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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
 

Студија спорта се ради у склопу припрема за ревизију Генералног плана Новог 
Сада, и представљаће документациону основу за израду Генералног плана. У складу са 
тим, утврђен је предмет истраживања и циљеви које треба постићи. 

Међународна повеља о физичком васпитању и спорту, коју је 1978. године, 
усвојила Генерална скупштина УНЕСКО, наводи да су „бављење спортом и физичко 
образовање основна људска права свих. Свако људско биће има основно право на 
физичко образовање и спорт, који су од суштинског значаја за развој личности. 
Слобода да се развијају физички, интелектуални и морални капацитети кроз физичко 
образовање и спорт мора бити загарантована, како кроз образовни систем тако и кроз 
друге аспекте друштвеног живота.“1 Повеља наглашава да свако мора имати 
могућности да, у складу са националном спортском традицијом, развија своју физичку 
спремност и оствари ниво спортских резултата који су у складу са његовим талентима и 
способностима. Свако људско биће има право на физичко образовање и спорт, који, 
осим позитивних утицаја на здравље и физичку спремност, утичу и на свеукупан 
уравнотежен развој појединца, а нарочита се пажња посвећује младима, укључујући и 
децу предшколског узраста, старима и хендикепиранима. Наглашавају се и бројне 
предности које доноси бављење спортом и физичко образовање, како на 
индивидуалном нивоу тако и на нивоу заједнице, где обогаћује друштвене односе и 
подстиче фер-плеј. 

Повељом се наглашава и значај планирања објеката намењених спорту и 
физичком образовању. „Одговарајући објекти и опрема су од суштинске важности за 
физичко образовање и спорт. Објекти који су адекватни и којих има у прикладном 
броју морају бити обезбеђени и стављени на располагање зарад задовољења, уз бригу о 
сигурности, потреба учешћа у школским и ваннаставним програмима физичког 
образовања и спорта. На владама, јавним и просветним властима, као и на 
одговарајућим приватним агенцијама, на свим нивоима, лежи обавеза да удруже своје 
снаге и обезбеде оптимално коришћење инфраструктуре, објеката и опреме за физичко 
образовање и спорт. Од суштинског је значаја да у планове, како руралног, тако и 
урбаног развоја, буде укључено и обезбеђивање дугорочних потреба у областима 
инфраструктуре, објеката и опреме за физичко образовање и спорт, приликом чега би 
се рачунало и на могућности које пружа само природно окружење.“2 

Мрежа спортских објеката представља саставни део просторних и 
урбанистичких планова друштвено-политичких заједница, а утврђује се на основу 
исказаних потреба становништва за бављењем спортом, и на основу одговарајућих 

                                                 
1Међународна повеља о физичком образовању и спорту, члан 1 
2Међународна повеља о физичком образовању и спорту, члан 5 
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закона и правилника који покривају дату област. Величина насеља и његов шири 
просторни утицај утичу, такође, на дефинисање потребних спортских садржаја. 

Нови Сад је Просторним планом Републике Србије ("Службени гласник РС", 
број 13/1996) одређен као образовни, културни, здравствени, социјални, информативни 
и спортски центар свог региона. Јавне службе су један од елемената за квалификовање 
улоге у мрежи центара. С обзиром на гравитационо подручје, повољне саобраћајне 
услове, традицију и демографска обележја, у Новом Саду ће се и даље развијати 
разноврсне јавне службе сагласно његовим функцијама и ширем окружењу. 

Нови Сад је одређен као макрорегионални центар, што условљава и дефинисање 
одређених садржаја у складу са дефинисаним хијерархијским нивоом насеља. 
 

1.1. Предмет студије 

У студији је анализирано постојеће стање спортских центара и објеката, 
просторни размештај, структура и заступљеност различитих спортских садржаја на 
простору грађевинског рејона града Новог Сада. 

Студијом је обухваћена и анализа планиране мреже спортских центара, као и 
реализација у складу са планским документима. 

Анализиране су и потребе становништва за бављењем спортом, на основу 
одговарајућих правилника и норматива из дате области. 
 

1.2. Циљ израде студије 

Циљ израде студије спорта је свеобухватно сагледавање постојећих капацитета и 
просторног размештаја. Из података добијених анализом и сагледавањем процене 
будућих потреба у односу на пројектовани демографски развој, формираће се 
закључци, који ће представљати основу за израду мреже спортско-рекреационих 
центара на посматраном подручју. 
 

1.3. Просторни и демографски обухват 

Студијом спорта обухваћено је подручје грађевинског рејона Новог Сада, према 
Генералном плану града Новог Сада до 2021. године (у даљем тексту: Генерални план); 
површина грађевинског рејона износи 10.909,97ha. 

Функционално подручје које је обухваћено овом анализом представља насеља 
Нови Сад, Петроварадин и Сремску Каменицу.  

Максимални пројектовани број становника, са претпостављеним растућим 
фертилитетом, узима се као улазни податак за анализу потреба и стања у посматраном 
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области спорта. У периоду обухваћеном демографском студијом, максимални број 
становника ће се достићи 2024. године, када се очекује број од 298.122 становника.3 
 
Табела 1– Постојећи и пројектовани број становника за насеља Нови Сад, Петроварадин и Сремска 
Каменица4

 
Пројекције Претпостављени 

фертилитет 
Попис 
2002. 

Стање 
2009. 2014. 2019. 2024. 2029. 2034. 2039. 2049. 2059. 

291.301 294.920 293.685 287.915 277.894 266.091 238.861 206.512 Опадајући 

291.589 295.903 295.695 291.282 283.039 273.430 251.712 266.157 
Константан 

Растући 

216.583 281.791 

291.944 297.096 298.122 295.346 289.262 282.417 268.069 252.498 

 
Осим демографске студије, за потребе студије спорта коришћени су и подаци из 

Катастра блокова Новог Сада о планираном броју становника. Број становника на 
подручју грађевинског рејона града, према капацитетима из планске документације као 
разраде Генералног плана, процењује се у распону од 485.460 до 534.080, при чему је 
оптимални капацитет 491.400 становника.5 
 
Табела 2– Приказ броја становника према планираном капацитету6

 

Број становника 
 породично 

(оквирно) 
вишепородично 

(оквирно) укупно 

Стање (Информатика)   280.530 

максимални 165.880 368.200 534.080 Планирани* 
капацитет 

минимални  117.260 368.200 485.460 

 

Број становника породично вишепородично укупно 

Оптимални капацитет 123.200 368.200 491.400 

* планирани број становника рачунат са претпостављеним бројем од 2,7 члана  по домаћинству (према 
Студији демографског развоја, 2009) 
 
 
 
 
 

                                                 
3„Демографски развој Града Новог Сада“  Др Слободан Ђуричић и Бранислав С. Ђурђев, Нови Сад, 
2009. година 
4„Демографски развој Града Новог Сада“ 
5„Студија становања за Генерални план града Новог Сада“ и Катастар блокова Новог Сада; 
податак је прорачунат са претпостављеним бројем од 2,7 чланова по домаћинству 

6„Студија становања за Генерални план града Новог Сада“ и Катастар блокова Новог Сада 
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1.4. Примењена методологија 

Подаци су прикупљени на следећи начин: 
- анализом планске документације из дате области (важећи просторни и 

урбанистички планови и планови у изради, студије и анализе, демографске 
студије), 

- из евиденције надлежних служби, 
- преко интернет презентација. 

Прикупљени подаци анализирани су применом следећих метода: 
- демографске анализе, 
- упоредне анализе, 
- синтезе, 
- аналогије, и 
- генерализације. 

Анализирани подаци и закључци приказани су следећим методама: 
- текстуално, 
- табеларно, и 
- графичким приказима. 
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2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

2.1. Основни појмови и дефиниције 

Спорт се у најужем смислу везује за такмичарску активност усмерену на 
остварење што бољег резултата. Осим физичке активности, за шта се најчешће везује, 
спорт може бити и мисаони, као што је шах. 

Спорт, у смислу Закона о спорту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 
52/96 и 101/2005 – др. закон), јесте7: 

- спортско образовање (обучавање у физичком вежбању, развој физичких 
способности и стицање спортских навика), 

- такмичарски спорт (спортске активности усмерене на постизање спортских 
резултата), 

- рекреативни спорт (спортске активности усмерене на рекреацију, које се 
изводе самостално или у спортским и другим организацијама), 

- школска спортска такмичења (спортска такмичења ученика и студената). 
 

Стратегија развоја спорта у Републици Србији од 2009. до 2013. године дели 
систем спорта на три сегмента: 

- олимпијски и параолимпијски спорт, неолимпијски спорт и спорт особа са 
инвалидитетом који не припадају параолимпијском спорту, као и струковна 
удружења; 

- спорт у институцијама (школе, универзитети, војска, полиција); 
- спортске активности појединаца које нису стриктно институционално 

организоване (спорт у породици, масовни спорт, спорт за здравље, фитнес, 
рекреативни спорт, спорт у окружењу становања и др.). 

 
Класификација спорта може се извршити на више начина, у зависности од 

примењених критеријума. 
Прва подела може бити на: 

1. такмичарски (врхунски спорт – обухвата спортске гране које показују 
изузетне квалитете и резултате, што подразумева врхунске резултате на 
међународној сцени, квалитетни – све спортске активности које се 
спроводе у оквиру поједине спортске гране чија се такмичења одржавају 
до националног нивоа), 

2. школски спорт 
3. спорт за све (рекреативни спорт, рекреација) – термин „спорт за све“ се 

све чешће користи последњих година  

Спортови могу бити појединачни (индивидуални) или групни (екипни). 

                                                 
7Закон о спорту, члан 2 
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Спортови се могу поделити и на следећи начин: тркање, спортови са 
противником, спортови са лоптом, спортови са животињама, атлетика, борилачки 
спортови, бициклизам, екстремни спортови, гимнастика, мото-спорт, спортови снаге, 
спортови са рекетом, скијање/снежни спортови, спортови с метом-спортови 
прецизности, мисаони спортови, ваздухопловни, водени, спортови на отвореном. 

Подела се може извршити и на олимпијске и неолимпијске спортове, при чему 
треба нагласити да се број олимпијских спортова константно повећава. 

Спортске активности, према Закону о спорту8, обухватају: 
− физичко вежбање (обучавање, тренинг и рекреативна активност), и 
− спортске приредбе (спортска такмичења и спортске манифестације). 

Спортске активности се остварују самостално и у спортским и другим 
организацијама. 

Спортиста је, према Закону о спорту9, лице које се бави спортским 
активностима, аматерски или професионално. 

Професионални спортиста10 је лице које се бави спортском активношћу у виду 
занимања, самостално или у оквиру организација у области спорта. 

Такмичар11 је спортиста који учествује у неком од система такмичења као члан 
спортске организације или самостално, у складу са спортским правилима. 

Врхунски спортиста12 је лице које је на спортским такмичењима постигло 
врхунске резултате, на основу којих је разврстано у категорију врхунских спортиста, 
према републичкој категоризацији спортиста.  

Спортски објекат је, према Закону о спорту13, грађевина, односно простор 
(грађевински објекат, односно његов део или уређена површина) намењен за спортске 
активности, који може да има пратећи простор (санитарни, гардеробни, спремишни, 
гледалишни и други) и уграђену опрему (грађевинску и спортску). 

Део школе, односно факултета, намењен за остваривање наставног плана и 
програма физичког васпитања ученика, односно студената, има положај спортског 
објекта.14 

Министарство надлежно за послове спорта, по прибављању сагласности 
министарства надлежног за послове просторног планирања и мишљења општине на 
чијем се подручју налази објекат, изузетно може одобрити привремено или трајно 
коришћење спортског објекта, или његовог дела намењеног извођењу спортских 

                                                 
8Закон о спорту, члан 3 
9Закон о спорту, члан 5 
10Закон о спорту, члан 5 
11Закон о спорту, члан 6 
12Закон о спорту, члан 6 
13Закон о спорту, члан 53 

14Закон о спорту, члан 55 
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активности, обухваћеног одговарајућом урбанистичком документацијом, и за намене 
које нису спортске, под условом да је на одговарајући начин обезбеђено обављање 
спортских активности на подручју на којем се налази објекат.15 

Допуштена је промена намене дела спортског објекта под условом да тај део не 
служи извођењу спортских активности (сала, игралиште, борилиште, стрелиште, базен, 
и сл.), да није у функционалној вези са простором за извођење спортских активности 
(гардеробни и санитарни пратећи простори и сл.) и да промене не угрожавају извођење 
и праћење спортских активности.16 

Јавни спортски терени, у смислу Закона17, јесу посебно уређене површине 
намењене за одређене спортске активности (трим стазе, планинарске стазе, скијашки 
терени, бициклистичке стазе, плаже и сл.) доступне грађанима под једнаким условима. 
Јавни спортски терени морају бити уређени, опремљени и одржавани у стању које 
осигурава безбедно коришћење. 
 

2.2. Законски оквир у области спорта 

Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06) дефинише 
надлежности Републике Србије, аутономних покрајина и општина, у бројним 
областима, па тако и у области спорта.18 
 

Закон о спорту уређује услове за обављање спортских активности, услове за 
обављање делатности којима се омогућавају спортске активности, начин управљања и 
коришћења и услове за промену намене коришћења спортских објеката, школски спорт, 
стручни рад у области спорта, вођење евиденција, обављање надзора и утврђује општи 
интерес у области спорта. 

Законом се уређује и питање општег интереса у области спорта.19 
Законом је дефинисано да се одређене потребе грађана у области спорта 

задовољавају у општини и граду.20 Уређује се за које се активности, објекте и 
организације обезбеђују средства у буџету општине, односно града.21 
 

Правилници 

Правилник о условима за обављање спортских активности и делатности 
(„Службени гласник РС“, број 30/99) прописује ближе услове у погледу простора, 
односно објекта, опреме, стручних радника и спортских стручњака и безбедности 
спортиста у бављењу спортским активностима, у зависности од врсте спорта, које 

                                                 
15Закон о спорту, члан 56 

16Закон о спорту, члан 56 

17Закон о спорту, чланови 58 и 59 

18Види поглавље 2.5. Надлежности и финансирање у области спорта 
19 Види поглавље 2.4. Општи интерес у спорту 
20Закон о спорту, члан 77 
21Види поглавље 2.5.Финансирање у области спорта 
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морају да испуне организације за обављање спортске делатности и спортске 
организације основане као предузећа, односно установе, да би могле да обављају 
спортске делатности, односно активности (у даљем тексту: делатности).  

Организација може обављати делатности у области спорта ако има: одговарајући 
спортски простор, односно објекат са основним просторијама, односно површинама за 
извођење једне или више спортских активности; пратећим просторијама, инсталацијама 
и одговарајућом техничком опремом, две пословне просторије минималне површине  
15m2, с пратећим санитарним чвором. 

Општим условима у погледу простора дефинишу се минимални садржаји, и то: 
- основни простор (димензије које омогућавају да се на њему несметано одвија 

најмање једна делатност, подлогу од материјала прописаног спортским 
правилима, покривен простор за вежбање најмање 4 х 4 m, висине 2,60m, или 
отворен простор 10 х 20m, за обављање делатности обучавања у физичком 
вежбању, развоја физичких способности, стицања спортских навика и 
рекреативног спорта, осим делатности фитнес центара, боди билдинг и 
сличних организација); 

- пратеће просторије (одвојене мушке и женске гардеробе величине од 1m2 по 
једном кориснику, умиваонике, са једним уређајем за прање руку на 15 
корисника простора за вежбање; просторију за спортску опрему, справе и 
реквизите, одговарајуће величине, одвојено мушко и женско купатило са 
једним тушем на свака четири корисника простора за вежбање, тоалет са по 
једним местом, са претпростором и WC кабином, на сваких 20 корисника 
истог пола. гледалишни простор од најмање 100 места за седење, уколико се 
организација бави организовањем спортских приредби; 

- инсталационо-техничке уређаје; 
- комплетан прибор и средства за пружање прве помоћи. 

Правилником се утврђују минималне димензија основних просторија, односно 
површина, и потребна опрема за следеће спортове: 

- атлетику, 
- боди билдинг, 
- бокс, тајландски бокс и кик бокс, 
- дизање тегова, 
- џудо, кунг фу, ву шу, кендо, 
- фитнес, 
- гимнастички спорт (мушка и женска спортска гимнастика, ритмичко 

спортска гимнастика, спортска акробатика, спортски аеробик, спортови на 
еластичном столу), 

- једрење, кајак, кану, веслање, једрење на дасци, 
- карате, 
- коњички спорт, 
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- куглање, 
- мачевање, 
- фудбал, 
- хокеј на трави, 
- кошарка, 
- мали фудбал, 
- одбојка, 
- пливање, синхроно пливање, 
- рукомет, 
- рвање, 
- скијање-алпске нордијске дисциплине, 
- скокови у воду, 
- стони тенис, 
- шах, 
- теквондо, 
- тенис, 
- ватерполо, 
- спортски плес (латиноамерички и класични), 
- ритмичко спортска гимнастика, 
- спортски аеробик. 
За спортове који нису садржани у члану 6. овог правилника примењују се у 

погледу услова за простор, односно објекат, и спортску опрему, спортска правила 
одговарајућег спорта која се односе на услове за организовање такмичења и првенстава 
националног значаја. 
 

Правилник о просторним стандардима, нормативима те урбанистичко-
техничким увјетима за планирање мреже шпортских објеката ("Народне новине", 
број 38/91), који је у употреби у Републици Хрватској, коришћен је и за потребе ове 
студије, с обзиром на непостојање правилника који покривају област урбанистичког 
планирања. 

Правилником се одређују минимални садржаји и начин утврђивања мреже 
објеката, просторни стандарди, нормативи и услови за планирање мреже спортских 
објеката. Мрежу објеката одређују врста, број, капацитет и просторни распоред 
постојећих и планираних објеката на територији општине. Мрежа спортских објеката 
димензионише се на основу потреба становништва за бављењем спортом, на основу 
демографских прогноза и старосне структуре становништва за посматрано подручје, 
при чему мрежа објеката обезбеђује услове за физичке активности укупном броју деце 
и омладине, за спортску рекреацију за 50% становништва најмање три пута недељно и 
активности одговарајућег броја спортиста. Потребе становништва за спортом 
изражавају се у јединици сат-корисник, која представља потребу једног становника за 
активностима у спорту у трајању од једног сата. 
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При планирању мреже објеката за поједино подручје на сваких 1.000 становника 
одређене старосне групе осигурава се одговарајући број јединица објеката. На подручју 
на којем по традицији и другим показатељима постоји већи интерес за поједине 
активности, повећавају се капацитети објеката за те активности, при чему је потребно 
смањити капацитете осталих објеката, али не више од 10% у односу на капацитете 
утврђене правилником. Прорачуном се добијају потребни капацитети за поједине врсте 
објеката и спортове, изражени у јединицама објеката, као што су: 

- отворени и затворени базени (базенска јединица: базен димензија            
16,66 х 25m, са пратећим простором и најмање две гардеробе, капацитета 400 
купача; просечан недељни капацитет затворених базена је 11.800 сати-
корисника, а отворених базена је 9.800 сати-корисника), 

-  стрељане (јединица стрељане: једно пуцачко место, са најмање 2 WC-a, 
купатилом и 2 свлачионице за 3 корисника по месту; просечан недељни 
капацитет једне стазе износи 180 сати-корисника код стрељане за ваздушно 
оружје, односно 80 сати-корисника код других стрељана), 

- куглане (јединица куглане: једна куглашка стаза са свлачионицама са       
WC-ом и купатилом за 8 корисника, при чему увек морају постојати две 
одвојене свлачионице; просечан недељни капацитет једне стазе износи 220 
сати-корисника), 

- клизалишта (јединица клизалишта: клизалиште нормалне величине са 
најмање 2 свлачионице са WC-ом и купатилом капацитета 25 корисника 
свака, и гардеробом за рекреативно клизање за 1.200 корисника; просечан 
недељни капацитет затвореног клизалишта је 18.000 сати-корисника, а 
отвореног 15.000 сати-корисника), 

- атлетска борилишта (јединица за атлетику: кружна атлетска стаза дужине 
400 m са 6 стаза, на равном делу са 7 стаза, по 1 бацалиште за копље кладиво, 
диск и куглу, по 2 скакалишта за скок у даљ и троскок, по 1 скакалиште за 
скок увис и скок мотком, 2 свлачионице са WC-ом и купатилом укупног 
капацитета 45 корисника; просечан недељни капацитет је 2.000 сати-
корисника), 

- фудбалска игралишта, терени за мали фудбал, рукомет, одбојку, кошарку 
(игралишна јединица за фудбал, хокеј на трави, рагби, мали фудбал, рукомет, 
кошарку, одбојку и слично: игралиште нормалне величине са најмање 2 
свлачионице са WC-ом и купатилом; капацитет свлачионица износи: 18 
корисника за фудбал и хокеј на трави, 22 корисника за рагби, 20 корисника за 
мали фудбал, 14 корисника за рукомет, 12 корисника за кошарку, 10 
корисника за одбојку; просечан недељни капацитет игралишта за фудбал, 
хокеј на трави, рагби и слично износи 470 сати-корисника, а игралишне 
јединице малог фудбала, рукомета, кошарке и одбојке 450 сати-корисника), 

- терени за тенис (игралишна јединица за тенис: нормално тениско игралиште 
са свлачионицама са WC-ом и купатилом за најмање 5 корисника, при чему 
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увек морају постојати 2 одвојене свлачионице; просечан недељни капацитет 
је 215 сати-корисника), 

- терени за боћање (боћалишна јединица: нормалан терен за боћање са 
свлачионицом за најмање 10 корисника; просечан недељни капацитет је 225 
сати-корисника), 

- скијалишта-за алпско скијање (јединица скијалишта: скијалиште опремљено 
вучницом или жичаром које истовремено може користити 100 корисника, са 
санитарним чворовима и другим пратећим садржајима; просечан недељни 
капацитет је 1.800-3.000 сати-корисника, у зависности од локалних услова 
скијалишта). 

