Крагујевцу, као и у свим већим градовима
Србије, јавни превоз путника обавља се аутобусима.
Књига је илустрована великим бројем фотографија, докумената и мапа
са трасама трамвајских пруга.
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RESUME
Trams in Serbia 1892-2008
This book describes building, usage and fate of tram systems in passenger
public transport in Serbia. The book comprises of an introduction and five
chapters, four of which are on trams in Belgrade, Subotica, Novi Sad and Nis, and
one is on planned tram transport in the city of Kragujevac.
Introduction presents the development of rail transport system for passengers
in cities. Everything started with horse drawn trams, followed by the development
of vehicles with mechanical engines. By the end of the 19th century, electrical
engines assumed the dominant role in powering trams. By early 20th century, trams
became indispensible for public transport in medium size cities, and as a
supplemental public transport system in large metropolitan areas with subway
systems.
The first chapter of the book is dedicated to trams in Belgrade. In 1892,
Belgrade was the first city in Serbia to introduce trams into public transport,
initially using horse drawn trams, soon followed by electrically powered trams in
1894. Belgrade trams survived the onslaught of, for a while fashionable
trolleybuses, as well as the „oil euphoria” that brought cheap bus transport. In the
last quarter of the 20th century, the tram network in Belgrade was significantly
expanded and the fleet of rail vehicles was completely renewed. Strategic plans
envision further modernization of the tram network.
The second chapter of the book deals with the city of Subotica, where trams
were introduced in 1897. The first tram line connected western part of the town
with Palic. Some 30 years later, another line was added, connecting southern
suburbs of Subotica with the city center. With significant hardships, the trams
operated in Subotica until 1974, when buses completely replaced them.
The third book chapter pertains to the city of Novi Sad, where trams were
introduced into public transport in 1911. For decades, next to nothing was done
with respect to further development, expansion and modernization of tram traffic
in Novi Sad. Worn out tram cars were ultimately replaced in 1958 by buses.
The fourth chapter of this book describes tram transportation services in the
city of Nis. Using tram cars obtained through World War I reparations in 1922, the
city of Nis established a tram line from the main rail road station to the suburb of
Niska Banja. However, nothing was subsequently done on modernizing or
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expanding the tram traffic in Nis. Completely worn out cars were taken out of
usage and replaced by buses in 1958.
The fifth chapter talks about the city of Kragujevac. As early as 1910, it was
envisioned that this city would have a tram system for public transport. However,
due to two world wars and lack of funds, this vision was never realized. Since mid
20th century, Kragujevac, just like all major Serbian cities, introduced buses as the
basis for public transport of passengers.
The book is illustrated with numerous photographs, documents and maps of
tram networks.
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KURZFASSUNG
Strassenbahnen in Serbien 1892-2008
Im Buch ist die Ausbau, Nutzung und Schicksal der Straßenbahnsysteme im
öffentlichen Städteverkehr in Serbien. Das Buch besteht aus der Einführung und
fünf Abschnitten, vier über die Straßenbahnen in Belgrad, Subotica, Novi Sad und
Niš, und die eine über die Planung für die Einführung der Straßenbahnverkehr im
Kragujevac.
In der Einführung ist die Entwicklung der Schienen Städteverkehr dargestellt. Am
Anfang waren die Straßenbahnen die von Pferden gezogen waren und danach die
Straßenbahnen mit dem mechanischen Antrieb entwickelt worden. Am Ende der 19.
Jahrhundert die elektrischangetriebenen Schienenfahrzeuge traten im Vordergrund. Seit
der Anfang der 20. Jahrhundert ist die Straßenbahn fast unvermeidlich in der öffentlichen
Verkehr in den mittelgroßen Städten, und auch als Untersystem in den Metropollen mit
Ü-Bahnen.
Das erste Kapitel ist den Belgraderstraßenbahnen gewidmet. Belgrad hat als erste in
Serbien den Straßenbahnverkehr schon im Jahre 1892. zunächst mit Pferde- und ab 1894
mit dem Elektroantrieb eingeführt. Die Belgraderstraßenbahnen haben „der Ansturm”, in
der Zeit sehr Aktuellen Obussen wie auch die Erdöl Euphorie mit der billigen Busverkehrs
überstanden. In dem letzten Viertel der 20. Jahrhundert wurde in Belgrad die
Straßenbahnnetz bedeutend erweitert und die Verkehrsmittel vollkommen erneuert.
Weitere Entwicklung und Modernisierung des Straßenbahnverkehrs ist in Belgrad
vorgesehen.
Das zweite Kapitel bezieht sich auf Subotica, wo die Straßenbahnen verkehren seit
der 1897. mit der Straßenbahn wurde der Westteil der Stadt mit dem Zentrum von Palić
verbunden. Dreißig Jahre danach ist noch eine Linie gebaut worden, die südliche Vorstadt
von Subotica mit dem Zentrum verbunden hat. Mit den großen Schwierigkeiten haben die
Straßenbahnen bis 1974 verkehrt und seit dem wurden durch die Bussen ersetzt.
Das dritte Kapitel ist der Novi Sad gewidmet, wo der öffentlichen Verkehr mit
Straßenbahnen in der Jahr 1911. eingeführt wurde. An der Entwicklung, Erweiterung und
Modernisierung jahrzehntenlang wurde nichts oder fast nichts getan. Die abgenutzte
Straßenbahnen haben 1958 ihr Platz den Bussen überlassen.