Одређено је да, од укупног броја садржаја, у зони становања (месној заједници) 
треба предвидети следеће објекте: 

- игралишта за одбојку, кошарку, рукомет и мали фудбал  25-30% 
- тениска игралишта       35-40% 
- тениска игралишта       35-40% 
- остали отворени објекти      20-30% 
Правилником се одређује и максимална удаљеност објекта за задовољавање 

дневних потреба за бављењем спортом од места становања, и она износи 2,5km. За 
повремене и изузетне потребе, у зависности од врсте активности и врсте путовања на 
релацији стан-објекти (пешачење, бицикл, јавни превоз, сопствени аутомобил), 
максималне удаљености се одређују на основу графичког приказа који прати 
правилник. 

Одређују се и посебни услови које локација на којој се планирају спортски 
садржаји треба да задовољи. Објекте не треба планирати на локалитетима који су 
сувише удаљени од места становања, као и ако постоје ограничавајући фактори за 
изградњу и коришћење објеката. У зависности од врсте објеката, разликују се и 
ограничавајући фактори, а они могу бити следећи: 

- лоши хигијенски услови (оптерећење буком преко 55dB; загађење ваздуха 
прашином, чађи и отровним гасовима; оптерећење ваздуха непријатним 
мирисима; затровано тло; лоши микроклиматски услови), 

- заштићена и заштитна подручја, 
- локалитети који би спортским објектима оптерећивали суседне зоне, 
- природно-географски услови који не одговарају за одређене активности, 
- техничке карактеристике земљишта које отежавају изградњу појединих врста 

објеката (носивост; водоплавност; угроженост подземним водама; раседи и 
друга сеизмичка угроженост; клизишта; угроженост од елементарних и 
других непогода; велики нагиб терена; састав тла), 

- подручја која је нерационално комунално опремати и која су саобраћајно 
неприступачна. 
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Правилником се одређују и потребни капацитети спортских објеката и 
површина за школске објекте, при чему се нормативи разликују од оних који важе у 
Републици Србији 

Правилник о просторним стандардима, нормативима те урбанистичко-
техничким увјетима за планирање мреже шпортских објеката у целости се налази у 
поглављу Прилози. 
 

Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних 
средстава за основну школу („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 
4/90). дефинише нормативе који садрже минимум захтева које школе и друштвене 
заједнице морају да обезбеде. Као обавезан садржај, дефинишу се и услови за објекте и 
просторе за остваривање наставног програма из физичког васпитања. 

Под школским простором подразумева се земљиште на коме се налази школска 
зграда, са двориштем, вежбалиштем и вртом, односно комплетан школски објекат. На 
земљишту основне школе је комплетан школски објекат, који обавезно садржи школску 
зграду, школско двориште, вежбалиште-спортски терен и школски врт, чије су 
димензије усклађене са развијеношћу школе. Земљиште за школску зграду је величине 
најмање око 7,5m2 по једном ученику за потпуне основне школе, односно најмање  
1.000m2 за одвојена одељења основних школа (непотпуне основне школе од I до IV 
разреда). Двориште за одмор и рекреацију ученика са приступним стазама је најмање 
5m2 по једном ученику за потпуне основне школе, односно најмање 1.000m2 за одвојена 
одељења основних школа и непотпуне основне школе од I до IV разреда. 

Вежбалиште за извођење наставе физичког васпитања може имати две 
величине у зависности од развијености и организације школе. 

- Вежбалиште и спортски терени (мање) величине 4.050m2 у одвојеним 
одељењима основних школа и непотпуним основним школама од I до IV 
разреда треба да је опремљено асфалтираним игралиштима за одбојку, 
кошарку и рукомет, најмање једном јамом са песком, простором за бацање 
кугле и травнатим тереном величине 30 х 15m, као и са четири атлетске стазе 
дужине најмање 80 метара. 

- Вежбалиште и спортски терени (веће) са кружном атлетском стазом, 
величине 9.250m2 у потпуним основним школама од I до VIII разреда, треба 
да је опремљено одвојеним асфалтираним тереном за сва игралишта, двема 
јамама са песком и простором за бацање кугле. Уз ово вежбалиште 
развијеније потпуне основне школе морају имати посебан травнати терен за 
игру најмлађих ученика, најмање величине 30 х 15m. 

У местима где у непосредној близини школе постоје изграђени школски центри 
које школа може користити, потпуне основне школе имаће само вежбалиште величине 
60 х 30m. 
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Оријентација вежбалишта је север-југ по дужој страни. Вежбалиште треба 
ситуирати на супротној страни од наставних просторија да бучност спортских игара не 
омета остали наставни рад у школској згради. 

Сала за физичко васпитање са пратећим просторијама је обавезан садржај 
свих потпуних основних школа. Основна школа од 8 до 16 одељења има једну салу за 
физичко васпитање, величине 24 х 12m, а основна школа са више од 16 одељења има 
једну салу за физичко васпитање величине 26 х 15m. 

Сале имају следеће пратеће просторије: просторију за справе (величине 30m2 за 
мању салу, 50m2 за већу салу), просторију за наставнике, две свлачионице величине по 
16m2, два купатила чистим ходником повезана са салом за физичко васпитање. 

Салу за физичко васпитање са пратећим просторијама најбоље је градити као 
анекс школске зграде, с тим да има приступ из комуникација школе и посебни приступ 
споља за евентуално коришћење околине када школа не ради. Може се градити и као 
засебан објекат уз школу, али прилаз у салу из школе треба обезбедити у виду 
пропусника. 
 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 5/90) 
дефинише минималне потребне услове за остваривање школског програма, самим тим 
и наставе физичког васпитања. 

Простор је површина земљишта на коме се налази школска зграда са 
двориштем, вежбалиштем и стазама. Величина земљишта одређује се у зависности од 
капацитета школе, односно броја ученика школе. Укупна величина потребног 
земљишта треба да износи најмање 25m2 по једном ученику у смени; само изузетно, у 
густо изграђеним насељима, минимум земљишта може бити и мањи од прописаног, али 
под условом да у близини школе постоје терени које школа може да користи. 

Вежбалиште за извођење наставе физичког васпитања мора бити изграђено 
на земљишту школе, уколико у близини школе не постоје спортски терени које школа 
може да користи. 

Вежбалиште може имати две величине, у зависности од капацитета школе: 
- Вежбалиште за школе до 20 одељења треба да је опремљено асфалтним 

игралиштем за одбојку, кошарку, мали фудбал и рукомет, најмање једном 
јамом са песком, простором за бацање кугле и четири атлетске стазе дужине 
најмање 50 метара (укупна величина је 4.050m2), 

- Вежбалиште за школе са више од 20 одељења треба да је опремљено 
одвојеним асфалтираним тереном за сва игралишта, двема јамама са песком 
и простором за бацање кугле са кружном атлетском стазом (укупна величина 
је 9.250m2). 

Ако у близини школе постоје изграђени спортски терени које школа може да 
користи, онда мора имати само вежбалиште величине 60 х 30m. 
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Диспозиција вежбалишта требало би да буде север-југ, по дужој страни. 
Вежбалиште би требало изградити на супротној страни од учионица да бука током 
спортских игара не омета извођење наставе. 

Блок просторија за физичко васпитање треба да садржи једну салу за физичко 
васпитање за школу до 16 одељења, односно две за више од 16 одељења. Сала треба да 
има минималне димензије 28 x 16 x 7m. 

Сале имају следеће пратеће просторије: кабинет за кондицију (величине 30m2, 
односно 50m2), просторију за справе (величине 30m2), просторију за наставнике, две 
свлачионице величине по 16m2, два купатила чистим ходником повезана са салом за 
физичко васпитање. 

Блок просторија за физичко васпитање, због своје специфичности, гради се 
обично као посебан блок, на неки начин повезан са школском зградом (надстрешницом, 
стазом, и сл.). 
 

Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним 
школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме („Службени 
гласник СРС – Просветни гласник“, број 7/91) дефинише минималне потребне услове 
за остваривање школског програма, самим тим и наставе физичког васпитања. 

Величина земљишта се одређује у зависности од капацитета школе, односно 
броја ученика. Укупна величина потребног земљишта треба да износи најмање 25m2 по 
једном ученику у смени; само изузетно, у густо изграђеним насељима, минимум 
земљишта може бити и мањи од прописаног, али под условом да у близини школе 
постоје терени које школа може да користи. Величина школског дворишта износи 
најмање 5m2 по ученику у једној смени. 

Вежбалиште за извођење наставе физичког васпитања мора бити изграђено 
на земљишту школе, уколико у близини школе не постоје спортски терени које школа 
може да користи. Вежбалиште обавезно садржи терене за одбојку, кошарку, рукомет, 
мали фудбал и атлетику. 

Вежбалиште може имати две величине, у зависности од развијености и 
организације школе: 

- Вежбалиште и спортски терени (мањи), величине 4050m2, за школе до 20 
одељења, треба да је опремљено асфалтним игралиштима за одбојку, 
кошарку, мали фудбал, рукомет, најмање једном јамом с песком, простором 
за бацање кугле, као и четири атлетске стазе дужине најмање 80m, 

- Вежбалиште и спортски терени (већи) с кружном атлетском стазом, 
величине 9250m2, за школе са више од 20 одељења, треба да је опремљено 
одвојеним асфалтираним тереном за сва игралишта, двема јамама са песком 
и простором за бацање кугле. 

У местима где у непосредној близини школе постоје изграђени спортски центри 
које школа може користити, школа ће имати само вежбалиште величине 60 х 30m. 
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Оријентација вежбалишта је север-југ, по дужој страни. Вежбалиште треба 
поставити на супротној страни од наставних просторија, да бучност спортских игара не 
омета остали наставни рад у школској згради. 

Блок просторија за физичко васпитање треба да садржи једну салу за физичко 
васпитање за школу до 20 одељења, односно две сале или велику халу за више од 20 
одељења. Сала треба да има минималне димензије 28 x 16 x 7m. 

Сале имају следеће пратеће просторије: просторију за справе (величине 30m2 за 
салу, односно 50m2 за халу), просторију за наставнике, две свлачионице величине по 
16m2, два купатила чистим ходником повезана са салом за физичко васпитање. 

Блок просторија за физичко васпитање, због своје специфичности, гради се 
обично као посебан блок, на неки начин повезан са школском зградом (надстрешницом, 
стазом, и сл.). 
 

2.3. Нормативи 

У погледу норматива који се односе на планирање спортских објеката, који би се 
користили у урбанистичком планирању, за потребе израде студије коришћени су 
нормативи прикупљени из Генералних планова више градова у Србији, који су 
приказани у табели која следи. 
 

Генерални план Београд 2021 

 

Планирани спортско-рекреативни центри на нивоу општина нормирају се на 
минимум укупне површине 4m2 по становнику и 1,2m2 по становнику корисне 
површине, а препоручује се и више, уколико се укаже потреба, интерес или 
могућности. 

Табела 3- Преглед норматива за планирање спортско-рекреативних површина 
Назив документа норматив (m2 по становнику) 

4,00 спортско-рекреативни центри на нивоу општина 
(укупна површина) Генерални план Београд 2021 

1,20 
спортско-рекреативни центри на нивоу општина 
(корисна површина) 

Генерални план Крагујевац 2005 6,00 Површине за спорт и рекреацију у намени простора 
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2.4. Општи интерес у спорту 

Закон о спорту уређује и питање општег интереса у области спорта, за чије се 
остваривање обезбеђују средства у буџету и приређивањем игара на срећу, је: 

− обезбеђивање услова за развој врхунског спортског стваралаштва и 
спортских такмичења школске омладине и студената, 

− изградња, опремање и одржавање спортских објеката од интереса за 
Републику, 

− истраживачко-развојни и научно-истраживачки рад у спорту, 
− организација спортских такмичења и спортских манифестација од 

интереса за Републику, 
− међурепубличка и међународна спортска сарадња, 
− делатност организација у области спорта које је основала Република 

Србија и делатност организација које је основала територијална јединица, 
односно друга организација, а које послују средствима у државној 
својини и које својим размештајем, наменом, структуром и опремом 
обезбеђују услове за развој врхунског спортског стваралаштва, 

− остваривање програма или делова програма других организација 
(спортских центара, спортских кампова и др.) којима се доприноси 
развоју спорта, 

− обезбеђење врхунским спортистима-аматерима права из здравственог 
осигурања, 

− стипендије врхунским спортистима за спортско усавршавање и новчана 
помоћ врхунским спортистима са посебним заслугама, 

− национална признања и награде за посебан допринос развоју и 
афирмацији спорта. 

Министар надлежан за послове спорта одређује ближе критеријуме за 
утврђивање општег интереса који се остварује програмима организација у области 
спорта и критеријуме за финансирање развоја врхунског спортског стваралаштва.22 
 

Правилник о ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у 
области спорта („Службени гласник РС“, број 39/06) утврђује ближе критеријуме за 
утврђивање општег интереса који се остварује програмима организација у области 
спорта, критеријуми за финансирање развоја врхунског спортског стваралаштва и 
ближи критеријуми за финансирање изградње, опремања и одржавања спортских 
објеката од интереса за Републику Србију. 

Финансирање програма изградње, опремања и одржавања спортских објеката 
врши се у складу са следећим критеријумима: 

1) да су испуњени критеријуми из чл. 3 - 5. овог правилника; 

                                                 
22Закон о спорту, члан 72 
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2) да за планиране активности постоји потребна документација у складу са 
законом којим се уређује планирање и изградња објеката; 

3) да спортски објекат испуњава прописане услове; 
4) да је у питању спортски објекат који је од посебног значаја за развој спорта на 

ширем подручју Републике Србије, нарочито с обзиром на регионалну 
распрострањеност, мултифункционалност, могућност организовања великих 
спортских такмичења, обим коришћења и број корисника, као и развијеност 
јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази; 

5) да је у питању економски одржив спортски објекат; 
6) степен завршености започетих радова; 
7) могућност да новопланирани или започети радови буду завршени до краја 

текуће године; 
8) постојање улагања из градских, општинских и других извора финансирања и 

спремност и могућност за улагање сопствених средстава; 
9) да је програмом предвиђено да ће се уступање грађења, односно извођења 

појединих фаза радова, обезбеђивање техничке документације, стручног адзора, као 
и опреме, извршити у складу са законом којим су уређене јавне набавке (ако је 
носилац програма индиректни буџетски корисник), односно по моделу који се 
примењује код јавних набавки (ако носилац програма није индиректни буџетски 
корисник). 

 

2.5.Надлежности и финансирање у области спорта 

Република Србија уређује и обезбеђује, између осталог, систем у областима 
здравства, социјалне заштите, борачке и инвалидске заштите, бриге о деци, образовања, 
културе и заштите културних добара, спорта, јавног информисања - систем јавних 
служби.23 

Аутономне покрајине, у складу са Уставом и својим статутом, уређују 
надлежност, избор, организацију и рад органа и служби које оснивају, између осталог, 
и просвете, спорта, културе, здравствене и социјалне заштите и јавног информисања на 
покрајинском нивоу.24 

Општина се, преко својих органа, у складу са законом, стара о задовољавању 
потреба грађана у области просвете, културе, здравствене и социјалне заштите, дечије 
заштите, спорта и физичке културе.25 

Законом је дефинисано да се одређене потребе грађана у области спорта 
задовољавају у општини и граду.26 Средства за задовољавање ових потреба обезбеђују 

                                                 
23Устав Републике Србије, члан 97 
24Устав Републике Србије, члан 183 
25Устав Републике Србије, члан 190 
26Закон о спорту, члан 77 
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се у буџету општине, односно града, и приређивањем игара на срећу у складу са 
законом, и користе се, у складу са актима општине, односно града, за: 

− изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се 
остварују потребе у области спорта. 

− учешће у обезбеђењу реализације општинског и међуопштинског нивоа 
школских такмичења, 

− обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са 
младим спортским талентима, 

− финансирање делатности организација у области спорта које је основала 
општина, односно град, и остваривање програма или делова програма 
других организација којима се доприноси задовољавању потреба грађана 
у области спорта, 

− организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од 
значаја за општину, односно град. 

У Градској управи за спорт и омладину обављају се послови који се односе на: 
- припрему програма развоја у области спорта и омладине и њихово 

остваривање; 
- изградњу, одржавање и коришћење спортских објеката у којима се остварују 

потребе у области спорта на територији Града; 
- учешће Града у организовању градског и међуопштинског нивоа спортских 

такмичења, 
- обезбеђивање посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са 

младим спортским талентима; 
- организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја 

за Град; 
- обезбеђивање услова за рад спортских стручњака у организацијама у области 

спорта на територији Града; 
- евидентирање, праћење и контролу коришћења средстава које Град 

обезбеђује за задовољавање потреба грађана у области спорта, као и за 
финансирање делатности организација у области спорта чији је оснивач 
Град, и за остваривање програма или делова програма других организација 
којима се доприноси развоју спорта на нивоу Града; и 

- планирање у области спорта, обезбеђивање средстава за задовољавање 
потреба у овој области и надзор над коришћењем тих средстава. 

 
„Министар надлежан за послове спорта, на предлог Спортског савеза Србије, 

доноси годишњи и четворогодишњи програм којим се утврђују међународна спортска 
такмичења за чију организацију се обезбеђују средства у буџету Републике. 
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Министар надлежан за послове спорта одређује ближе критеријуме за 
утврђивање општег интереса који се остварује програмима организација у области 
спорта и критеријуме за финансирање развоја врхунског спортског стваралаштва. 

Министар надлежан за послове спорта утврђује објекте од интереса за 
Републику и одређује ближе критеријуме за финансирање њихове изградње, опремања 
и одржавања. 

Корисници средстава буџета за реализацију програма којим се задовољава 
општи интерес у области спорта утврђен овим законом, обавезни су да министарству 
надлежном за послове спорта на његов захтев, а најмање једанпут годишње, доставе 
извештај о свом раду, односно остваривању програма или делова програма и 
коришћења средстава буџета Републике.“27 
 

Финансирање спорта из комерцијалних актиности спортских организација би у 
будућности требало да добије далеко значајнију улогу, уз „истовремено смањивање 
простора за злоупотребе и одливање новца створеног у спорту. Стратегија полази од 
становишта да у будућности треба охрабрити правна лица регистрована за обављање 
спортских активности и делатности да сама зарађују и покушају да буду у што већој 
мери економски исплатива.“28 
 

2.6.Стратешки документи у области спорта 

Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. 
године („Службени гласник РС“ број 110/2008) представља стратешки документ у 
области спорта, који треба да пружи одговор на питање на који начин, и у које сегменте 
спорта, је најефикасније и најпримереније уложити новац пореских обвезника, и како 
на основу тог улагања на најбољи начин остварити јавни интерес у области спорта. 

Дефинисана су 22 стратешка циља: 
- успостављање система спорта у складу са Европском спортском повељом, 

принципима политике спорта за све, Кодексом спортске етике, Европском 
конвенцијом о насиљу и недоличном понашању гледалаца на спортским 
припредбама, посебно на фудбалским утакмицама, Европском конвенцијом 
против допинговања у спорту и Спортском изјавом самита шефова држава и 
влада Европске уније из Амстердама; 

- развој и унапређење физичког вежбања деце у предшколским установама, 
јачање школског и универзитетског спорта и успостављање функционалног 
система школских и универзитетских спортских такмичења; 

- системско планирање изградње и одржавања спортских објеката и 
успостављање правног механизма за очување намене постојећих спортских 
објеката; 

- стварање услова за врхунско спортско постигнуће; 
                                                 

27Закон о спорту, чланови 72 и 73 
28Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013 године 
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- успостављање транспарентног система финансирања спорта из јавних и 
приватних извора и контрола коришћења додељених средстава; 

- успостављање механизама за повећање обима бављења спортом свих грађана 
у оквиру и ван спортских организација;  

- деполитизацију спорта; 
- јачање аутономије спортских савеза у регулисању унутрашњих односа сваке 

спортске гране и у одређивању праваца развоја; 
- унапређење стручног рада у спорту; 
- унапређење здравствене заштите свих учесника у спорту; 
- установљење система праћења развоја спорта; 
- успостављање система лиценцирања у спорту; 
- омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању кроз систем „Спорт 

за све”; 
- унапређење постојећег система образовања стручног и научног кадра за 

потребе спорта и подстицање примене научних резултата у спортској пракси; 
- побољшање услова за бављење спортом у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе; 
- унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским 

активностима; 
- унапређење просторних, стручних и административних капацитета завода за 

спорт; 
- подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне 

и полне равноправности; 
- интеграцију војног и полицијског спорта у Републици Србији у јединствени 

национални систем спорта; 
- смањење свих облика насиља у спорту и повећање безбедности на спортским 

приредбама;  
- јачање улоге јавних гласила у промоцији бављења спортом; 
- промовисање волонтеризма у спорту. 

 
Визија МОС је да Република Србија до 2013. године постане: 
- држава у којој је спорт доступан свакоме, а нарочито деци; 
- држава са развијеном спортском инфраструктуром; 
- држава врхунских спортских достигнућа; 
- држава у којој је спорт чинилац развоја; 
- држава где се негују спортски таленти; 
- држава у којој су права и обавезе спортских субјеката гарантовани правним 

нормама. 
 

Велики значај Стратегије огледа се и у дефинисању следећих приоритета:  
- спорт деце и омладине; 
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- развој спортске инфраструктуре; 
- врхунски спорт. 

 
Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици 

Србији за период од 2009. до 2013. године („Службени гласник РС“ број /2009) 
Акционим планом за спровођење Стратегије се постиже даља разрада наведених 

приоритета, која се пре свега огледа у дефинисању активности и планираних рокова. 
 

Стратегија – стање спорта у АПВ са предлогом за израду стратегије развоја 
представља тек први корак, анализу постојећег стања, који треба да послужи као основа 
за израду Стратегије развоја спорта у АП Војводини. 
 

Стратегија привредног развоја Града Новог Сада је један од најважнијих 
докумената у раду локалне саомуправе, јер представља основу систематског планирања 
и одређивања јасних праваца будућег развоја града. 

Стратегија обухвата и поједине објекте из области спорта. 
За градску марину на Каменичкој ади предвиђено је обезбеђивање неопходне 

инфраструктуре и санирање грађевинског земљишта. Као временски оквир за 
реализацију одређен је период од 2010. до 2014. године, са следећим фазама:  

- I фаза – Израда и усвајање урбанистичког плана, решавање имовинско-
правних односа и израда пројектно-техничке документације примарне и 
магистралне инфраструктуре, 

- II фаза – израда идејног пројекта са студијом оправданости и главног 
пројекта секундарне инфраструктуре, 

- III фаза – извођење радова на изградњи објеката инфраструктуре. 

Предвиђена је и изградња новог и реконструкција постојећег базенског 
комплекса Спортског и пословног центра „Војводина“. Као временски оквир за 
реализацију одређен је период од две године, са следећим фазама:  

- I фаза (2010., 10 месеци) – завршетак пројектне документације, 
реконструкција и санација постојеће базенске шкољке, припрема за изградњу 
олимпијског базена и базена за скокове, 

- II фаза (2010., 8 месеци) – изградња олимпијског базена и базена за скокове и 
покривање новог базенског комплекса, 

- III фаза (2011., 6 месеци) – реконструкција постојећег базенског комплекса, 
покривање реконструисаног и повезивање са новим базенским комплексом. 

Осим радова на базенским комплексима, предвиђа се и реконструкција и 
модернизација целог објекта Спортског и пословног центра „Војводина“. 

Изградња бициклистичке писте и олимпијског центра нелопташких спортова као 
вишенаменски спортско пословни-објекат намењен за рад и развој групе спортова који 
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својим специфичностима захтевају посебне услове, бициклизам, атлетика, стрељаштво 
и веслање на простору Стрелишта код канала ДТД. 

Планира се проширење спортско-рекреативне понуде у Новом Саду. 
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3. АНАЛИЗА СТАЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА 
 

3.1. Анализа потреба у области спорта 

Анализа потреба је изведена према два критеријума: 
− према нормативима29 којима се потребна површина намењена за спорт и 

рекреацију исказује у јединици m2/становнику, и односи се на површину 
− према нормативима30 којима се добија врло егзактан податак о потребним 

садржајима по одређеним врстама спортских објеката и терена 
 

Анализа према нормативима o потребној површини 

Према нормативу од 6,00m2/становнику31, за пројектовани број становника 
потребна је следећа површина за спорт и рекреацију исказана у намени простора: 

− 178,87ha за максимални пројектовани број становника према демографској 
студији (298.122 становника) 

− 291,28ha за минимални планирани капацитет (485.460 становника) 
− 320,45ha за максимални планирани капацитет (534.080 становника) 
− 294,84ha за оптимални планирани капацитет (491.400 становника) 

 
Према нормативу од 4,00m2/становнику32 за, за пројектовани број становника 

потребна је следећа површина за спорт и рекреацију на нивоу општина: 
− 119,25ha за максимални пројектовани број становника према демографској 

студији (298.122 становника) 
− 194,18ha за минимални планирани капацитет (485.460 становника) 
− 213,63ha за максимални планирани капацитет (534.080 становника) 
− 196,56ha за оптимални планирани капацитет (491.400 становника) 

 
Према нормативу од 1,20m2/становнику корисне површине објеката33, за 

пројектовани број становника потребна је следећа површина за спорт и рекреацију на 
нивоу општина: 

− 357.746m2 за максимални пројектовани број становника према 
демографској студији (298.122 становника) 

− 582.552m2 за минимални планирани капацитет (485.460 становника) 
− 640.896m2 за максимални планирани капацитет (534.080 становника) 
− 589.680m2 за оптимални планирани капацитет (491.400 становника) 

 
                                                 

29Генерални план Београд 2021 и Генерални план Крагујевац 2005 
30Правилник о просторним стандардима, нормативима те урбанистичко-техничким увјетима за 
планирање мреже шоортских објеката 

31Генерални план Крагујевац 2005 
32Генерални план Београд 2021 
33Генерални план Београд 2021 
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Анализа према нормативу o потребним садржајима 

Анализа је извршена према Правилнику о просторним стандардима, 
нормативима те урбанистичко-техничким увјетима за планирање мреже шпортских 
објеката, који је на снази у Републици Хрватској, с обзиром на недостатак норматива 
који регулишу ову област. 

Анализом се добијају врло егзактни подаци о потребном броју садржаја по 
карактеристичким спортским дисциплинама и објектима. Треба напоменути да подаци 
добијени овом анализом нису у потпуности поуздани, с обзиром на нешто другачију 
класификацију становништва према старосним групама у Хрватској и оној у 
„Демографском развоју Новог Сада“.34 

Анализом се добија следећи податак о потребним садржајима: 
− око 15 олимпијских базена (45,16 јединица затворених базена) 
− око 12 олимпијских базена (35,82 јединице отворених базена); 
− 413 места за пуцање (412,62 јединица стрелишта); 
− 561 јединица куглана (561,33 стазе за куглање); 
− 13 клизалишта стандардних димензија (13,47 јединица клизалишта) 
− 15 кружних атлетских стаза дужине 400m са осталим вежбалиштима (15,19 

атлетских јединица) 
− 151 фудбалско игралиште стандардних димензија (151,28 фудбалских 

јединица) 
− 635 стандардних тениских игралишта (635,17 тениских јединица) 
− по 407 рукометних кошаркашких, одбојкашких игралишта (1466,39 

јединица малих спортова)35) 

Треба напоменути и да, уколико се потребе рачунају у складу са планираним 
капацитетима, добијени број садржаја треба увећати од 63% (минимални планирани 
капацитет) до 79% (максимални планирани капацитет), односно за 64%, ако се рачуна 
са оптималним планираним капацитетом. 
 
 
 
 
 

                                                 
34„Демографски развој града Новог Сада“ дефинише следеће контигенте становништва: јаслени  1-

3, предшколски 4-6, школски 7-14, средњошколски 15-18, на почетку студентског узраста 19, 
женски фертилни 15-49, радно способно (15-64 мушкарци и 15-49 жене), старо становништво 65 
и више, остарело становништво 80 и више година. 
Према наведеном правилнику категорије за прорачун су следеће: 7-10, 11-14, 15-18, 19-24, 25-34, 
35-44, 45-59, 60 и више година; посебно се рачуна студентска популација 

35под претпоставком да је број свих игралишта (за рукомет, кошарку и одбојку), и заједно са 
школским играллиштима 
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3.2. Анализа урбанистичке документације 

Просторни планови 

Просторним планом Републике Србије („Службени гласник Републике 
Србије“, број 13/96) (у даљем тексту: Просторни план), као стратешким развојним 
документом, утврђена је дугорочна основа организације, коришћења и уређења 
простора, као и основне претпоставке за дугорочни демографски, економски и 
социјални развој. Поред развојне концепције и основа за развој појединих функција, 
области и делатности, просторним планом су утврђење и смернице за припрему и 
израду просторних и урбанистичких планова. 

Нови Сад се дефинише као макрорегионални центар, са гравитационим 
подручјем које покрива већи број функционалних подручја (регионалних система и 
насеља) и које опслужује по правилу више од 1.000.000 становника. Субрегионално 
подручје Новог Сада обухвата општине: Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, 
Бечеј , Врбас, Жабаљ, Нови Сад, Оџаци, Темерин, Тител, Инђија, Стара Пазова, Ириг и 
Србобран. 

Јавне службе су један од елемената за квалификовање улоге у мрежи центара. У 
Новом Саду ће се и даље развијати разноврсне јавне службе (Универзитет, здравство, 
култура, спорт и рекреација). 

Просторним планом се дефинишу препоруке за организацију јавних служби 
према хијерархијском нивоу насеља. У области физичке културе, за макрорегионалне 
центре важе следеће препоруке (извод из табеле III-9): 

- нужно је: 
− планирање отворених, уређених простора погодних за различите врсте 

спортских активности, са минималним захтевима у погледу одржавања (трим 
стазе, обале река и језера и сл.), 

− планирање отворених, уређених простора погодних за различите врсте 
спортских активности, са уређеним санитарним просторијама, режимом 
коришћења итд, 

− планирање покривених објеката физичке културе са одговарајућим 
санитарним и осталим пратећим просторијама, режимом коришћења, 
одржавања и сл. (базени, тениска, кошаркашка, одбојкашка и сл. игралишта, 
вежбаонице и сале за гимнастику), 

- могуће је: 
− планирање мањих спортско-рекреативних центара мултинаменског 

карактера, 
− планирање спортско-рекреативних центара који задовољавају стандарде за 

савезна и међудржавна такмичења, 
− планирање спортско-рекреативних центара који задовољавају критеријуме за 

међународна такмичења. 
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Имајући у виду наведене смернице, резервисаће се различите врсте отворених 
простора за спортско-рекреативне садржаје у насељима. 

У делу о спровођењу Просторног плана, уређује се да ће се просторним и 
урбанистичким плановима селективно обезбедити услови за лоцирање јавних служби у 
складу са критеријумима смештаја и локационо-развојним потенцијалом подручја и 
политиком регионалног развоја. Локације за јавне службе биће предвиђење према 
максималним нормативима у погледу површина. Просторним и урбанистичким 
плановима и одговарајућим прописима обезбедиће се и приступ слабије покретним 
лицима. 

Предлог Просторног плана Града Новог Сада, који је пред усвајањем, 
сачињен је као интегрални развојни документ који чине просторна, економска и 
социјална компонента развоја. Свака од компоненти развоја сагледана је преко 
одговарајућих критеријума и показатеља којима је утврђен њен однос према природној 
и створеној средини у контексту обезбеђења одрживог развоја. Функционално-
просторна компонента развоја сагледана је и пројектована у складу са улогом Новог 
Сада као макрорегионалног центра, у корелацији са суседним општинама али и са 
другим регионима и европским просторима са којима се остварују интензивне везе. 

Спортски објекти на територији Града Новог Сада груписани су у 21 спортском 
центру (Нови Сад - 7, насеља -14). Простори спортских центара реализовани су 
делимично, и то изградњом отворених спортских терена и објеката управе у оквиру 
којих су просторије клуба и остали пратећи садржаји. Сви спортски центри у насељима 
имају изграђен фудбалски терен, а од осталих спортова заступљени су рукомет, 
кошарка, одбојка, тенис, који се одвијају на отвореним теренима. У оквиру спортских 
центара изграђена је спортска дворана ГСЦ "Војводина" у Новом Саду, у оквиру 
Светосавског дома у Каћу и спортска хала у Футогу. Ова друга користи се и за друге 
намене.36 

У Новом Саду, у пет зонских центара, егзистирају различити спортови (фудбал, 
рукомет, кошарка, тенис и други), док ГСЦ "Војводина" има просторе за различите 
спортске садржаје у оквиру објекта чија површина износи око 70.000 m2. Поред 
наведеног објекта егзистира и фудбалски стадион за око 20.000 гледалаца, као и 
отворени простор са 11 тениских терена. Спортски центар је у већој мери реализован, 
али цео комплекс ће се завршити увођењем нових садржаја, као и изградњом отворених 
базена. 

ГСЦ "Стрелиште" је специфичан спортски центар, намењен првенствено 
стреличарима. Простор је делимично изграђен, али је потребно створити одговарајуће 
услове за даљи развој ове спортске дисциплине изградњом или реконструкцијом 
постојећег објекта и простора ватрене линије (за 100 и 300 m). 

                                                 
36Од тренутка израде Предлога предлога просторног плана, изведен је спортски центар „Слана 
бара“ 
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Поред објеката у оквиру спортских центара, постојећи спортски садржаји се 
налазе и у оквиру других намена, као што су централне функције, становање, 
туристичко-спортско-рекреативне зоне и др. У приобаљу Дунава, у Новом Саду, у 
простору намењеном за туризам, спорт и рекреацију егзистирају: једриличарски клуб, 
веслачки клуб, кајак-кану клуб, наутички клуб, фудбалски клуб и др. Објекти клубова и 
друштава лоцирани су и сконцентрисани на потесу купалишта Штранд и Рибарског 
острва до Шодроша, а у насељима у Бегечкој јами и Ковиљском риту-Аркању. 

У оквиру простора за друге намене у Новом Саду налазе се спортски објекти: 
тениски и рукометни клуб у Дунавском парку, фудбалски клуб у оквиру Пионирске 
шуме, спортска дворана на Сајмишту, Партизан I, II и III, Дом спортова "Антон Чехов", 
а у насељима: спортска рукометна дворана у оквиру школског комплекса у Каћу, 
спортска рукометна дворана у оквиру школског комплекса у Будисави (у изградњи). 

Простори за рекреацију у оквиру зелених површина на подручју Града Новог 
Сада су: шетне стазе уз Дунав, Футошки и Дунавски парк, Петроварадинска тврђава, 
Фрушка гора и др., док се у насељима издвајају озелењени скверови, парковске 
површине и друге зелене површине. 

Стање постојећих спортских објеката и површина у Граду указује на следеће: 
− постојећи објекти не могу да задовоље актуелне захтеве спорта и укупне 

потребе за физичким активностима становништва; 
− одређени спортови немају одговарајуће услове за тренажни рад и такмичење, 

пошто недостају објекти са искључивом наменом за њихову активност, као 
на пример: за рвање, мачевање, дизање тегова, рагби, бејзбол, триатлон и др. 

Расположива површина намењена за активно бављење спортом по становнику у 
Новом Саду је 2,84 m2, што је недовољно за бржи развој масовне спортске активности 
и квалитетног спорта. Нарочито је изражен недостатак капиталних спортских објеката 
и површина за рекреацију становништва. Остварена површина за спорт у оквиру 
комплекса спортских центара на територији Града Новог Сада износи 3,30 m2 по 
становнику. Укупна површина намењена за рекреацију износи 93 ha, што износи 4,20 
m2 по становнику, или, ако се изузму површине Каменичког парка и Петроварадинске 
тврђаве које су обухваћене и парковским површинама, 2,42 m2 по становнику. 

Табела 437 

 
                                                 

37Предлог Просторног плана Града Новог Сада, Мрежа постојећих зонских и градских спортских 
центара у Новом Саду 
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Као основни циљеви у области спорта и рекреације, наведени су следећи: 
− очување, уређење и реконструкција постојећих објеката у оквиру спортских 

центара, 
− реконструкција постојећих спортских терена у оквиру стамбених блокова, 

радних зона, приобаља, образовних установа и других намена, 
− завршетак започетих спортских објеката, површина или комплекса и 

реализација нових објеката и садржаја, 
− подстицање изградње и уређења нових спортских комплекса и садржаја који 

могу афирмисати развој спорта. 
 

Генерални план 

-Извод из текста 

Генералним планом се планира мрежа спортских и рекреационих центара, при 
чему се планирају нови спортски центри и комплетирање већ постојећих. 

У граду се планирају четири градска спортска центра: Спортски и пословни 
центар „Војводина“, „Југовићево“, „Стрелиште“ и „Мишелук“ (аутодром на 
Алибеговцу). 

Зонски спортски центри првенствено задовољавају потребе одређених делова 
града, односно одређене структуре становништва. Зонски центри су следећи: 
„Сајмиште“, „Раднички“, „Славија“, „Клиса“, „Телеп“, „Младост“, „Петроварадин“, 
„Адице“ и „Бистрица“. 

Као могући локалитети за атлетски стадион са трибинама и халом дефинишу се 
спортски центри „Телеп“, „Клиса“ или „Петроварадин“. 

Хиподром се планира у оквиру спортског центра „Југовићево“, а уколико до 
реализације дође пре дислоцирања војске, као алтернативна локација се дефинише 
простор туристичко-спортско-рекреативне намене између Темеринског пута и пута за 
Зрењанин. 

За спортове на води се планира уређење обале Дунава на потезима Шодрош, 
Лиман III, Лиман IV и Каменичка ада, где се планира главна градска марина. 

Поред објеката у оквиру спортских центара, постоје и планирају се и објекти у 
другим наменама. У другим наменама се развијају објекти за спортове који не захтевају 
велике површине и велике габарите објеката, па се могу градити засебно или у 
комбинацији са другим садржајима као вишенаменски објекти (стони тенис, борилачки 
спортови, фитнес центри, куглане, стрељане и сл.). 

Омогућава се и изградња спортских терена у приватном власништву (тениски 
терени, фитнес клубови, куглане) у свим деловима града. 

Закључак из Генералног плана је да ће мрежа спортских центара, са површином 
7,0 m2/становнику, као и просторни размештај на територији града, задовољити потребе 
за спортским активностима. 
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-Анализа мреже спортских и рекреационих центара 
и система градског зеленила 

Спортски центри 
Генералним планом су планирана четири градска спортска центра: 
1. Спортски и пословни центар „Војводина“ – делимично је реализован, 

нису изведени сви планирани садржаји. Површина локације коју користи 
центар је око 20,00ha (од чега је око 3,25ha површина Стадиона „Карађорђе“), 
али је Генералним планом око 17,82ha намењено спортском центру, а остатак, 
уз Булевар ослобођења, општеградском центру. Не постоји важећи план 
детаљније разраде – у процедури је Нацрт плана детаљне регулације 
спортског и пословног центра "Војводина" у Новом Саду. 

2. Спортски центар „Југовићево“ – планиран, није започета реализација. 
Планиран је на делу простора касарне „Југовићево“, тако да реализација 
директно зависи од споразума Министарства одбране и Града Новог Сада о 
уступању војних непокретности граду. Површина намењена спортском 
центру је 65,41ha, али је, услед реализације и дефинисања околних простора, 
смањена на 58,38ha Простор намењен спортском центру није детаљније 
разрађиван. 

3. Спортски центар „Стрелиште“ – делимично је реализован. У питању је 
специфичан спортски центар, намењен првенствено стрељаштву, и то 
малокалибарским оружјем. Површина намењена спортском центру према 
износила је око 18,53ha, али се смањује на 18,10ha због проширења суседне 
намене са западне стране, што је урађено кроз План детаљне регулације 
Малог Београда – Великог Рита II у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, број 5/2009). 

4. Спортски центар „Мишелук“ – планиран, није започета реализација. У 
оквиру овог спортског центра је планиран аутодром. Површина износи 
18,53ha. Не постоји план детаљније разраде. Урбанистичка анализа 
Алибеговца у Петроварадину, која обухвата и простор спортског центра, 
показаће смернице за развој овог простора и предлог решења. 

Табела 5– Преглед градских спортских центара са исказаним површинама, како је планирано Генералним 
планом 

Назив спортског центра површина (ha) степен реализације 

Спортски и пословни центар „Војводина“ 17,82 делимично реализован 
„Југовићево“ 65,41 планиран 
„Стрелиште“ 18,53 делимично реализован 
„Мишелук“ 23,00 планиран 
Укупна површина: 124,76  
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Генералним планом се планира девет зонских спортских центара: 
1. Спортски центар „Сајмиште“ – делимично је реализован, нису изведени 

сви планирани садржаји. Површина комплекса, који је подељен на две 
целине, северно и јужно од улице Новосадског сајма, износи 5,66ha.. За 
северни део комплекса постоји план детаљније разраде, План детаљне 
регулације дела спортског центра „Сајмиште“ у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 11/2000, 12/2003 и 14/2007) док за јужни део 
комплекса не постоји план. 

2. Спортски центар „Раднички“ – делимично је реализован. Површина 
комплекса износи 5,07ha. Не постоји план детаљније разраде за спортски 
центар. 

3. Спортски центар „Славија“ – делимично је реализован, нису изведени сви 
планирани садржаји. Површина комплекса, који је подељен на две целине, 
источно и западно од Граничарске улице, износи 3,75ha. Спортски центар је 
обухваћен Планом детаљне регулације дела Салајке између улица Теодора 
Мандића, Темеринске, Партизанске и Сентандрејског пута у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 20/2003 и 31/2009). 

4. Спортски центар „Клиса“ – делимично је реализован, нису изведени сви 
планирани садржаји. Површина комплекса износи 6,95ha. Спортски центар је 
обухваћен Регулационим планом основне школе, спортског центра, парка, и 
индивидуалног становања на Клиси у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 6/96 и 12/2003). 