Im vierten Kapitel ist der Verkehr der Straßenbahnen in Niš dargestellt. Mit der
Materialien und Straßenbahnen gewonnenen als Kriegsreparation 1922, Niš hat erst 1930
der Verkehr mit der Straßenbahnen auf der Linie von der Hauptbahnhof bis nach Niška
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Banja zustande bringen können. Mittlerweile hat man in Niš nichts an der Modernisierung
und Erweiterung dieses Verkehrs getan. Voll abgenutzte Straßenbahnen wurden im Jahr
1958 aus dem Verkehr gezogen und mit dem Bussen ersetzt.
Das fünfte Kapitel bezieht sich auf Kragujevac. In dieser Stadt wurde schon 1910
die Einführung des Straßenbahnverkehrs vorgesehen. Aber, teilweise wegen der Kriege
und viel mehr aus dem Geldmangel, dieses wurde nicht getan. Seit der Mitte der 20.
Jahrhundert, in Kragujevac, wie auch in der anderen größeren serbischen Städten,
öffentliche Stadtverkehr ist als Busverkehr gelöst.
Das Buch ist mit den vielen Fotos, Dokuments und Staraßenbahnnetzlinien
illustriert.
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LE RÉSUMÉ
Les Trams en Serbie 1892-2008
Dans le livre on trouve la description de la construction, exploitation et
destin des systèmes du tram dans le transport public en Serbie. L`ouvrage contient
la préface et cinq chapitres, dont quatre décrivent les trams à Belgrade, à Subotica,
à Novi Sad et à Niš et un chapitre parle des trams dans les plans urbaines de
Kragujevac.
La préface décrit le développement du système de rail du transport des
voyageurs dans les villes. Au début, les chevaux tiraient les trams jusqu`au
moment où les voitures avec la traction mécanique se sont développées. A la fin du
XIX ème siècle, la traction électrique a pris la priorité. Au début du XX ème
siècle, le tram est devenu presque non remplaçable dans le transport public dans
les villes de taille moyenne, et un sous système dans les métropoles avec le métro.
Le premier chapitre est consacré aux trams de Belgrade. Belgrade était le
premier qui a introduit le transport des trams, encore en 1892, d`abords avec la
traction des chevaux et depuis 1894 avec la traction électrique. Les trams de
Belgrade ont survécu l`élan des trolleybus, un certain temps très actuels, et
l`euphorie du pétrole avec le transport des bus de très bon marché. Au dernier
quart du XX ème siècle, le réseau des trams s`est assez élargi et le parc des
véhicules est complètement renouvelé. La continuation de la modernisation du
réseau des trams est prévue par les plans de développement.
Le deuxième chapitre concerne Subotica qui a introduit le transport des
trams en 1897. Le tram liait l`ouest de la ville et le centre avec Palić. Une
trentaine d`années plus tard, encore une ligne a été construite liant la périphérie du
sud avec le centre de la ville. Les trams circulaient avec la difficulté jusqu`au 1974
lorsqu`ils étaient remplacés par les bus.
Le troisième chapitre est consacré à Novi Sad, où le transport public des
trams est introduit en 1911. Un peu ou presque rien n`est fait pendant des
décennies pour le développement, l`élargissement et la modernisation du transport
des trams. En 1958, à Novi Sad, les trams usés ont laissé sa place aux bus.
Le chapitre quatre décrit le transport des trams à Niš. En 1922, Niš a reçu le
matériel et les véhicules usées et réparées pendant la guerre et il a réussi juste en
1930 de mettre en marche le chemin de fer des trams de la gare centrale jusqu`à
Niška Banja. Cependant, depuis ce temps la, à Niš aussi, rien n`est fait pour la
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modernisation ou pour l`élargissement du transport des trams. Les trams
complètement usés sont retirés de l`utilisation en 1958 et ils sont remplacés par les
bus.
Le chapitre cinq concerne Kragujevac. Dans cette ville, l`introduction du
transport des trams était prévue encore en 1910. Mais, ce travail n`ai pas fait à
cause du commencement des guerres où à faute de moyens. Depuis la moitié du
XX ème siècle, à Kragujevac, comme dans toutes les plus grandes villes serbes, le
transport public des voyageurs se fait en bus.
Le livre est illustré avec des nombreuses images, documents et avec le
schéma des chemins de fer des trams.
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БЕЛЕШКЕ О АУТОРУ
Ненад Говедаровић, дипл.инж.
Рођен је 1932. године у Лесковцу, у учитељској
породици. Завршио је гимназију у Нишу и
Електротехнички факултет у Београду.
Радио је у Фабрици машина и железничких
возила Станко Пауновић, односно у Машинској
индустрији Ниш, Секцији за вучу возова Ниш ЖТП-a
„Београд” и у Институту за безбедност и заштиту на
раду 1. мај Ниш.
У МИН-у је радио на увођењу и освајању ремонта дизел и електро
локомотива као и на освајању производње нових дизел локомотива. Био је
један од водећих пројектаната МИН-ових дизелхидрауличних локомотива
DHL 1500, DHL 600 и DHL 200. Дуго година је био руководилац пројектног
бироа Фабрике локомотива Машинске индустрије Ниш.
Био је члан прве радне групе при Заједници ЈЖ за организацију
одржавања и ремонта америчких дизел локомотива производње General
Motors (локомотиве серије ЈЖ 661), као и члан Одбора за развој ЖТП-а
„Београд” (1973-1975). Аутор је књига Дизел електрична локомотива ЈЖ
серије 665 и Приватне пруге узаног колосека у Србији и коаутор књиге 120
година железнице у Нишу. У стручним часописима објавио је више радова из
области противексплозионе заштите електричних уређаја. Аутор је више од
сто разних пројеката и елабората. Објавио је и десетак чланака о историји
државних и приватних (рударских) железница југоисточне Србије као и
историју грађења и рада нишког трамваја (1930- 1958).
Био је 1991. године и председник општинске комисије Ниша за израду
идејног пројекта нове трамвајске мреже у Нишу.
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