5. Спортски центар „Телеп“ – планиран, није започета реализација. 
Површина комплекса, који се налази на два локалитета у унутрашњости 
суседних блокова уз улице Ћирила и Методија и Фејеш Кларе, износи 6,08ha. 
Спортски центар је обухваћен Планом детаљне регулације подручја Телепа у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 29/2007). 

6. Спортски центар „Младост“ – делимично реализован, а реализација 
преосталих планираних садржаја је у току. Површина комплекса, који 
обухвата три целине са различитим садржајима, износи 4,57ha. Спортски 
центар је обухваћен Планом детаљне регулације Бистрица у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 19/2007). 

7. Спортски центар „Петроварадин“ – планиран, није започета реализација. 
Површина центра који је планиран на простору комплекса циглане АД 
„Слога“ из Петроварадина, износи 14,49ha. Не постоји план детаљније 
разраде. Предлогом могућег урбанистичког решења за локалитет Транџамент 
у Петроварадину, на овом простору су дефинисани бројни садржаји, а 
спортски објекти само на површини од 0,96ha, у крајњем северном делу. 

8. Спортски центар „Адице“ – планиран, није започета реализација. 
Површина комплекса износи 3,19ha. Спортски центар је обухваћен Планом 
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детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 5/2008). 

9. Спортски центар „Бистрица“ – планиран, није започета реализација. 
Површина комплекса износи 1,13ha. Спортски центар је обухваћен Планом 
детаљне регулације Бистрица у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 19/2007). 

Табела 6- Преглед зонских спортских центара са исказаним површинама, како је планирано Генералним 
планом 
Назив спортског центра површина (ha) степен реализације 
Спортски центар „Сајмиште“ 5,66 делимично реализован 
Спортски центар „Раднички“ 5,07 делимично реализован 
Спортски центар „Славија“ 3,75 делимично реализован 
Спортски центар „Клиса“ 6,95 делимично реализован 
Спортски центар „Телеп“ 6,08 планиран 
Спортски центар „Младост“ 4,57 делимично реализован 
Спортски центар „Петроварадин“ 14,49 планиран 
Спортски центар „Адице“ 3,19 планиран 
Спортски центар „Бистрица“ 1,13 планиран 
Укупна површина: 50,89  
 
 

Остали спортски центри су следећи: 
1. Спортски центар уз Темерински пут – делимично је реализован, нису 

изведени сви планирани садржаји. Површина комплекса износи 0,91ha.. 
Обухваћен је Регулационим планом улазног правца дуж Темеринског пута у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/2002 и 12/203). У 
процедури је Нацрт Плана детаљне регулације улазног правца дуж 
Темеринског пута у Новом Саду. 

2. Спортски центар у Каменичком парку – делимично је реализован. Чини 
га фудбалско игралишта ФК „Фрушкогорац“ Површина комплекса износи 
1,77ha. Обухваћен је Регулационим планом Каменичког парка („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 4/98 и 12/2003). У процедури је Нацрт Плана 
детаљне регулације Каменичког парка. 

3. Спортски центар у Петроварадину – делимично је реализован. Површина 
комплекса износи 1,27ha. Обухваћен је Планом детаљне регулације спортског 
центра у Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 18/2005). 

4. Спортски центар Универзитета – постојећи. Површина комплекса износи 
3,45ha. Обухваћен је Детаљним урбанистичким планом Универзитетског 
центра на Лиману у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/92 
и 17/2003). У процедури је План детаљне регулације Универзитетског 
комплекса у Новом Саду. 
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Табела 7– Преглед спортских центара са исказаним површинама, како је планирано Генералним планом 
Назив спортског центра површина (ha) степен реализације 
Спортски центар уз Темерински пут 0,91 делимично реализован 
Спортски центар у Каменичком парку 1,77 делимично реализован 
Спортски центар у Петроварадину 1,27 делимично реализован 
Спортски центар Универзитета 3,45 постојећи 
Укупна површина: 7,40  
 
 

Спортски објекти и површине 
Мрежа садржи и 14 спортских објеката и површина. 

 
Туристичко-спортско-рекреативне површине 
Туристичко-спортско-рекреативне површине планиране су на пет локалитета, 

два потеза са бачке стране и на три са сремске стране града: 
1. у приобаљу Дунава са бачке стране – планиране, делимично су 

реализовани само садржаји на Рибарском острву. Укупна површина у овој 
зони износи 183,41 ha, без водених површина Дунава и његових рукаваца. 
Већи део је покривен плановима: Регулационим планом Каменичке аде у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 12/2003), 
Планом детаљне регулације „Рибарско острво-Шодрош“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада, број 33/2005) и Планом детаљне 
регулације простора између Штранда и Морнарице у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 16/2007); не постоји план детаљније разраде за 
простор бродоградилишта и касарне морнарице. 

2. јужно од аутопута Е 75 – планиране, није започета реализација. Укупна 
површина у овој зони износи 36,38 ha. Не постоји важећи план детаљније 
разраде, а за један део је у процедури усвајања: Нацрт Плана детаљне 
регулације комплекса "Родић II" јужно од аутопута у Новом Саду. 

3. на Мишелуку –  планиране, није започета реализација. Укупна површина у 
овој зони износи 5,77 ha. Простор је обухваћен Планом детаљне регулације 
„Мишелука III“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада, број 
38/2008). 

4. на Алибеговцу – планиране, није започета реализација. Укупна површина у 
овој зони износи 249,66 ha. Не постоји план детаљније разраде за ово 
подручје, осим Плана детаљне регулације приступног пута гробљу на 
Алибеговцу („Службени лист Града Новог Сада“, број 14/2007), којим је 
обухваћена само саобраћајница. У току је израда Урбанистичке анализе 
простора Алибеговца у Петроварадину, која треба да да даље смернице за 
планско решавање овог подручја. 
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5. уз Буковачки пут - планиране, није започета реализација. Укупна 
површина у овој зони износи 98,13 ha. Не постоји план детаљније разраде за 
ово подручје. 

Табела 8– Преглед туристичко-спортско-рекреативних порвшина, са исказаним површинама, како је 
планирано Генералним планом 
Локација површина (ha) степен реализације 
у приобаљу Дунава са бачке стране 183,41 делимично реализован 
јужно од аутопута Е 75 36,38 планиране 
на Мишелуку 5,77 планиране 
на Алибеговцу 249,66 планиране 
уз Буковачки пут 98,13 планиране 
Укупна површина: 573,35  
 
 

Спортски паркови 
Генералним планом је планирано пет спортских паркова: 
1. Детелинара – планиран, није започета реализација. Површина износи 

6,96ha. Не постоји важећи план детаљније разраде. 

2. „Клиса“ – планиран, није започета реализација. Површина износи 3,85ha. 
Обухваћен је Регулационим планом основне школе, спортског центра, парка, 
и индивидуалног становања на Клиси у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 6/96 и 12/2003). 

3. „Бистрица“ - планиран, није започета реализација. Површина износи 
4,20ha. Не постоји важећи план детаљније разраде. 

4. „Лиман IV“ – планиран, није започета реализација. Површина износи 
3,07ha. Обухваћен је Планом детаљне регулације простора дуж улице Ива 
Андрића у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 33/2008), 
којим су на овом простору планирани следећи садржаји: парковска површина 
са верским објектом и стамбени, стамбено-пословни и пословни објекти, 
према конкурсном решењу. 

5. „Телеп“ - планиран, није започета реализација. Површина износи 2,37ha. 
Обухваћен је детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 29/2007). 
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Табела 9– Преглед спортских паркова са исказаним површинама, како је планирано Генералним планом 
Назив спортског парка површина (ha) степен реализације 
„Детелинара“ 6,96 планиран 
„Клиса“ 3,85 планиране 
„Бистрица“ 4,20 планиране 
„Лиман IV“ 3,07 планиране 
„Телеп“ 2,37 планиране 
Укупна површина: 20,45  
 
 

Урбанистички планови, урбанистички пројекти, анализе и студије 

Осим спортских центара и других спортско-рекреативних садржаја дефинисаних 
у Мрежи спортских и рекреационих центара у Генералном плану, урбанистичким 
плановима и урбанистичким пројектима планирани су и бројни други садржаји из ове 
области. 

У табелама које следе даје се преглед садржаја из области спорта и рекреације 
који су планирани важећим плановима, као и преглед према плановима који су у 
процедури. Обухваћени су и садржаји који су обрађени анализама и студијама рађеним 
у ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад. 
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Табела 10– Преглед спортско-рекреационих садржаја који су планирани урбанистичком документацијом (урбанистичким плановима и урбанистичким пројектима) 

 Назив 
Површина 
комплекса 

(ha) 
Садржаји Урбанистички план Намена по 

Генералном плану Напомена 

1. спортско-рекреативни и пословни блок уз 
Сентандрејски пут 1,30ha -вишенаменска дворана око 34х45m (са пратећим 

садржајима), са пословним анексом 34 h 45 m 

-Регулациони план центра „Клиса“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 14/2000 и 
17/2003) 

-општеградски центар 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-вишенаменска дворана је 
намењена становницима Клисе и 
као фискултурна сала за основну 
школу 
-изведен је спортски центар 
„Слана бара“ са вишенаменском 
спортском халом и затвореном 
базеном 

2. спортско-рекреативни комплекс 
фудбалског клуба „Кабел“ 2,22ha 

-2 постојећа фудбалска игралишта (планира се промена 
оријентације главног и помоћног игралишта) 
-изградња игралишта за мале спортове (два тениска 
игралишта или једно рукометно у комбинацији са 
одбојкашким и кошаркашким) 
-изградња западне трибине за 2.000-2.500 гледалаца 

-Регулациони план рекреативног подручја „Штранд 
Кабел“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 11/2000 и 12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-постојећи комплекс - планирају  
се одређене интервенције 

3. спортско-рекреативни садржаји у 
продужетку Фрушкогорске улице  

-комбиновани комерцијални и спортско-рекреативни 
садржаји (клубови са салама за вежбање, угоститељским и 
сродним услужним просторима) 

-Регулациони план рекреативног подручја „Штранд 
Кабел“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
бр. 11/2000 и 12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

4. спортско-рекреациони комплекс у радној 
зони „Исток“ у Петроварадину 6,46ha 

-парк са воденом површином и следећим садржајима: 
-спортска сала 
-отворени терени за мале спортове 
-тениски терени 
-мањи објекат за препонско јахање 
-трим стаза 

-Регулациони план дела радне зоне „Исток“ у 
Петроварадну („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
22/98 и 12/2003) 

-мешовита намена у оквиру радне зоне 
секундарних и терцијарних делатности 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

5. градска марина на Каменичкој ади 12,42ha 

-објекти са неопходним и пратећим садржајима (техничко-
сервисни блок, администрација, угоститељски и 
комерцијално-трговински садржаји) 
-720 привеза за пловила различитих категорија 
-паркинг простор 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 
-Детаљни урбанистички план "Рибарско острво - Шодрош" 
у Новом Саду ("Службени лист Града Новог Сада" бр. 
10/89 и 12/2003) 
-Урбанистички пројекат Градске марине у Новом Саду; 

-туристичко-спорско-рекреативна намена 
и водене површине 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

6. тениски центар на Каменичкој ади 1,69ha 

-спортска хала у функцији тениса или за друге спортско-
рекреативне сврхе 
-управна зграда 
-десет тениских терена, од којих је централни са 
трибинама 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

7. комплекс отворених базена на 
Каменичкој ади 1,90ha 

-објекти у функцији комплекса (свлачионице, гардеробе, 
техничке просторије) 
-два отворена олимпијска базена са монтажним трибинама 
-базен са скакаоницом 
-дечији базен 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

8. комплекс рекреативног центра на 
Каменичкој ади 0,83ha 

-планирани садржаји су у функцији читаве рекреативне 
зоне 
-планирани објекти са клупским просторијама, издавањем 
реквизита, свлачионицама; 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

9. комплекс једриличарског клуба на 
Каменичкој ади 3,00ha 

-објекти (клупске просторије, управа, свлачионице, 
гардеробе) 
-хангар за чување и сервисирање пловила 
-понтон капацитета 30 пловила 
-манипулативни плато за извлачење и пуштање пловила 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
и водене површине 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

10. комплекс циљног торња на Каменичкој 
ади 1,00ha 

-у оквиру циљне равни веслачке стазе, за потребе 
такмичења на веслачкој стази 
-циљни торањ са трибинама 
-садржаји у подтрибинском простору (прес-центри, 
свлачионице); 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

11. комплекс жичаре за скијање на води на 
Каменичкој ади 1,20ha 

-објекти са пратећим просторијама (управа, клупске 
просторије, свлачионице) 
-ски-жичара 
-водени полигон 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 

-туристичко-спортско-рекреативна намена 
и водене површине 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 
 
 

-планирани садржаји 



СТУДИЈА СПОРТА - Документациона основа Генералног плана града Новог Сада 

ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3/III, 21000 Нови Сад 36

12. веслачка стаза 37,75ha 

-веслачка стаза, димензија 2.250х150m са приближно 
праволинијским обалама, планира се као затворена водена 
површина, под режимом, чији се ниво може контролисати 
током целе године 
 

-Регулациони план Каменичке аде у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 15/2000 и 
12/2003) 

-водене површине 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

13. Спортски центар „Младост“ 4,57ha 

-универзална спортска дворана са трибинама за 1.100 
гледалаца, са пратећим вишенаменским просторима и 
дечјим игралиштем 
-фудбалски клуб (игралиште, трибине за 3.500-4.000 
гледалаца, управна зграда) 
-тениски клуб (тениски терени, трибине за 700-800 
гледалаца) и вишенаменски клупски простори 
-базени (затворени базени за пливање и скокове, трибине 
за 800-1.400 гледалаца, отворени базени са платоима) 
-сале за мале спортове 
-на слободним површинама су планирана отворена 
спортска игралишта, базени, трибине, степеништа и 
платои 

-План детаљне регулације Бистрица у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 19/2007) 
-Урбанистички пројекат спортског центра „Бистрица“ у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
5/2002 и 12/2003); 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-зонски спортски 
центар 

-постојећи спортски центар, 
делимично реализован – 
реализација преосталих садржаја 
је у току 

14. спортски парк уз улицу Ђорђа Рајковића 0,30ha 

-садржаји у оквиру парковске површине 
-терени на отвореном 
-могућа је и изградња хале (рукометно игралиште са 
пратећим просторијама и трибинама) 

-Регулациони план Подбаре у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 8/2003 и 12/2003) 

-опште стамбене зоне 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

15. 
спортско-комерцијални садржаји уз 
улицу војводе Путника у Сремској 
Каменици 

0,93ha 
-спортско-комерцијални садржаји (нпр. мање сале за 
поједине спортове, теретана, куглана, сауна, продавнице 
спортске опреме) су само једна од могућности из плана; 

-Регулациони план новог центра у Сремској Каменици 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 13/2002 и 
17/2003); 

-општеградски центар 

-планирани садржаји 
-спортско-комерцијални садржаји 
су само једна од могућности из 
плана; 

16. спортски центар уз Темерински пут 2,43ha -постојећи спортски центар-задржава се и проширује 
-Регулациони план простора улазног правца дуж 
Темеринског пута у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 22/2002 и 12/2003) 

-општеградски центар 
-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски центар, 
спортски објекти и површине 

-постојећи спортски центар 
-условљава се доношење 
урбанистичког пројекта за 
уређење спортског центра 

17. спортски парку уз продужетак Булевара 
Јована Дучића 1,04ha 

-спортски терени за поједине спортове (одбојка, кошарка 
итд.) или универзална вежбалишта 
-трим стазе 

-Регулациони план простора општеградског центра јужно 
од продужетка Булевара Јована Дучића у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 38/2008) 

-општеградски центар 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара и зелених површина 

-планирани садржаји 

18. садржаји из области трговине, спорта и 
рекреације или угоститељства 10,58ha  

-План детаљне регулације простора улазног правца 
западно од пута Нови Сад – Зрењанин, јужно од Каћке 
петље у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 1/2004) 

-пословање на улазним правцима 
-планирани садржаји 
-садржаји спорта и рекреације су 
само једна од могућности 

19. спортски центар у Петроварадину 2,25ha 

-реконструкција постојећих објеката 
-изградња нових објеката (спортска хала, трибине са 
подтрибинским простором, трибине на земљи) 
-постојеће слободне површине се задржавају (игралишта 
за фудбал, мали фудбал и рукомет) 
-планира се извођење нових садржаја (тениска игралишта, 
игралишта за кошарку, одбојку) 

-План детаљне регулације спортског центра у 
Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
18/2005) 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортсккх и 
рекреационих центара 

-постојећи спортски центар, 
делимично реализован 

20. спортско-рекреациони центар на 
Рибарском острву 1,45ha 

-изградња два, односно три објекта 
-базен за купање 
-отворени спортски терени (4 тениска терена, терен за 
кошарку и одбојку) 
-травнати терени за сунчање. 

-План детаљне регулације Рибарско острво – Шодрош у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
33/2005) 

-туристичко-спортско-рекреативна 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-планирани садржаји 

21. веслачки и кајак-кану клуб на Рибарском 
острву 0,70ha 

-изградња објекта за потребе клубских просторија, управе, 
гардеробе, свлачионице, и друге пратеће просторије 
-изградња хангара за чување и сервисирање пловила 
-изградња понтона у каналу Шодрош 

-План детаљне регулације Рибарско острво – Шодрош у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
33/2005) 

-туристичко-спортско-рекреативна 
-није у мрежи спортских и рекреационих 
центара 

-постојећи, делимично 
реализовани 

22. спортско-рекреативна површина у парк-
шуми на Рибарском острву 1,92ha 

-спортска игралишта (постојећи универзални спортски 
терен, ролер и скејт површине, терен за мини голф, трим 
стаза) 
-објекти за опслуживање посетилаца 

-План детаљне регулације Рибарско острво – Шодрош у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
33/2005) 

-туристичко-спортско-рекреативна  

23. спортски парк на Сајлову 0,49ha -спортски терени 
-План детаљне регулације подручја становања „Сајлово“ у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
27/2007) 

-породично становање -планирани садржаји 

24. парк у блоку 5 у Авијатичарском насељу 0,62ha -терени за мале спортове  
-План детаљне регулације Авијатичарског насеља и 
Детелинара у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 31/2005) 

-породично становање 
 
 
 

-планирани садржаји 
-издати урбанистички услови 
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25. спортски парк – КИП 1,67ha 

-планирају се спортски, рекреативно-туристички садржаји, 
зелене отворене површине 
-планирају се: терен за кошарку, одбојку, рукомет, тенис 
-могућа је изградња универзалне спортске дворане са 
пратећим садржајима 
-дозвољава се изградња спортских објеката до степена 
заузетости од 40% и спратности до П+1. 

-План детаљне регулација КИП у Сремској Каменици 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 20/2007) -породично становање -планирани садржаји 

26. спортски терени у склопу Официрског 
дома  -постојећи терени (за кошарку и рукомет) се задржавају 

-План детаљне регулације блока музеја и Рибље пијаце у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
35/2006) 

-општеградски центар 
-није у мрежи спортких и рекреационих 
центара 

 

27. спортски центар у радној зони „Запад“ 1,13ha 
-терени на отвореном (кошарка, одбојка), максимално 10-
20% површине 
-не планирају се затворени спортски терени 

-План детаљне регулације дела радне зоне „Запад“ у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
13/2006) 

-зонски спортски центар -планирани садржаји 

28. тениско игралиште у Дунавском парку 0,41ha 
-тениска игралишта (4 игралишта, помоћни терен) са 
трибнама 
-објекат клуба 

-План детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 46/2005); 

-паркови 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски објекти и 
површине 

-постојеће 

29. спортско-културно-рекреативни 
комплекс у Дунавском парку 0,18ha -постојеће рукометно игралиште са трибинама -План детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 46/2005); 

-паркови 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски објекти и 
површине 

-постојеће 

30. спортска хала уз Булевар деспота 
Стефана 1,53ha 

-хала, димензионисана према рукометном игралишту, тако 
да сви дворански спортови, сем тркачких атлетских 
дисциплина, могу да се одвијају 
-трибине капацитета 2.000-3.000 гледалаца 
-паркинг за око 270 возила 

-План детаљне регулације простора између Штранда и 
Морнарице у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/2007) 

-туристичко-спортско-рекреативна 

-планирани садржаји 
-у процедури је Нацрт одлуке о 
изменама и допунама плана 
детаљне регулације простора 
између Штранда и Морнарице у 
Новом Саду, којим се предвиђа 
дворана за атлетска такмичења 

31. тениски центар уз Булевар деспота 
Стефана 1,76ha 

-димензионисан је тако да може да заводољи услове 
такмичења међународног ранга 
-тениски стадион са трибинама капацитета 800 места за 
терен 1 и 400 места за терене 2 и 3 
-12 терена за тренинг и изнајмљивање 
-управно-комерцијални објекат центра; 

-План детаљне регулације простора између Штранда и 
Морнарице у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/2007) 

-туристичко-спортско-рекреативна -планирани садржаји 

32. туристичко-спортска марина у Дунавцу 3,22ha 

-привези за чамце (макс. 180 пловила) 
-сервисни део са радионицама и хангарима 
-клуб наутичара (управа марине) 
-информативни центар – туристичке агенције, продавнице 
мешовите робе, угоститељски објекат 
-могуће је постављање понтона (плутајућих објеката 
јавног карактера-изложбена галерија, отворена школа и 
слично) 

-План детаљне регулације простора између Штранда и 
Морнарице у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, број 16/2007) 

-туристичко-спортско-рекреативна 
-водене површине 

-планирани садржаји 
-условљава се израда 
урбанистичког пројекта 

33. спортско-културни комплекс „Еђшег“ 0,42ha 

-постојећа партерна зграда се намењује за јавне службе 
спорта и културе 
-планирана доградња анекса 
-слободне површине су традиционално намењене за 
уређење спортских терена за кошарку (2 постојећа терена) 

-План детаљне регулације блокова око улице Данила Киша 
у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 
9/2003, 12/2003 и 3/2006); 

-опште стамбене зоне 
општеградски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски објекти и 
површине 

-постојећи комплекс 
-започет поступак за проглашење 
постојеће зграде за непокретно 
културно добро 
-условљава се доношење 
урбанистичког пројекта за 
уређење комплекса 

34. комплекс спорта и рекреације  
"Партизан II" 0,09ha 

-задржава се постојећа намена 
-могућа надоградња постојећег приземног објекта за једну 
етажу 

-План детаљне регулације простора између улица 
Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 27/2006) 

-опште стамбене зоне 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски објекти и 
површине 

-постојећи комплекс 

35. спортски парк, Боцке 1,75ha 

-50% површина под зеленилом, које прожима цео парк, 
одваја игралишта и формира целине 
-терени на отвореном (рукомет, кошарка, одбојка, тенис, 
мини-голф, трим-стаза) 
-објекат управе и за изнајмљивање реквизита (макс. 
600m2) 
-објекат са свлачионицом, тушевима, и кафе-
посластичарницом 
 
 
 
 

-План детаљне регулације простора Боцке у Сремској 
Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 
37/2008) 

-породично становање 
-заштитно зеленило 

-планирани садржаји 
-зона изградње дефинисаће се 
урбанистичким пројектом, на 
основу пројектног задатка 
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36. спортски центар на Телепу 6,08ha 

-најмање 1 затворени објекат (спортска дворана са 
гледалиштем, по могућности са двораном за борилачке 
вештине, кугланом, пратећим садржајима) 
-отворени и затворени базени 
-отворени спортски терени (кошарка, одбојка, мали 
фудбал, тенис, мали спортови) 
-спортски и пратећи објекти спратности П-П+2  

-План детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2007); 

-спортски центар 
-породично становање (у делу) 
-општеградски центар (у делу) 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-зонски спортски 
центар 

-планирани садржаји 
-реализација у две фазе 
-условљава се израда 
урбанистичких пројеката за сваку 
од фаза 

37. спортски комплекс „Партизан“ на Телепу  
-терени на отвореном (кошарка, одбојка, тенис, рукомет-
мали фудбал) 
-две сале 

-План детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2007); 

-опште стамбене зоне 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски објекти и 
површине 

-постојећи комплекс 
планира се препарцелација 
(терени за мали фудбал и тенис ће 
се припојити школи, која их 
користи, а планира се и 
проширење комплекса) 

38. фитнес центар „Блу лофт“   -План детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2007); 

-општеградски центар 
-радна зона секундарних и терцијарних 
делатности 

-постојећи 

39. спортски центар „Сајмиште“ 5,66ha 

-постојећи тениски центар (централни терен са трибинама 
капацитета 600 гледалаца, 8 терена, објекат управе) 
-куглана (4 стазе) 
-планирани вишенаменски спортски центар (хала за мале 
спортове и друге спортско-рекреативне садржаје) 
-планирана хала за борилачке спортове 
-постојеће фудбалско игралиште (планира се корекција 
димензија игралишта и изградња трибина максималног 
капацитета 1.900 гледалаца) 
-планирана спринт-стаза 
-постојећи терени (кошарка, рукомет, мали фудбал-
одбојка) мењају положај 
осим садржаја обухваћених овим планом, спортски центар 
обухвата и: 
-комплекс отворених базена (21,00х50,00m, 10,00х20,00m 
и Ø 12,00m) 
-привремена монтажна хала на месту отвореног 
клизалишта (кошарка, мали фудбал) 
-спортска хала (терен за спортске игре, 5 тениских терена, 
2 атлетска полигона за скакачке дисциплине); 

-План детаљне регулације дела спортског центра 
„Сајмиште“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 11/2000, 12/2003 и 14/2007) 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-зонски спортски 
центар 

-постојећи, делимично реализован 
-планом је обухваћен северни део 
спортског центра (тениски центар, 
куглана, фудбалско игралишта, 
вишенаменска спортска сала, сала 
за борилачке спортове, терени на 
отвореном) 
-спортска хала се налази у склопу 
Новосадског сајма 

40. спортски центар на Бистрици 0,89ha 
-отворени терени (рукомет, мали фудбал, кошарка, тенис), 
са монтажним трибинама уз терене за рукомет и мали 
фудбал 

-План детаљне регулације Бистрица у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 19/2007) -вишепородично становање -планирани садржаји 

-издати су урбанистички услови 

41. спортски парк у Садовима 1,25ha 

-око 50% површине под зеленилом 
-терени (рукомет, кошарка, одбојка, тенис, мини-голф, 
бадминтон, терен за боћање и бацање карика) 
трим-стаза 
-стаза за спринт 
-објекат П макс. 250m2 (свлачионице, тушеви, кафе-
посластичарница); 

-План детаљне регулације простора „Садови“ у 
Петроварадину („Службени лист Града Новог Сада“, број 
14/2009) 

-мешовита намена у оквиру породичног 
становања  

42. спортски центар „Адице“ 3,19ha 

-20% степен заузетости, 0,30 индекс изграђености 
-спортска хала (за мале спортове, или универзална са 
дворанама за борилачке спортове, кугланом, могуће су 
сале за рекреацију) 
-терени за мале спортове или други отворени терени у 
зависности од интересовања 
-базен (могућ) 
-могућа је и изградња објекта П+1 са дворанама које не 
захтевају велику спратну висину; 

-План детаљне регулације Адица у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 5/2008) 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-зонски спортски 
центар 

-планирани садржаји 

43. тениски центар, Адице  -задржава се постојећи центар -План детаљне регулације Адица у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 5/2008) -породично становање -постојећи 

44. коњички клуб, Адице  -задржава се постојећи клуб -План детаљне регулације Адица у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 5/2008) -породично становање -постојећи 

45. спортско-рекреативне површине, 
Мишелук I 0,70ha -отворени спортски терени 

објекти (макс. 20% заузетост, ВП) 
-План детаљне регулације Мишелука I у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 38/2008) 

-спортски центар (у делу) 
-породично становање (у делу) 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-парковске и друге 
рекреативне површине 
 

-планирани садржаји 
препоручује се разрада 
урбанистичким пројектом 
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46. рекреативна површина, Мишелук  
 0,90ha 

-парковска површина са могућношћу изградње одређених 
садржаја у функцији спорта и рекреације 
-првенствено отворени спортски терени, шетна или трим-
стаза, дечија игралишта 
-могућа је изградња објеката спорта и рекреација (макс. 
30m2). 

-План детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 38/2008) 

-средња школа 
-општеградски центар 
-опште стамбене зоне 
-саобраћајница 

-планирани садржаји 

47. спортско-пословни центар, Мишелук III 
 0,80ha 

-спортске дворане, фитнес клубови 
-отворени спортски терени 
-максимална заузетост парцеле 50%, спратност П-П+3 
-могућа фазна реализација 

-План детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 38/2008) 

-општеградски центар 
-опште стамбене зоне 
-саобраћајница 

-планирани садржаји 
-могућа фазна реализација 

48. 
туристичко-спортско-рекреативна зона, 
Мишелук III 
 

4,05ha 

-изградња спортских објеката и отворених терена, 
смештајних капацитета, ресторана, уређење слободних 
површина за рекреацију и боравак на отвореном 
-реализација је по парцелама, најмање површине 0,2 ha 
-максимална заузетост 30%&, спратност П+3 (могућа и 
максимална спратност до П+5 и степен заузетости до 50%, 
када је обавезна разрада урбанистичким пројектом); 

-План детаљне регулације Мишелука III у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 38/2008) -туристичко-спортско-рекреативна 

-планирани садржаји 
-реализација по парцелама 
-обавезна разрада урбанистичким 
пројектом за спратност до П+5 и 
заузетост 50% 

49. спортски терени, Мали Београд-Велики 
Рит 1,55ha -стадион са атлетском стазом 

-игралишта за разне спортове 

-План детаљне регулације „Мали Београд-Велики Рит II“ у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
5/2009) 

-парк 

-планирани садржаји 
-намењени су средњој и основној 
школи и грађанима са 
обухваћеногпростора 

50. туристичко-спортско-рекреативни 
комплекс, Чардак 0,55ha  

-План детаљне регулације простора „Чарда“ у Сремској 
Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, број 
41/2007) 

-општеградски центар 
-саобраћајнице -планирани садржаји 

51. спорт, рекреација пословање уз 
Венизелосову улицу 1,55ha 

-спортско-пословни објекат (сала капацитета 1.000-2.000 
гледалаца, дворане за борилачке спортове, гимнастику) 
-спортски терени на отвореном (рукомет, одбојка, 
кошарка) 
-могуће трибине уз терене 
туристичко-угоститељски објекат који може бити у 
функцији терена 

-План детаљне регулације улазног правца на Подбари у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 
34/2009) 

-пословање на улазним  правцима -планирани садржаји 

52. спортско-пословни центар у Сремској 
Каменици 0,82ha 

-вишенаменска спортска хала за мале спортове (кошарка, 
одбојка, рукомет) и друге спортско-рекреативне садржаје, 
са гледалиштем, капацитета око 1200 места, и неопходним 
пратећим садржајима (свлачионице, просторије за 
реквизите и слично) 
-могући пословни садржаји 

-План детаљне регулације Спортско-пословног центра у 
Сремској Каменици („Службени лист Града Новог Сада“, 
број 2/2008) 

-породично становање 
-планирани садржаји 
-урађен урбанистички пројекат 
парцелације и препарцелације 

53. спортски центар „Славија“  3,75ha 

-постојеће рукометно игралиште са трибинама 
-постојећи фудбалски стадион са трибинама 
-источно од Граничарске улице планирана управна зграда 
(или доградња и надоградња постојећег објекта) 
-западно од Граничарске улице планирана је спортска 
дворана са трибинама и пратећим просторијама, 
дворанама за борилачке спортове 
-отворени терени су планирани у северном и централном 
делу комплекса 
-фазна реализација; 

-Измене и допуне плана детаљне регулације дела Салајке 
између улица Теодора Мандића, Темеринске, Партизанске 
и Сентандрејског пута у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 31/2009) 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-зонски спортски 
центар 

-постојећи, делимично реализован 
-фазна реализација 

54. спорт и рекреација у Пионирском парку 1,29ha 

-спортска сала (универзална спортска сала, куглана, трим 
кабинет, теретана, сала за стони тенис, пратећи садржаји) 
-спортски терени (2 кошаркашка, 2 одбојкашка или за бич-
волеј, игралиште за рукомет-мали фудбал, терен за мини-
голф) 

-Регулациони план простора улазног правца дуж 
Темеринског пута у Новом Саду („Службени лист Града 
Новог Сада“, бр. 22/2002 и 12/2003) 
-Урбанистички пројекат Пионирског парка у Новом Саду 

-парк 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-парковске и друге 
рекреативне површине 

-планирани садржаји 
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Табела 11– Преглед спортско-рекреационих садржаја који су предвиђени урбанистичким плановима у процедури 

 Назив 
Површина 
комплекса 

(ha) 
Садржаји Урбанистички план Намена по 

Генералном плану Напомена 

1. спортски центар у Каменичком парку  

-постојеће фудбалско игралиште (предвиђене монтажне 
трибине) 
-предвиђена тениска игралишта 
-постојећи објекат спортског друштва 
-планиран нови објекат на месту привременог 

-Нацрт плана детаљне регулације Каменичког парка 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски центар, 
спортски објекти и површине 

-постојеће фудбалско игралиште 
-Одлука о заштити Каменичког 
парка („Службени лист Града 
Новог Сада“ број 54/2008) доводи 
у питање опстанак спортских 
садржаја 

2. спортски парк у Каменичком парку  
-предвиђени тениски терени, простор за мини-голф и 
пресељење универзалног игралишта са простора 
потцелине будућег центра 

-Нацрт плана детаљне регулације Каменичког парка 

-парк 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-парковске и друге 
рекреативне површине 

-планирани садржаји 
-Одлука о заштити Каменичког 
парка („Службени лист Града 
Новог Сада“ број 54/2008) доводи 
у питање опстанак спортских 
садржаја 

3. простор намењен спорту и рекреацији уз 
Београдски кеј 0,29ha 

-терени за мини-голф 
-бетонски столови за стони тенис 
-ограђени терен за бадминтон 
-дечије игралиште 
-не дозвољава се постављање балон конструкција или 
сличних привремених решења затварања или наткривања 
терена 

-Нацрт плана детаљне регулације простора између Кеја 
жртава рације, Београдског кеја и Дунава у Новом Саду -заштитно зеленило 

-планирани садржаји 
-предвиђа се спровођење 
архитектонског конкурса 

4. Спортски и пословни центар „Војводина“ 17,82ha 

-завршетак објекта спортског центра у складу са 
првобитним пројектом (изградња отворених базена, 
клизалишта) 
-реконструкција стадиона, трибина, могућност наткривања 
-пословно-тржни центар са гаражом 

-Нацрт плана детаљне регулације Спортског и пословног 
центра „Војводина“ у Новом Саду 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-градски спортски 
центар 

-постојећи, делимично реализован 
-претходним планом, који такође 
није усвојен, предвиђани су 
отворени спортски терени на 
слободној површини спортског 
центра 

5. Факултет спорта и физичког васпитања 0,53ha -планирана доградња и надоградња постојећег објекта -Нацрт плана детаљне регулације Спортског и пословног 
центра „Војводина“ у Новом Саду -Универзитет -постојећи објекат 

-у току је надоградња објекта 

6. вишенаменски спортки центар уз улицу 
Рачког 0,25ha 

-комерцијалне функције, угоститељство, култура, забава, 
спорт, рекреација 
-на вишим етажама по једна сала за спортско-рекреативне 
и културно-уметничке активности 
-пожељно је да сале буду вишенаменске-димензионисане и 
опремљене за коришћење на више начина у различито 
време; могу се опремити за било које врсте спорта или 
рекреације (фитнес, аеробик, борилачке вештине, стони 
тенис 

-Нацрт плана детаљне регулације дела стамбене зоне VIII 
у Петроварадину -опште стамбене зоне 

-обавезна израда урбанистичког 
пројекта 
-препоручује се спровођење 
позивног конкурса за идејно 
урбанистичко-архитектонско 
решење објекта, уређење 
слободних површина и 
озелењавање непосредног 
окружења 

7. спортски центар уз Темерински пут 2,43ha 
-постојећи спортски центар-задржава се и проширује 
-изградња фудбалског игралишта и пратећих објеката П+2 
или П+2+(3) 

-Нацрт плана детаљне регулације простора улазног правца 
дуж Темеринског пута у Новом Саду 

-општеградски центар 
-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски центар, 
спортски објекти и површине 

-постојећи 

8. спорт и рекреација у Пионирском парку 1,29ha 

-спортска сала (универзална спортска сала, куглана, трим 
кабинет, теретана, сала за стони тенис, пратећи садржаји) 
-спортски терени (2 кошаркашка, 2 одбојкашка или за бич-
волеј, игралиште за рукомет-мали фудбал, терен за мини-
голф) 

-Нацрт плана детаљне регулације простора улазног правца 
дуж Темеринског пута у Новом Саду -Урбанистички 
пројекат Пионирског парка у Новом Саду 

-парк 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-парковске и друге 
рекреативне површине 

-планирани садржаји 
-у нацрт плана је уграђено 
решење из урбанистичког 
пројекта 

9. спортско-рекреативни парк на 
Транџаметну 15,20ha 

-војни објекти могу променити намену (бити 
реконструисани и адаптирани примерено намени спорта и 
рекреације) или се могу уклонити 
-није планирана изградња нових објеката 
-могућа изградња отворених спортских терена. 

-Нацрт плана детаљне регулације Петроварадинске 
тврђаве у Новом Саду 

-парк 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-парковске и друге 
рекреативне површине 

-планирани садржаји 
-простор касарне 
-обавезна израда урбанистичког 
пројекта 
-све грађевинске интервенције 
морају бити у складу са условима 
надлежног завода за заштиту 
споменика културе. 

10. Спортско-рекреативне–туристичке 
површине, „Родић II“ 5,39ha 

-терени (тенис, кошарка, рукомет, одбојка и друга 
игралишта, терени за мини голф) 
- изградња пратећих објеката (свлачионице са санитарним 
чвором и рестораном) 
-базени (олимпијскк, базен за непливаче, базен за децу) са 
пратећим садржајима 

-Нацрт плана детаљне регулације комплекса „Родић II“ 
јужно од аутопута у Новом Саду -туристичко-спортско-рекреативна -планирани садржаји 
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11. зона туризма, спорта и рекреације  

-првенствено предвиђена за спортске центре (спортски 
терени и пратећи садржаји), угоститељске објекте, али и 
друге садржаје комплементарне основној намени 
-дозвољава се учешће становања до 50% у укупно 
изграђеном простору на парцели 
-реализација по парцелама 

-Нацрт плана детаљне регулације „Ширине II“ у 
Петроварадину -породично становање -планирани садржаји 

12. 
домплекс намењен туризму, култури, 
спорту, трговини, угоститељству, 
комерцијалним делатностим 

3,92ha 

-зона изградње објеката ван заштитне зоне тунела-
јединствени објекат или више независних сегмената 
(објеката) који чине функционалну целину 
-могућа је изградња отворених спортских терена, 
површина за одмор и рекреацију, уређење вртова, водених 
површина и сл 
-не могу градити објекти високоградње, али је могуће 
постављање надстрешница, засена 

-Нацрт плана детаљне регулације центра на Транџаменту у 
Петроварадину -општеградски центар 

-планирани садржаји 
-спортски садржаји су једна од 
могућности 
-обавезно спровођење 
инжењерско -геолошких 
истраживања 
-условљава се спровођење 
урбанистичко–архитектонског 
конкурса за целину-конкурс ће се 
спровести када се буде знао 
конкретан садржај, према 
условима из плана 

13. спортски паркуз „Аутоуниверзал“ 0,83ha 

-зеленилу се намењује минимум 50% површине-
доминантно високо зеленило 
-спортски терени и дечија игралишта 
- није дозвољена изградња спортских објеката 

-Нацрт плана детаљне регулације Подбаре у Новом Саду -пословање на улазним правцима 

-планирани садржаји 
-промена у односу на важећи план 
(спортски парк на месту 
породичног становања) 

14. спортски парк, „Ширине I“ 1,83ha 
-вишенаменска спортска хала за мале спортове (кошарка, 
одбојка, рукомет и слично) 
-спортски терени на отвореном 

-Концепт плана детаљне регулације нове стамбене зоне 
„Ширине I“ у Петроварадину 

-мешовита намена у оквиру породичног 
становања -планирани садржаји 

15. Факултет спорта и физичког васпитања 
(комплекс „Ђачког игралишта“)  

-проширење капацитета и доградња Факултета спорта и 
физичког васпитања-изградња сале намењене различитим 
спортским садржајима у складу са потребама корисника 
-предвиђа се реконструкција постојећих и изградња нових 
спортских терена, као и уређење простора трибина 
фудбалског терена у оквиру „Ђачког игралишта“ 

-Нацрт плана детаљне регулације Универзитетског 
комплекса у Новом Саду 

-Униветзитет 
-спортски центар 
-делом се налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-спортски центар 
Универзитета 

-постојећи 

16. мултифункционална хала уз Булевар 
деспота Стефана 1,64ha 

-хала је димензионисана према велодрому и атлетској 
стази 
-за атлетска и бициклистичка такмичења планира се око 
2000 гледалаца, а за остала дешавања највише 5000 
гледалаца 
-обавезно је изградити паркинг за најмање 160 путничких 
возила и одређени број аутобуса 
-осим спортских дешавања, хала ће служити и за друге 
културно-забавне манифестације за чије је одигравање 
погодан овакав простор (конгресна дешавања, изложбени, 
сајамски простор) 
-максимална апсолутна висина објекта хале је 20m-
максимална спратност у оквиру ове висине П+3, у 
зависности од архитектонског пројекта 

-Нацрт одлуке о изменама и допунама плана детаљне 
регулације простора између Штранда и Морнарице у 
Новом Саду 

-туристичко-спортско-рекреативна -препоручује се расписивање 
архитектонског конкурса 

17. спoртски парк на Официрској плажи 3,92ha 

- рукометни терен са трибинама, подтрибинским 
простором (влачионице тушевии просторије за одржавање 
терена) 
-4 тениска терена 
-терени за сквош 
-терени за боћање 
-терени за бацање карика 
-2 терена за кошарку 
-2 терена за одбојку 
-2 терена за бадминтон 
-терени за мини-голф 
-терени за ролере и скејт 
-2 затворене спортске хале од лаких монтажних материјала 
димензија 40x50 m са два пратећа приземна објекта, који 
су предвиђени за свлачионице, тушеве, санитарни чвор, 
угоститељске делатности и друге локале. 

-Програм за израду плана детаљне регулације Официрске 
плаже у Петроварадину -заштитно зеленило 

-због услова заштите изворишта 
не могу се планирати овакви 
садржаји 
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Табела 12– Преглед спортско-рекреационих садржаја који су обрађени анализама и студијама 

 Назив 
Површина 
комплекса 

(ha) 
Садржаји Урбанистички план Намена по 

Генералном плану Напомена 

1. спортске дворане, Морнарица   -Анализа локалитета Морнарице у Новом Саду -туристичко-спортско-рекреативна -један од могућих садржаја 

2. аква парк на Каменичкој ади 3-11ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-туристичко-спортско-рекреативна -локација је анализом рангирана 
као 1. 

3. аква парк, „Југовићево“ 3-11ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-градски спортски 
центар 

-локација је анализом рангирана 
као 2. 

4. аква парк, јужно од аутопут Е 75а 3-11ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-туристичко-спортско-рекреативна 
-пословање на улазним правцима 

-локација је анализом рангирана 
као 3. 

5. аква парк, Мајурска ада 3-11ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-специјална намена -локација је анализом рангирана 
као 5. 

6. хиподром, јужно од аутопута Е 75 56,68ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-туристичко-спортско-рекреативна 
-пословање на улазним правцима 

-локација је анализом рангирана 
као 2. 

7. хиподром, Мајурска ада 85,76ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-специјална намена -локација је анализом рангирана 
као 5. 

8. хиподром, „Југовићево“ 36,21ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-градски спортски 
центар 

-локација је анализом рангирана 
као 6. 

9. аутодром, Мајурска ада 113,60ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-специјална намена -локација је анализом рангирана 
као 2. 

10. градски фудбалски стадион, „Југовићево“ 66,43ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-спортски центар 
-налази се у мрежи спортских и 
рекреационих центара-градски спортски 
центар 

-локација је анализом рангирана 
као 1. 

11. градски фудбалски стадион, јужно од 
аутопута Е 75 69,31ha  

-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-туристичко-спортско-рекреативна 
-пословање на улазним правцима 

-локација је анализом рангирана 
као 2. 

12. градски фудбалски стадион, Мајурска ада 57,70ha  
-Анализа могућих локалитета за градски фудбалски 
стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, 
зоолошки врт, аква парк и циркус плац, 

-специјална намена -локација је анализом рангирана 
као 2. 
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Урбанистички услови за спортске објекте 

У периоду од 1998. године до тренутка израде студије издато је укупно 30 
документа (урбанистичко-технички услови, урбанистички услови, извод из плана, 
урбанистички услови за локацијску дозволу) за изградњу нових или реконструкцију 
постојећих спортских објеката, као и за промену намене у спортске објекте.38 

Табела 13– Преглед издатих докумената за изградњу или реконструкцију постојећих објеката 
 Број Локација Документ Напомена 

1. 23812/98 -Уроша Предића 6 
-урбанистичко-технички услови за реконструкцију и 
доградњу спортског објекта 

-„Партизан II“ 

2. 30581/01 -„Штранд“ 
-урбанистичко-технички услови за изградњу терена 
за мини-голф на градском купалишту „Штранд“ 

-изведено 

3. 31954/01 
-спортски центар 
„Сајмиште“ 

-урбанистичко-технички услови за постављање 
ограде око фудбалског терена 

 

4. 33596/001 -„Штранд“ 
-урбанистичко-технички услови за изградњу терена 
за scate-board на градском купалишту „Штранд“ 

-није изведено 

5. 40664/03 
-блок Каће 
Дејановић-
сељачких буна 

-урбанистичко-технички услови за изградњу 
вишенаменских спортских терена (кошарка, одбојка, 
рукомет и мали фудбал) 

-није реализовано 
-поништен Акт о 
урбанистичким 
условима 

6. 42452/03 
-парцела 2599/3 КО 
Ветерник 

-урбанистички услови за изградњу вишенаменских 
спортско-рекреативних терена (кошарка, одбојка, 
рукомет, тенис, едукативно-корективне вежбе у 
партеру) и свлачионица 

-изведена су три 
терена за мали 
фудбал 
-Спортски центар 
„Болесников“ 

7. 45391/03 
-улица Драгише 
Брашована 

-урбанистички услови за реконструкцију постојећег 
спортског терена и полигона за игру деце 

 

8. 45395/03 
-блок VIII у 
Петроварадину 

-урбанистички услови за реконструкцију постојећег 
спортског терена и полигона за игру деце 

 

9. 45393/03 -Бистрица V етапа 
-урбанистички услови за реконструкцију постојећег 
спортског терена са уређењем непосредне околине 

 

10. 48444/3 
-Булевар Јована 
Дучића 

-позитивно мишљење о легализацији тениских 
терена 

-Тениски клуб „6. 
мај“ 

11. 54979/04 -Темеринска 95 

-урбанистички услови за промену намене пословног 
простора, дела сервисне хале – радионице, у простор 
за коришћење картинг стазе, радионице за 
одржавање картинга и продавнице за продају 
спортске опреме за картинг 

-није реализовано 

12. 57477/05 
Ветерничка бб, 
Адице 

-урбанистички услови за рушење бесправно 
изграђених објеката Н1 и Н2 и изградњу пословног 
објекта (сквош сала са угоститељским делом и 
пратећим садржајима) 

-изведено 

13. 65495/06 -Нова бб, Адице 
-урбанистички услови за изградњу спортске хале у 
функцији малих спортова, пословног објекта и 
отвореног терена за тенис 

-изведено 
-спортски центар 
„Ас“ 

14. 67335/05 -Сентандрејски пут 

-урбанистички услови за изградњу спортско-
пословног објекта (спортске хале) ВП – П+1 
 
 

-кзведено 
-Спортски центар 
„Слана бара“ 

                                                 
38У овом броју се не налазе документи који се односе на школске објекте, с обзиром да су они 
споменути у поглављу о школском спорту 



СТУДИЈА СПОРТА - Документациона основа Генералног плана града Новог Сада 

ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3/III, 21000 Нови Сад 44

15. 70908/06 -Сунчани кеј 
-позитивно мишљење о изграђеном спортском 
објекту 

-Веслачки клуб 
„Данубиус“ 

16. 71173/07 
-Булевар Јована 
Дучића 

-урбанистички услови за изградњу пословног 
објекта 3А и 3Б у оквиру комплекса тениског клуба 

-изведено 
-Тениски клуб „6. 
мај“ 

17. 71343/07 
-парцела 2599/3 КО 
Ветерник 

-негативно мишљење о изграђеним спортским 
теренима у зони коридора далековода 

-Спортски центар 
„Болесников 

18. 72221/07 
-Булевар Јована 
Дучића 

-урбанистички услови за изградњу трибина са 
подтрибинским простором, централног терена и 
двонаменског склоништа у оквиру комплекса 
тениског клуба 

-изведено 
-Тениски клуб „6. 
мај“ 

19. 73615/07 
-Булевар Јована 
Дучића 

-урбанистички услови за изградњу комплекса базена 
и сале за мале спортове 

-реализација је у 
току 

20. 73684/07 -Бранка Ћопића -урбанистички услови за изградњу спортске хале -није изведено 

21. 75526/07 -Сентандрејски пут -урбанистички услови за изградњу затвореног базена 
-кзведено 
-Спортски центар 
„Слана бара“ 

22. 79118/08 
-Спортски центар 
„Стрелиште“ 

-за доградњу магацина  

23. 79429/08 -Бранка Ћопића -урбанистички услови за спортску халу -није изведено 

24. 80432/08 
-стадион 
„Карађорђе“ 

-урбанистички услови за реконструкцију, доградњу 
и надоградњу југоисточне трибине стадиона 
„Карађорђе“ 

-изведено 

25. 82416/08 
-„Ђачко 
игралиште“ 

-урбанистички услови за реконструкцију атлетске 
стазе и изградњу лакоатлетских борилишта за 
скакачке и бацачке дисциплине и уређење простора 
око терена, у оквиру комплекса Ђачког игралишта 

-изведено 

26. 82705/08 
-стадион 
„Карађорђе“ 

-урбанистички услови за рушење дела трибина у 
циљу формирања два борилишта за скок у даљ и 
троскок, измештање борилишта за бацање кугле и 
изградњу два борилишта за скок с мотком, на 
стадиону „Карађорђе“ 

-изведено 

27. 83616/08 
-стадион 
„Карађорђе“ 

-урбанистички услови за рушење дела трибина у 
циљу формирања борилишта за скок у даљ и 
троскок, формирање борилишта за скок у даљ и 
троскок у оквиру фудбалског терена уз атлетску 
стазу, измештање борилишта за бацање кугле и 
изградњу два борилишта за скок с мотком, на 
стадиону „Карађорђе“ 

-изведено 

28. 84538/08 
-улица Павла 
Стаматовића 

-урбанистички услови за промену намене постојећег 
пословног простора у спортски центар 

 

29. 86540/09 -Футошки пут 15 
-услови за изградњу пословног објекта (спортски, 
угоститељски и други пратећи садржаји) 

 

 88258/09 
-спортски центар 
„Сајмиште“ 

-урбанистички услови за доградњу спрата постојеће 
куглане СЦ „Сајмиште“ до спратности П+1 и 
доградња пословног простора (администрација) до 
пуног габарита приземља спратности П 

 

 
Привремени урбанистички услови за спортске објекте 

У периоду од 1998. године до тренутка израде студије издато је укупно 18 
привремених услова за спортске терене и објекте, од којих су неки издавани два пута за 
исту локацију. Привремени услови су издавани за следеће садржаје: 
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− 11 за балон хале и спортске дворане 
− 3 за спортске терене на отвореном 
− 2 за тениске терене 
− 1 за спортове на води 
− 1 за терен за боћање 

Табела 14– Преглед привремених урбанистичких услова за спортске објекте 
 Број Локација Документ Напомена 

1. 27367/00 
-делови парцела 
2478/33 и 2468/44 
КО Ветерник 

-урбанистичко-технички услови за привремено 
уређење јавне површине, односно изградњу 
привременог монтажног објекта у функцији спорта и 
рекреације и изградњу поливалентног терена за мале 
спортове на комплексу МЗ „Адице“ 

-није изведено 

2. 36899/02 
-парцеле 2165 и 
2166/1 КО 
Петроварадин 

-урбанистичко-технички услови за изградњу 
привременог вишенаменског спортског терена (за 
кошарку и мали фудбал) 

-није изведено 

3. 40521/03 
-спортски центар 
„Сајмиште“ 

-урбанистичко-технички услови за изградњу 
привременог објекта спортско-рекреативног центра 

-изведено 
-хала „Бинс“ 

4. 43364/03 
-Петефи Шандора 
31 

-урбанистичко-технички услови за изградњу два 
привремена тенис терена 

-изведено 

5. 45394/03 -Бошка Вребалова 
-урбанистички услови за изградњу привремених 
вишенаменских спортских терена (за кошарку, 
рукомет и мали фудбал) 

-није изведено 

6. 46747/03 
-Булевар цара 
Лазара 

-урбанистички услови за постављање две привремене 
монтажне балон сале за одвијање спортских 
активности 

-изведено 

7. 49808/03 
-лева обала Дунава 
на 1258+800km 

-урбанистички услови за привремено коришћење 
дела обале и воденог простора за постављање 
понтона-сплава за одвијање спортских активности на 
води, и привез клупских чамаца 

-изведено 

8. 56307/04 
-Јураја Крижанића 
11 

-урбанистички услови за изградњу привремене балон 
сале 

-није изведено 

9. 61390/05 -Зеленгорска 
-урбанистички услови за изградњу привремене 
спортске сале са анексом 

-није изведено 

10. 62559/05 
-парцела 3739/2 КО 
Нови Сад  

-урбанистички услови за изградњу привременог 
спортско-рекреативног терена, терен за боћање 

-није изведено 

11. 65220/05 -Јернеја Копитара 
-урбанистички услови за изградњу привремене 
монтажне спортске сале 

-изведено 

12. 69008/06 
-Бате Бркића-
сељачких буна 

-урбанистички услови за постављање две привремене 
монтажне балон сале за одвијање спортских 
активности 

-није изведено 
-започета је 
изградња школе „Др 
Милан Петровић“ 

13. 71071/06 -Јернеја Копитара 
-урбанистички услови за изградњу привременог 
отвореног тениског терена са оградом 

-изведено 

14. 73662/07 
-Радивоја Раше 
Радујкова-Стојана 
Новаковића 

-урбанистички услови за постављање привремене 
самоуслужне перионице (бетонски плато и монтажни 
објекат са боксовима) са приступном саобраћајницом 
(1. фаза), и изградњу 3 привремене монтажне хале за 
одвијање спортских активности (фазе 2, 3 и 4) 
 
 
 

-изведено 
-изведени су 
отворени терени 
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15. 76126/07 
-парцела 3974/3 КО 
Ветерник 

-урбанистички услови за изградњу привремене 
спортске сале са пратећим садржајима ВП, гараже П 
и два отворена спортска терена 

-изведени терени на 
отвореном 
-Спортски центар 
„Волеј“ 

16. 79176/08 
-Булевар Јована 
Дучића 

-урбанистички услови за изградњу привремених 
објеката за потребе тениског центра 

-изведено 

17. 86300/09 -„Штранд“ 
-урбанистички услови за постављање две привремене 
балон сале са приземним анексом 

-није изведено 

18. 82115/08 -Београдски кеј 
-урбанистички услови за изградњу привремених 
травних спортских терена 

-није изведено 

 
3.3. Анализа стања у области спорта у Новом Саду 

Нови Сад представља један од најразвијенијих спортских центара у земљи. 
У граду су организована многа значајна спортска такмичења: Европско и 

светско првенство у стоном тенису, Шаховска олимпијада, Европско и светско 
првенство у самбоу, Европски и Балкански шампионат у џудоу, Светско првенство у 
хокеју на леду Друге дивизије – група А, Европско јуниорско првенство у атлетици, 
Светска лига у одбојци.39 Осим организације комплетних првенстава, у Новом Саду су 
се одигравале и утакмице Светске лиге у одбојци, утакмице у европским 
шампионатима у кошарци, одбојци, ватерполу, хокеју на леду, као и бројна такмичења 
на националном нивоу. 
 

Спортске организације и савези 

Према подацима Републичког завода за статистику на територији града Новог 
Сада програмску, тренажну и такмичарску, активност реализује преко 400 спортских 
организација.40 У око 80 спортских организација се реализује спортска активност 
жена.41 

У Новом Саду су заступљени готово сви олимпијски спортови.42 
Спортске организације са територије Новог Сада су удружене у 45 гранских 

савеза из следећих спортских грана: одбојка, кошарка, фудбал, рукомет, џудо, 
бициклизам, шах, атлетика, пливање, кајак, стрељаштво, карате, стони тенис, тенис, 
хокеј на леду, коњички спорт, куглање, плес, планинарење, кик бокс, теквондо, бокс, 
мачевање, џиу џицу, бејзбол, аеробик, савате, ватерполо, рвање, гимнастика, веслање, 
триатлон, хокеј на трави, амерички фудбал, једрење, рагби, бадминтон, стреличарство, 
самбо, бриџ, оријентациони спорт, боћање, клизање, спортско пењање – алпинизам, 
атлетска гимнастика43. 

                                                 
39Стратегија привредног развоја Града Новог Сада, страна 195 
40Подаци из евиденције Градске управе за спорт и омладину 
41Стратегијa привредног развоја Града Новог Сада, страна 194 
42Стратегија привредног развоја Града Новог Сада, страна 194 
43Подаци из евиденције Градске управе за спорт и омладину 
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Осим наведених гранских савеза и спортских организација удружених у гранске 
савезе, на територији града своје активности обавља још 12 спортских савеза, претежно 
за спорт и рекреацију особа са неким видом инвалидитета.44 
 

Спортисти 

Према последњем релевантном податку из децембра 2004. године, око 16.000 
спортиста било је укључено у спортске активности на територији Новог Сада. 

Спортисти Новог Сада су освајачи бројних медаља на Олимпијским играма, 
светским, европским и балканским првенствима, као и Медитеранским играма. 45 
 

Постојећи спортски центри и објекти 

Спортски и пословни центар „Војводина“ није у потпуности завршен, с 
обзиром да поједини садржаји још увек нису реализовани, а планирани су. 

Центром управља Јавно предузеће Спортски и пословни центар „Војводина“, 
чију делатност обухватају спорт, култура, туризам, угоститељство, пословање. Центар 
чине спортски, пословни, конгресни, угоститељски и културолошки садржаји. У центру 
дневно борави око 35.000 људи. 

Изградња објекта је предвиђена још 1950. године Генералним урбанистичким 
планом Новог Сада. Одлуку о изградњи донела је Скупштина града Новог Сада 1978. 
године, поводом прихватања кандидатуре Новог Сада за одржавање 36. Светског 
првенства у стоном тенису – СПЕНС 81. Пројекат центра израдио је Институт за 
архитектуру Архитектонског факултета у Сарајеву, а пројектанти су Жика Јанковић, 
дипл. инж. арх., и Бранко Булић, дипл. инж. арх. Изградња је започета 1979. године, а 
центар је пуштен у рад 14. априла 1981. године за 36. Светско првенство у стоном 
тенису. До априла 1981. године изграђени су најнеопходнији садржаји у делу блока 
А+Б (Велика дворана, Мала дворана, Прес центар, комуникације и сл.), да би до краја 
1981. године, након одржаног светског првенства, били завршени започети радови на 
делу овог објекта ради довођења у функцију за редовну експлоатацију. 1983. године 
завршено је и затворено клизалиште. Априла 1986. године Скупштина Града је донела 
одлуку о наставку изградње центра, са тежиштем на завршетку базена, након чега су  
настављени радови на изградњи базена. Комплекс затворених базена је пуштен у рад 
почетком 1990. године. 

Површина локације је око 20 ha, од чега је око 3,25 ha површина стадиона 
„Карађорђе“. Површина која је Генералним планом намењена овом спортском центру је 
нешто мања и износи 17,82 ha, с обзиром да је део површине уз Булевар ослобођења 
намењен општеградском центру. 

Центар је пројектован тако да га чине четири целине: 
− објекат АБЦ, 

                                                 
44Подаци из евиденције Градске управе за спорт и омладину 
45Стратегија привредног развоја Града Новог Сада, страна 194 
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− гаража са паркинг простором, 
− отворени спортски терени, 
− фудбалски стадион. 
Објекат АБЦ има укупну корисну површину од 85.091 m2,, од чега је 46.319 m2 

корисна површина затворених спортских садржаја. У оквиру објекта се налазе следећи 
спортски садржаји: 

− поливалентна (велика) дворана, димензија 69,47 х 40,57m (19.388 m2, 
површина борилишта: 3.000 m2), капацитет гледалишта: 7.022 места 

− поливалентна (мала) дворана, димензија 49,60 х 27,38m (5.415 m2, површина 
борилишта: 1.375 m2), капацитет гледалишта: 1.030 места 

− ледена дворана, димензија 65,00 х42,00 m (9.309 m2, површина ледене плоче: 
2.370 m2), капацитет гледалишта: 1.030 места 

− џудо дворана, димензија 38,85 х23,90 m (1.824 m2), капацитет гледалишта: 
400 места 

− бокс дворана (648 m2) 
− стонотениска дворана, димензија 38,85 х25,06 m (1.824 m2), капацитет 

гледалишта: 400 места 
− куглана (1.343 m2, борилиште 480 m2, 8 стаза), капацитет гледалишта: 200 

места 
− стрељана (493 m2, 30 покретних мета), капацитет гледалишта: 100 места 
− затворени базени, димензија 25,00 х50,00 m и 12,00 х 20,00m (2.964 m2), 

капацитет гледалишта: 1.000 места, капацитет базена: 350 корисника. 

Поред већ постојећих садржаја, планиран је завршетак изградње објекта, 
извођењем следећих садржаја: 

− завршетак изградње комплекса отворених базена, димензија 21,00 х50,00 m, 
16,00 х25,00 m и базен за децу, капацитет: 4.000 корисника 

− изградња отвореног клизалишта. 

Осим спортских, у објекту се налазе и следећи садржаји: 
− конгресни садржаји (прес центар, амфитеатар, свечани салон, 

конференцијска сала), 
− продајни простори (215 продајних простора површине 14.259 m2,), 
− канцеларијски простор. 

Гаража у два нивоа се налази уз објекат, са прилазом из Радничке улице и са 
Булевара цара Лазара, са чуварском службом, уз месечну закупнину. Капацитет гараже 
је 164+130 места. Поред центра, налазе се и паркиралишта капацитета 350 места. 

Од отворених спортских терена, у склопу центра ради тениски центар, са 11 
тениских игралишта на шљаци, ограђених плетеном оградом, са рефлекторском 
расветом. 
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Фудбалски стадион „Карађорђе“ површине 32.483 m2,, користи Фудбалски клуб 
„Војводина“. Стадион има и кружну атлетску стазу дужине 400 m, а за потребе 
одржавања Европског јуниорског првенства у атлетици 2009. године изведена је 
реконструкција, тако да су изведена по два борилишта за скок у даљ и троскок, и два 
борилишта за скок с мотком, а постојеће борилиште за бацање кугле је измештено. 
Поред стадиона, налази се помоћно фудбалско игралиште. 

За простор центра не постоји план детаљније разраде. Регулациони план 
комплекса СПЦ „Војводина“ у Новом Саду из 2000. године, који није усвојен, 
предвиђао је комплетирање центра изградњом претежно отворених спортских терена, 
али и пратећих садржаја. У процедури је План детаљне регулације простора спортског 
и пословног центра "Војводина" у Новом Саду. 
 

Спортски центар „Стрелиште“ је специфичан спортски центар, намењен 
првенствено стрељаштву, и то малокалибарским оружјем. Простор је делимично 
изграђен од 1957. године, када је изведене прве ватрене линије. 

Површина комплекса је незнатно смањена са 18,53 ha 18,10 ha, с обзиром да је 
проширена суседна намена са западне стране, што је урађено кроз План детаљне 
регулације Малог Београда-Великог Рита II у Новом Саду (Службени лист Града Новог 
Сада, број 5/2009). Укупна површина објеката износи 1.054 m2, од чега је површина 
спортских садржаја 625 m2. 

Не постоји план детаљније разраде. 
 

Спортски центар Универзитета заузима површину од 4,05 hа, у коју је 
урачуната површина спортског центра („Ђачког игралишта“) - 3,52 hа, и Факултета 
спорта и физичког васпитања 0,53 hа. 

Комплекс Ђачког игралишта, које је изграђено 1936. године, обухвата: 
− објекат (велика сала, сала за борилачке спортове, фитнес кабинет), 
− спортске терене (атлетско борилиште, 3 тениска терена, фудбалско 

игралиште, 2 игралишта за рукомет – мали фудбал, 2 кошаркашка 
игралишта, игралиште за одбојку и кошарку). 

За потребе одржавања Европског јуниорског првенства у атлетици 2009. године 
реконструисана је атлетска стаза и изведена су лакоатлетска борилишта, за скакачке и 
бацачке дисциплине. 

Комплекс Ђачког игралишта је обухваћен Нацртом плана детаљне регулације 
Универзитетског комплекса у Новом Саду, који није донет. 

Објекат Факултета спорта и физичког васпитања садржи следеће: 
− велику салу (за кошарку, одбојку, рукомет, мали фудбал), 
− малу салу (за ритмичку гимнастику и плес), 
− гимнастичку салу (за спортску гимнастику), 
− пратеће образовне садржаје (2 амфитеатра, 5 учионица, рачунарски центар). 
На објекту се тренутни изводе радови на надоградњи. 
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Објекат је обухваћен Нацртом плана детаљне регулације регулације простора 
спортског и пословног центра "Војводина" у Новом Саду. 
 

Спортски центар „Сајмиште“ није у потпуности завршен, с обзиром да 
поједини садржаји још увек нису реализовани, а планирани су. Центар је почео да се 
развија 1965. године, извођењем спортских терена на отвореном (фудбалског, 
рукометних и одбојкашких игралишта и тениских терена). 

Центар послује у склопу Јавног предузећа Спортски и пословни центар 
„Војводина“, као посебан спортски објекат. Отворени терени центра се највише 
користе као градска оаза за слободну рекреацију грађана, кроз коју годишње прође око 
100.000 деце, младих и одраслих. 

Површина комплекса износи 5,66 hа (56.598 m2). Укупна површина објеката 
износи 5.468 m2,, од чега је површина спортских садржаја 2.621 m2. У оквиру спортског 
центра налазе се следећи садржаји: 

− спортска хала, димензија 110,00 х40,00 m (4.400 m2), са тереном за спортске 
игре, 5 тениских терена, 2 атлетска полигона за скакачке дисциплине;46 

− куглана (4 стазе) 
− монтажна хала „Бинс“ (мали фудбал, кошарка)47 
− отворени спортски терени: фудбалско игралиште 100,00 х 65,00 m, атлетска 

стаза око фудбалског игралишта, 1 кошаркашко игралиште, 2 одбојкашка 
игралишта, 2 рукометна игралишта 

− тениски центар (9 тениских терена, 2 тениска зида) 
− отворени базени, димензија 21,00 х 50,00m, 10,00 х 20,00m и овални дечији 

базен брчкавац Ø 12,00 m. 
Део спортског центра северно од улице Новосадског сајма обухваћен је Планом 

детаљне регулације дела спортског центра „Сајмиште“ у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 14/2007), којим се планира изградња вишенаменске спортске 
хале за мале спортове и друге спортско-рекреативне садржаје, хале за борилачке 
спортове, трибина уз фудбалско игралиште. Планира се задржавање фудбалског 
игралишта, уз корекцију димензија, извођење четири спринт стазе дужине 60 m. 

Јужни део спортског центра, у оквиру кога се налази комплекс базена, није 
обухваћен планом детаљније разраде. 

Спортска дворана, која се налази у склопу Новосадског сајма, обухваћена је 
Планом детаљне регулације блока Новосадског сајма у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 41/2007). 
 

Спортски центар „Раднички“ постоји од 1952. године, када су изведена два 
фудбалска игралишта и куглана. 
                                                 

46Хала се налази у склопу комплекса Новосадског сајма 
47Хала је изведена 2003. године на основу привремених урбанистичких услова, са роком 
привремености од 5 година, на месту отвореног клизалишта 
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Површина комплекса износи 5,07 ha. Укупна површина објеката износи       
1.354 m2,, од чега је површина спортских садржаја свега 87 m2. 

У оквиру спортког центра налазе се следећи садржаји, претежно спортски 
терени на отвореном: 

− фудбалско игралиште са трибинама, помоћно фудбалско игралиште, 
рукометно, кошаркашко и одбојкашко игралиште. 

− куглана (2 стазе) 
Не постоји план детаљније разраде за спортски центар. 

 
Спортски центар „Славија“ настао је 1962. године, када је изведено фудбалско 

игралиште. 
Површина комплекса износи 3,75 ha. Укупна површина објеката, који су у 

целини пратећи садржаји, износи 515 m2,. 
У оквиру спортског центра налазе се фудбалско и рукометно игралиште, свако 

са припадајућим трибинама. Простор спортског центра је улицом подељен на два дела. 
Спортски центар је обухваћен Планом детаљне регулације дела Салајке између 

улица Теодора Мандића, Темеринске, Партизанске и Сентандрејског пута у Новом 
Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 20/2003 и 31/2009). 
Планом је дефинисана могућа фазна реализација садржаја у источном и западном делу 
спортског центра. 
 

Спортски центар „Клиса“ заузима површину 6,95 ha. 
Спортски центар је делимично реализован. У оквиру спортског центра налазе се 

отворени спортски терени, и то: фудбалско игралиште са трибинама, помоћно 
фудбалско игралиште, рукометно игралиште са трибинама и три кошаркашка 
игралишта, и атлетска стаза. 

Регулационим планом основне школе, спортског центра, парка и индивидуалног 
становања на Клиси у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 6/96 и 
12/2003), планирана је изградња вишенаменске дворане (са салом за борилачке 
спортове), затвореног базена или спортске дворане, помоћног фудбалског игралишта, 
стадиона малих спортова и терена на отвореном (за рукомет, кошарку, одбојку, тенис). 
 

Спортски центар „Младост“ заузима површину 4,57 ha. 
Спортски центар је делимично реализован, а у току је реализација преосталих 

садржаја. Постојећи су комплекси фудбалског клуба и тениског центра, је фудбалског 
игралиште, до кога се налази тениски центар. 

Тениски центар је функционисао и раније, али су постојали само отворени 
терени, а током 2008/2009 године је изведен и централни тениски стадион и пословни 
објекти у склопу тениског центра, уз Булевар Јована Дучића. 
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За последњи део спортског центра, објекат са вишенаменском халом и 
отвореним и затвореним базеном, издати су урбанистички услови и може се сматрати 
да је и у том сегменту започета реализација. 
 

Спортски центар „Слана бара“ налази се уз Клисански пут, на површини 
комплекс од 1,30 ha. Центар је комплетиран завршетком објекта базена, који је отворен 
30. октобра 2009. године. Спортским центром управља Јавно предузеће „Пословни 
простор“, које је управљање базеном препустило Ватерполо клубу „Војводина“. 

Центар се састоји из два објекта: спортске хале са универзалном двораном, и 
објекта базена. У оквиру објекта се налази и 17 пословних простора површине 1.200m2. 

У комплексу базена налази се затворени базен димензија 25,00х33,33m, са 
неопходним пратећим просторима. Укупна површина објекта је 4.809,21m2, од чега је 
4.541,58m2 површина базена, а 267,63m2 површина пет пословних простора.48 

Спортски центар је изграђен у складу са Регулационим планом центра „Клиса“ у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 14/2000 и 17/2003). 
 

„Партизан I“ на Телепу садржи спортске терене на отвореном (за кошарку, 
одбојку, тенис, рукомет-мали фудбал) и две сале. Планира се препарцелација, тако што 
ће се терени за мали фудбал и тенис припојити комплексу школе, која их користи, а 
планира се и проширење комплекса. 

Обухваћен је Планом детаљне регулације подручја Телепа у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 39/2007). 
 

Комплекс Спортског друштва „Партизан II“ налази се у улици Уроша 
Предиће број 6. Спортско друштво организује школе гимнастике, одбојке, кошарке и 
рукомета.49 

Планом детаљне регулације простора између улица Мичуринове, Новосадског 
сајма и Футошке у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, број 27/2006) 
комплекс се задржава, уз могућност надоградње приземног објекта до спратности П+1. 
 

Соколски дом се налази у улици Игњата Павласа број 2. 
Један од монументалних објеката модерне архитектуре, званично назван „Дом 

краља Александра I ујединитеља“, урађен је по пројекту Ђорђа Табаковића. Изградња 
је започела августа 1934, а завршена је 1. фебруара 1936. године. Поводом изградње је 
забележено да ће Соколски дом омогућити рад „Соколског друштва“ које је тада 
бројало преко 3.000 чланова, и било једна од најмасовнијих организација са великим 
бројем спортких дисциплина које јачају тело и дух. Изворни садраји објекта били су 

                                                 
48Податак са званичне Интернет презентације Града Новог Сада -  

http://www.novisad.rs/content/otvoren-bazen-u-sportskom-tsentru-slana-bara-u-novosadskom-nase-u-
klisa 

49Подаци са Интернет презентације www.virtualnigrad.com/PARTIZAN_II-show-24330 
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врло разноврсни, примарно у функцији соколских активности (свлачионице, купатила и 
вежбаонице са посебним улазима за жене и мушкарце; дворана луткарског позоришта; 
репрезентативна дворана са позорницом; ресторан), а са дворишне стране објекта се 
налазило лакоатлетско вежбалиште са стазом дужине 280m и ширине 8m.50 

У свом склопу има једну велику и три мање сале са комплетном пратећом 
инфраструктуром, а све гимнастичке справе су по стандардима Међународне 
гимнастичке федерације.51 У склопу комплекса се налазе и отворени терени, терен за 
рукомет и кошарку. 

Не постоји план детаљније разраде за овај комплекс. 
 

Тениски центар у Дунавском парку је подигнут око 1930. године, када су 
започети радови на уређењу парка. Власник овог спортског објекта Град Нови Сад, а 
корисник је тениски клуб ''Војводина''. 

Површина комплекса тениског игралишта је 4.179 m2. Западна страна тениског 
игралишта наставља се на помоћни терен, источно од терена налази се објекат тениског 
клуба, а јужно дужином целог терена су отворене трибине. Површина објекта тениског 
клуба једне етаже износи 173 m2. Објекат је на вишој коти него што је сам терен, тако 
да према игралишту објекат сачињавају денивелисано приземље и спрат, а са парковске 
стране објекат је приземни. Денивелисано приземље сада се користи за угоститељску 
делатност (кафе-посластичарницу). 

Планом детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 46/05) се задржава тениско игралиште, уз потребну 
реконструкцију трибина. 
 

Рукометно игралиште у Дунавском парку је подигнуто 1948. године. 
Површина комплекса постојећег рукометног игралишта је 1813 m2. Са источне стране 
се налазе бетонске трибине (објекат) површине 392 m2. Према улици Иве Лоле Рибара 
испод трибина (у сутерену објекта) на површини од око 210 m2, формиран је низ локала 
који су издати у закуп. 

Планом детаљне регулације „Дунавски парк“ у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 46/05) рукометно игралиште се намењује за спортско-
културно-рекреативни комплекс. Потребно је реконструисати старо рукометно 
игралиште и трибине са пословним простором тако да буде примереније планираној 
намени комплекса (спорт, култура, рекреација). Комплекс стадиона би имао 
мултифункционалну намену, на њему би се током целе године реализовали спортски 
догађаји, утакмице, мултимедијални догађаји, перформанси, медијски спектакли, 
концерти. Трибински простор треба организовати тако да се културни сегмент намена 
комплекса може искористити у примеренијем обиму. У том смислу простор је потребно 

                                                 
50„Нови Сад од куће до куће“, страна  

51Податак са званичне Интернет презентације Града Новог Сада - 
http://www.gradnovisad.org.yu/cnt/index.php?id_node=195 
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надоградити лаком конструкцијом која се може устројити режимом сезонске отворено- 
затворене опне од транспранетних материјала. Читава структура надоградње не сме 
угрожавати амбијент заштићене зоне парка, а мора бити препознатљива по свом 
ненаметљивом и савременом обликовању. Подтрибински простор (површине око 210 
m2) додатно укључити у планирану намену овог комплекса. Поред уређења постојећег 
пратећег простора, неопходно је заменити подлогу на самом терену која не треба да 
буде асфалтна, него да се постави подлога на бази тартана или сл. (отпорна на 
временске прилике).  
 

Комплекс „Еђшег“ се налази у улици Антона Чехова број 4. 
Објекат је изграђен 1890. године, за прославу стогодишњице оснивања 

„Стрељачког друштва“, најстаријег спортског друштва у Новом Саду, које је на том 
месту основано 1790. године. Зграду је пројектовао Георг Молнар, грађевинске радове 
је извео Карл Лерер, а ентеријер је осмислио Антон Тикмајер. Спортско друштво је 
тако добило модерну зграду, која је била стециште младих и спортиста Новог Сада. По 
завршетку Другог светског рата, 1945. године, основано је спортско друштво Јединство 
((мађ. Egység – јединство), које је окупљало спортисте мађарске националности, одакле 
и потиче мађарски назив за друштво, а чије је седиште било у згради у улици Антона 
Чехова. У оквиру друштва су врло брзо оформљена три клуба: кошаркашки, куглашки 
и фудбалски, и неколико других секција. Спортско друштво, у којем је било активно 
око 500 спортиста, врло успешно је деловало до 1960. године.52 

Објекат је напуштен и пропада, иако је проглашен за споменик културе. Током 
последњих година јављало се неколико идеја о реконструкцији објекта, али ништа 
конкретно није урађено и објекат и даље пропада. 

Планом детаљне регулације блокова око улице Данила Киша у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог Сада“, бр. 9/03, 12/03 и 3/06) „Еђшег“ се дефинише као 
спортско-културно-туристички комплекс. Планира се задржавање главног објекта, у 
постојећем габариту и спратности, уз реконструкцију, и могућа доградња анекса. 
 

Фитнес центар „Blue loft“ се налази на Футошком путу број 93ц. Центар је 
отворен 1999. године, у реновираноj фабричкoj хали Фабрике огледала „Алба“, на 
површини од 1.200m2. У центру су створени услови за активно тренирање, фитнес 
(fitness), и релаксацију, одмор и разоноду (wellness). Различити фитнес програми, од 
почетно-рекреативних до високо професионалних, одвијају се на 80 справа за вежбање, 
25 кардио справа и са слободним теговима. Поред овог, центар нуди аеробик и друге 
групне тренинге.53 

Планом детаљне регулације подручја „Телепа“ у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 29/2007), центар се задржава и омогућава се даљи развој, уз 

                                                 
52Из википедије, слободне енциклопедије 
53Подаци са званичне Интернет презентације - www.blueloft.co.rs 
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мешање са сродним наменама, према условима преовлађујуће зоне производног 
занатства и услуга са комерцијалним садржајима. 
 

Куглана - „Space bowling“ центар се налази у улици Гаврила Принципа број 9, 
у делу реконструисане хале предузећа АД „Југодент“. Центар је отворен 15. септембра 
2007. године, као први и једини центар за „bowling“ у Војводини (прва оваква куглана 
је отворена у Београду), код нас познатији као америчко куглање54, које је у земљама 
западне Европе и Америци већ одавно постало веома популаран вид рекреације, али и 
озбиљан професионални спорт. 

Куглана са десет стаза је урађена по европским и светским стандардима. 
Опремљена је најсавременијом Brunswick опремом и комплетно компјутеризована. 
Стазе се закупљују на сат времена, а куглану могу користити мушкарци, жене и деца, с 
обзиром да за све постоје посебно прилагођене кугле.55 
 

Спортски центар „Ас“ у Новој улици бб у Адицама садржи спортску салу за 
мале спортове и терене на отвореном (2 тениска терена, зид за тренирање и терен за 
мали фудбал). Изграђен је према издатим урбанистичким условима 

Обухваћен је Планом детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008). 
 

Спортски центар „Болесников“ у улици Илије Гарашанина број 10 Адицама 
намењен је првенствено малом фудбалу. Садржи 3 терена за мали фудбал и пратеће 
садржаје (свлачионице). Издавани су урбанистички услови за вишенаменске спортске 
терене (кошарка, одбојка, рукомет, тенис), и негативно мишљење о легализацији 
изведених терена. 

Обухваћен је Планом детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008). 
 

Тениски центар у Ветерничкој бб у Адицама обухвата 8 тениских терена и 
зграду клуба.  

Обухваћен је Планом детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008). 
 

Сквош клуб у Ветерничкој бб у Адицама садржи салу за сквош, угоститељске и 
пратеће садржаје. Изграђен је у складу са урбанистичким условима. 

Обухваћен је Планом детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008). 
 

                                                 
54Подаци за званичне Интернет презентације „Space Bowling“ центра - www.spacebowling.rs 
55http://www.vojvodinacafe.com/forum/novi-sad/americko-kuglanje-u-novom-sadu-5293 
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Коњички центар у Адицама се налази у близини Спортског центра „Ас“. 
Планом се задржава. 

Обухваћен је Планом детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008). 

 
Спортски центар „Волеј“ у Адицама је изграђен на основу привременим 

урбанистичких услова. Садржи терене на отвореном за кошарку и одбојку, тенис и бич-
волеј. Планирана је и изградња спортске сале. 

Обухваћен је Планом детаљне регулације Адица у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008). 
 

Коњички центар у Петроварадину се налази иза објекта „Ловотурса“. 
 

Комплекс Фудбалског клуба „Кабел“ на Сунчаном кеју обухвата два 
постојећа фудбалска игралишта.  

Обухваћен је Регулационим планом рекреативног подручја „Штранд Кабел“ у 
Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 11/2000 и 12/2003). Планира се 
промена оријентација оба игралишта, изградња игралишта за мале спортове(два 
тениска игралишта или једно рукометно у комбинацији са одбојкашким и 
кошаркашким), и изградња западне трибине за 2.000-2.500 гледалаца. 
 

Спортски центар уз Темерински пут је само делимично реализован, с обзиром 
да постоји само фудбалско игралиште. 

Обухваћен је Регулационим планом простора улазног правца дуж Темеринског 
пута у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 22/2002 и 12/2003), којим 
се задржава и проширује. 
 

Спортски центар у Петроварадину обухвата 2 фудбалска игралишта и једно за 
рукомет-мали фудбал. 

Обухваћен је Планом детаљне регулације спортског центра у Петроварадину 
(„Службени лист Града Новог Сада“, број 18/2005), којим се задржава и употпуњује 
новим садржајима. Планира се реконструкција постојећих објеката и задржавање 
слободних површина и игралишта, а од нових садржаја се планирају: спортска сала, 
трибине са подтрибинским простором, трибине на земљи, терени на отвореном 
(тениска игралишта, игралишта за кошарку и одбојку). 
 

Фудбалско игралиште „Фрушкогорац“ се налази у Каменичком парку.  
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Табела 15– Преглед постојећих спортских центара и објеката56 

 Назив 
Површина 
комплекса 

(ha) 

Површина 
објеката 

(m2) 

Површина 
спортских 
садржаја у 
објектима 

(m2) 

Површина 
спортских 
терена на 
отвореном 

(m2) 

Постојећи садржаји Планирани садржаји Урбанистички план 
Намена по 

Генералном плану 
Напомена 

85.091 46.319  

-поливалентна (велика) дворана 69,47х40,57m 
(19.388m2-борилиште 3.000 m2) 
-поливалентна (мала) дворана 49,60х27,38m 
(5.415m2-борилиште 1.375m2) 
-ледена дворана 65,00х42,00m (9.309m2-ледена 
плоча 2.370m2) 
-џудо дворана 38,85х23,90m (1.824m2) 
-бокс дворана (648m2) 
- стонотениска дворана 38,85х25,06m (1.824m2) 
-куглана (1.343m2-борилиште 480m2, 8 стаза) 
-стрељана (493 m2, 30 покретних мета) 
- затворени базени 25,00х50,00m и 12,00х20,00m 
(2.964 m2) 

Према првобитном пројекту: 
-отворени базени 21,00х50,00m, 
16,00х25,00m и базен за децу 
-отворено клизалиште 
 
Стратегијом привредног развоја 
Града Новог Сада предвиђена ја 
изградња олимпијског базена и 
базена за скокове, као и покривање 
новог комплекса и могуће 
повезивање са постојећим 
базенима 

 32.483  -фудбалски стадион 
-реконструкција стадиона, 
трибина, могућност наткривања 

1. 
Спортски и пословни 
центар „Војводина“, 
Сутјеска 2 

17,82ha 

  40.483 
отворени терени: 
-помоћно фудбалско игралиште (око 8.000 m2) 
-тениски терени (32.483 m2, 11 терена) 

 

-Нацрт плана детаљне регулације 
Спортског и пословног центра 
„Војводина“ у Новом Саду 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
градски спортски 
центар 

-површина локације коју 
користи центар је око 
20,00ha „Карађорђе“)-
Генералним планом је 
око 17,82ha намењено 
спортском центру, а 
остатак, уз Булевар 
ослобођења, 
општеградском центру 

2. 
Спортски центар 
„Стрелиште“, Пут 
шајкашког одреда 1а 

18,10ha 1.054 625 m2  
- управна зграда 
- ватрене линије за малокалибарско оружје (50m) 

 -нема плана детаљније разраде 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
градски спортски 
центар 

 

   

-„Ђачко игралиште“: 
-објекат (велика сала, сала за борилачке спортове, 
фитнес кабинет), 
-спортски терени (атлетско борилиште, 3 тениска 
терена, фудбалско игралиште, 2 игралишта за 
рукомет–мали фудбал, 2 кошаркашка игралишта, 
игралиште за одбојку и кошарку). 

    

3. 

Спортски центар 
Униветзитета 
(Факултете спорта и 
физичког 
васпитања), 
Ловћенска 2 и Др 
Васе Савића 3 

4,05ha 

   

-Факултета спорта и физичког васпитања: 
-велика сала (за кошарку, одбојку, рукомет, мали 
фудбал) 
-мала сала (за ритмичку гимнастику и плес) 
-гимнастичка сала (за спортску гимнастику) 
-пратећи образовни садржаји (2 амфитеатра, 5 
учионица, рачунарски центар). 
На објекту се тренутни изводе радови на 
надоградњи. 

-проширење капацитета и 
доградња Факултета спорта и 
физичког васпитања-изградња сале 
намењене различитим спортским 
садржајима 
-реконструкција постојећих и 
изградња нових спортских терена, 
уређење трибина „Ђачког 
игралишта“ 
 
 
 
 
 

-Нацрт плана детаљне регулације 
Универзитетског комплекса у 
Новом Саду 
-Нацрт плана детаљне регулације 
Спортског и пословног центра 
„Војводина“ у Новом Саду 

-Универзитет 
-спортски центар 
-делом се налази у 
мрежи спортских и 
рекреационих центара-
спортски центар 
универзитета 

 

                                                 
56Не постоје подаци о површинама у свим спортским центрима 
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-куглана (4 стазе) 
-тениски центар (9 терена) 
-фудбалско игралиште 100,00х65,00m 
-1 кошаркашко игралиште 
-2 одбојкашка игралишта 
-2 рукометна игралишта 

-планирани вишенаменски 
спортски центар (хала за мале 
спортове и друге спортско-
рекреативне садржаје) 
-планирана хала за борилачке 
спортове 
-корекција димензија постојећег 
фудбалског игралишта и изградња 
трибина максималног капацитета 
1.900 гледалаца) 
-планирана спринт-стаза 
-постојећи терени (кошарка, 
рукомет, мали фудбал-одбојка) 
мењају положај; 

2.681 2.023 12.312 

-отворени базени 21,00х50,00m, 10,00х20,00m и Ø 
12,00m 
-привремена монтажна хала (мали фудбал, 
кошарка) 

 

4. 

Спортски центар 
„Сајмиште“, 
Новосадског сајма-
Хајдук Вељкова 

5,66ha 

4.400   

-спортска хала у склопу Новосадског сајма 
110,00х40,00m (4.400 m2, терен за спортске игре, 
5 тениских терена, 2 атлетска полигона за 
скакачке дисциплине); усклопу Новосадског сајм 

 

-План детаљне регулације дела 
спортског центра „Сајмиште“ у 
Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 14/2007) 
-План детаљне регулације блока 
Новосадског сајма у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 41/2007). 
-јужни део комплекса није 
обрађен планом детаљније 
разраде 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
зонски спортски 
центар 
-сајам 

 

5. 
Спортски центар 
„Раднички“, 
Руменачка 152 

5,07ha 1.354 87 17.524 

-фудбалско игралиште са трибинама 
-помоћно фудбалско игралиште 
-рукометно игралиште, кошаркашко и одбојкашко 
игралиште 
-куглана (2 стазе) 

 -нема плана детаљније разраде 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
зонски спортски 
центар 

 

6. 
Спортски центар 
„Славија“, 
Шајкашка 44 

3,75ha 515  9.500 
-фудбалско игралиште са трибинама 
-рукометно игралиште са трибинама 
-управна зграда 

-планирана управна зграда (или 
доградња и надоградња постојеће) 
-планирана спортска дворана са 
трибинама, дворанама за 
борилачке спортове, пратећим 
садржајима 
-планирани отворени терени у 
северном и централном делу 
комплекса 

-План детаљне регулације дела 
Салајке између улица Теодора 
Мандића, Темеринске, 
Партизанске и Сентандрејског 
пута у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 
20/2003 и 31/2009) 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
зонски спортски 
центар 

 

7. 
Спортски центар 
„Клиса“, 
Зеленгорска 13а 

6,95ha   25.500 

-фудбалско игралиште са трибинама 
-помоћно фудбалско игралиште 
-рукометно игралиште са трибинама 
-три кошаркашка игралишта 
-атлетска стаза. 

-планирана вишенаменска дворана 
(са салом за борилачке спортове) 
-планирани затворени базен или 
спортска дворана 
-планирано помоћно фудбалског 
игралишта, стадиона малих 
спортова и терена на отвореном (за 
рукомет, кошарку, одбојку, тенис). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Регулациони план основне 
школе, спортског центра, парка и 
индивидуалног становања на 
Клиси у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 6/96 
и 12/2003) 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
зонски спортски 
центар 
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  9.174 
-фудбалско игралиште 
-рукометно игралиште 

-игралиште, трибине за 3.500-4.000 
гледалаца 
-управна зграда 

  4.125 
-тениски стадион 
-5 тениских терена 
-пословни објекти 

 

8. 
Спортски центар 
„Младост“, Булевар 
Јована Дучића 39 

4,57ha 

     

-универзална спортска дворана са 
трибинама за 1.100 гледалаца, са 
пратећим вишенаменским 
просторима и дечјим игралиштем 
-базени (затворени базени за 
пливање и скокове, трибине за 800-
1.400 гледалаца, отворени базени 
са платоима) 
-сале за мале спортове 
-на слободним површинама су 
планирана отворена спортска 
игралишта, базени, трибине, 
степеништа и платои 

-План детаљне регулације 
Бистрица у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 19/2007) 
-Урбанистички пројекат 
спортског центра „Бистрица“ у 
Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 5/2002 и 
12/2003); 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
зонски спортски 
центар 

 

   -спортска хала са универзалном двораном  

-Регулациони план центра 
„Клиса“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, бр. 14/2000 и 17/2003) 

-општеградски центар  
9. 

Спортски центар 
„Слана бара“, 
Сентандрејски пут 

1,30ha 

4.809,21 4.541,58  
-објекат базена: затворени базен димензија 
25,00х33,33m 

    

10. 
Спортски комплекс 
„Партизан“ 

    
-терени на отвореном (кошарка, одбојка, тенис, 
рукомет-мали фудбал) 
-две сале 

планира се препарцелација (терени 
за мали фудбал и тенис ће се 
припојити школи, која их користи, 
а планира се и проширење 
комплекса) 

-План детаљне регулације 
подручја Телепа у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 39/2007); 

-опште стамбене зоне 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
спортски објекти и 
површине 

 

11. 
Комплекс Спортског 
друштва „Партизан 
II“, Уроша Предића6 

0,09ha    -објекат са две сале (малом  и великом) -задржава се, могућа надоградња 

-План детаљне регулације 
простора између улица 
Мичуринове, Новосадског сајма 
и Футошке у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 27/2006) 

-опште стамбене зоне 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
спортски објекти и 
површине 

 

12. 
Соколски дом, 
Игњата Павласа 2 
 

    

-велика и три мање сале са комплетном пратећом 
инфраструктуром, а све гимнастичке справе су по 
стандардима Међународне гимнастичке 
федерације 
-отворени терени-терен за рукомет и кошарку. 

 -нема плана детаљније разраде 
-градски центар-стари 
центар 

 

13. 
Тениски центар, 
Дунавски парк 

0,42ha 173   
-4 тениска игралишта са трибинама, 
-помоћно игралиште 
-управна зграда 

-задржава се, уз реконструкцију 
трибина 

-План детаљне регулације 
„Дунавски парк“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 46/05) 

-паркови 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
спортски објекти и 
површине 

 

14. 
Рукометно 
игралиште, 
Дунавски парк 

0,18ha 602   -рукометно игралиште са трибинама -планира се замена подлоге 

-План детаљне регулације 
„Дунавски парк“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 46/05) 

-паркови 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
спортски објекти и 
површине 
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15. 
Комплекс „Еђшег“, 
Антона Чехова 4 

0,42ha    -објекат 
-2 кошаркашка игралишта --планира се доградња анекса 

-План детаљне регулације 
блокова око улице Данила Киша 
у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 9/2003, 
12/2003 и 3/2006); 

-опште стамбене зоне 
општеградски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
спортски објекти и 
површине 

-започет поступак за 
проглашење постојеће 
зграде за непокретно 
културно добро 
-условљава се доношење 
урбанистичког пројекта 
за уређење комплекса 

16. 
Фитнес центар „Blue 
loft“, Футошки пут 
број 93ц 

 1.200 1.200  
-80 справа за вежбање 
-25 кардио справа 
-слободни тегови 
-сала за аеробик 

-задржава се и омогућава се даљи 
развој 

-План детаљне регулације 
подручја „Телепа“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 29/2007) 

-општеградски центар 
-радна зона 
секундарних и 
терцијарних 
делатности 

 

17. 
Куглана -„Space 
bowling“, Гаврила 
Принципа 9 

    -куглана (за америчко куглање) са десет стаза  
-План детаљне регулације дела 
радне зоне „Запад“ у Новом Саду 
(„Службени лист Града Новог 
Сада“, број 13/2006) 

-општеградски центар 
-радна зона 
секундарних и 
терцијарних 
делатности 

 

18. 
Спортски центар 
„Ас“, Нова бб, Адице 

    
-спортска хала за мале спортове 
-2 тениска терена, и зид за тренирање 
-терен за мали фудбал 

 
-План детаљне регулације Адица 
у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008) 

-породично становање  

19. 
Спортски центар 
„Болесников“, Илије 
Гарашанина. Адице 

    
-три терена за мали фудбал 
-пратећи садржаји (свлачионице) 

 
-План детаљне регулације Адица 
у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008) 

-породично становање 
-енергетски коридор 

-издати урбанистички 
услови за терене 
-негативно мишљење о 
легализацији 

20. 
Тениски центар, 
Ветерничка бб, 
Адице 

    -8 тениских терена и зграду клуба  
-План детаљне регулације Адица 
у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008) 

-породично становање  

21. 
Сквош клуб, 
Ветерничка бб, 
Адице 

    -сала за сквош, угоститељски и пратећи садржаји  
-План детаљне регулације Адица 
у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008) 

-породично становање  

22. 
Коњички клуб, 
Адице 

      
-План детаљне регулације Адица 
у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008) 

-породично становање  

23. 
Спортски центар 
„Волеј“, Адице 

    
-терени на отвореном( кошарка и одбојка, тенис и 
бич-волеј) 
-планирана је и изградња спортске сале 

 
-План детаљне регулације Адица 
у Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 5/2008) 

-породично становање 
-изграђен на основу 
привремених 
урбанистичких услова 

24. 
Коњички клуб, 
Петроварадин 

       

-градски центар-
Петроварадинска 
тврђава 
-паркови 

 

25. 
Комплекс 
Фудбалског клуба 
„Кабел“, Сунчани кеј 

    -2 фудбалска игралишта (главно и помоћно) 

-промена оријентације оба 
фудбалска игралишта 
-изградња западне трибине за 
2.000-2.500 гледалаца 
-изградња игралишта за мале 
спортове (2 тениска игралишта или 
једно рукометно у комбинацији са 
одбојкашким и кошаркашким) 

-Регулациони план рекреативног 
подручја „Штранд Кабел“ у 
Новом Саду („Службени лист 
Града Новог Сада“, бр. 11/2000 и 

12/2003) 

  

26. 
Спортски центар уз 
Темерински пут 

    -фудбалско игралиште -задржава се и проширује 

-Регулациони план простора 
улазног правца дуж Темеринског 
пута у Новом Саду („Службени 
лист Града Новог Сада“, бр. 
22/2002 и 12/2003) 

-општеградски центар 
-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
спортски центар, 
спортски објекти и 
површине 
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27. 
Спортски центар у 
Петроварадину 

    
-2 фудбалска игралишта 
-игралиште за рукомет-мали фудбал 

-реконструкција постојећих 
објеката 
-изградња нових објеката 
(спортска хала, трибине са 
подтрибинским простором, 
трибине на земљи) 
-постојеће слободне површине се 
задржавају (игралишта за фудбал, 
мали фудбал и рукомет) 
-планира се извођење нових 
садржаја (тениска игралишта, 
игралишта за кошарку, одбојку) 

-План детаљне регулације 
спортског центра у 
Петроварадину („Службени лист 
Града Новог Сада“, број 18/2005) 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортсккх и 
рекреационих центара 

 

28. 

Фудбалско 
игралиште 
„Фрушкогорац“, 
Каменички парк 

    
-фудбалско игралиште 
-објекат спортског друштва 

-предвиђене монтажне трибине 
-предвиђена тениска игралишта 
-постојећи објекат спортског 
друштва 
-нови објекат на месту 
привременог 

-Нацрт плана детаљне регулације 
Каменичког парка 

-спортски центар 
-налази се у мрежи 
спортских и 
рекреационих центара-
спортски центар, 
спортски објекти и 
површине 

-постојеће фудбалско 
игралиште 
-Одлука о заштити 
Каменичког парка 
(„Службени лист Града 
Новог Сада“ број 
54/2008) доводи у питање 
опстанак спортских 
садржаја 
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Школски спорт 

Спорт, у смислу Закона о спорту, обухвата и школска спортска такмичења 
(спортска такмичења ученика и студената).57 

Школски спорт58 представља школска спортска такмичења ученика и студената 
у оквиру школског система, чију организацију, правила и услове одржавања 
споразумено уређују министар просвете, спорта и Спортски савез Србије. 

Програми наставе физичког васпитања у основним и средњим школама, као и 
делови васпитно-образовног програма који се односе на физичко васпитање у 
предшколским установама, доносе се уз претходно прибављено мишљење 
министарства спорта. 

Школски спорт треба да промовише активно учествовање ученика, са што мање 
селекције. Осим обавезне наставе физичко васпитања, предвиђа се оснивање спортских 
секција и школских екипа, као и организација унутаршколских и међушколских 
такмичења. 
 

Предшколски узраст 

Спортске активности у предшолском узрасту првенствено се односе на 
превентивно-здравствену активност усмерену на правилан психофизички развој 
најмлађих., али представљају и могућност да се изврши контрола и рана селекција у 
спорту. 
 

Основне школе 

Основно образовање и васпитање је у насељима Новом Саду, Петроварадину и 
Сремској Каменици организовано у 22 основне школе, три уметничке школе, једној 
основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју ''Др Милан Петровић'' и 
једној школи за основно образовање одраслих ''Свети Сава''. Све школе и даље раде у 
две смене.59 

Табела 16- Приказ стања блока просторија за физичко васпитање и вежбалишта на отвореном у 
постојећим основним школама 60 
  Број 

ученика 
Број 

одељења 
Блок просторија за физичко 
васпитање и вежбалишта напомена  

1 ''Бранко Радичевић'', 
Футошка 5 440 19 -фискултурна сала -недостају терени на 

отвореном 
 

2 ''Васа Стајић'', 
Војводе Книћанина 12б 683 26 

-фискултурна сала 
-2 тениска игралишта 
-терен за одбојку 
-терен за кошарку 
-терен за рукомет 

-постојећа сала није 
изграђена по 
нормативима, па се 
планира изградња 
нове 

 

                                                 
57Закон о спорту, члан 2 
58Закон о спорту, чланови 51 и 52 
59Анализа јавних служби, Документациона основа Генералног плана града Новог Сада, страна 33 
60Подаци о постојећим основним школама су преузети из Анализе јавних служби, Документациона 
основа Генералног плана града Новог Сада, и допуњени стањем просторија и вежбалишта за 
физичко васпитање 
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3 ''Вук Караџић'', 
Радоја Домановића 24 300 16 

-фискултурна сала 
-терен за кошарку и 
рукомет 

-недостају терени за 
рукомет и атлетику 
-планирани су 
спортски терени по 
проширењу комплекса 

 

4 ''Доситеј Обрадовић'', 
Филипа Филиповића 3 579 26 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-терен за кошарку 

-планирано извођење 
нових спортских 
терена 

 

5 ''Ђорђе Натошевић'', 
Максима Горког 54 947 39 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-терен за кошарку 

  

6 ''Ђура Даничић'', 
Душана Васиљева 19 891 36 -фискултурна сала 

-терен за рукомет 
-планирано је уређење 
спортских терена 

 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-2 терена за кошарку 

7 

''Душан Радовић'', 
Ченејска 61 

(и Клисански пут и Темерински 
пут 133) 

1.886 70 
-фискултурна сала 
-терен за кошарку 

-настава се одвија у 
три објекта, у 
Ченејској улици и на 
Клисанском путу (I-IV 
разреда) и 
Темеринском путу 
133; фискултурна сала 
и терени се налазе уз 
објекат у Ченејској 
улици, у Темеринској 
улици се налази 
фискултурна сала и 
терен кошарку, а за 
објекат уз Клисански 
пут се планира 
изградња фискултурне 
сале 

 

8 ''Жарко Зрењанин'', 
Булевар деспота Стефана 8 1.112 43 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-терен за кошарку 
-атлетска стаза 

  

9 ''Иван Гундулић'', 
Гундулићева 9 442 24 

-фискултурна сала -недостају терени на 
отвореном 
-извођење терена 
након проширења 
комплекса 

 

10 ''Иво Лола Рибар'', 
Краљевића Марка 2а 830 32 

-фискултурна сала 
-терен за мали фудбал 
и кошарку 
-терен за одбојку 

  

11 
''Јован Поповић'', 

Раваничка 2 
(и др Илији Ђуричића 2) 

807 40 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-терен за кошарку и 
одбојку 
-атлетска стаза 200m 
-простор за бацање 
кугле 

-настава се одвија у 
два објекта, у 
Раваничкој улици и у 
улици Др Илије 
Ђуричића; терени се 
налазе уз објекат у 
Раваничкој улици, а за 
објекат у др Илије 
Ђуричића издати су 
услови за привремену 
фискултурну салу 

 

12 ''Јожеф Атила'', 
Шарпланинска бб 1.286 56 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-терен за кошарку 
-атлетска стаза 

-планира се извођење 
адекватне 
фискултурне сале и 
недостајућих 
спортских терена 

 

13 ''Коста Трифковић'', 
Берислава Берића 2 927 35 -фискултурна сала 

-терен за рукомет 
  

14 ''Милош Црњански'', 
Анђе Ранковић 2 890 36 -фискултурна сала 

-терен за рукомет 
-атлетска стаза и 
залетиште за скок у 
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-терен за кошарку 
-атлетска стаза и 
залетиште за скок у 
даљ* 

даљ се изводе према 
издатим 
урбанистичким 
условима 

15 ''Никола Тесла'', 
Футошки пут 25а 845 38 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-терен за кошарку 

-планира се извођење 
адекватне 
фискултурне сале и 
недостајућих 
спортских терена 
-издати су услови за 
доградњу 
фискултурне сале на 
месту постојећих 
терена 

 

16 ''Петефи Шандор'', 
Боре Продановића 15а 1.173 52 

-фискултурна сала 
-терен за кошарку* 

*-терен за кошарку 
који користи школа 
налази се на парцели 
планираној за 
породично становање 

 

17 ''Светозар Марковић-Тоза'', 
Јанка Чмелика 89 1.290 51 

-фискултурна сала 
-фудбалски терен 
-терен за кошарку 
-терен за кошарку и 
рукомет 

  

18 ''Прва војвођанска бригада'', 
Сељачких буна бб 1.512 56 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет и 
кошарку (2) 
-терен за одбојку 

  

19 ''Соња Маринковић'', 
Пушкинова 28 1.039 45 

-фискултурна сала 
-терен за рукомет 
-терен за кошарку 

  

20 ''Др Милан Петровић'', 
Браће Рибникар 32 512 78 -терен за кошарку и 

рукомет 
-недостаје 
фискултурна сала 

 

21 
''Јован Дучић'', 

Прерадовићева 6 (Малинова 2а), 
Петроварадин 

920 41 

-фискултурна сала 
-терен за кошарку 
-терен за рукомет 

-настава се одвија у 
два објекта, у 
Прерадовићевој улици 
и у улици Фрање 
Малина; фискултурна 
сала и терени се 
налазе уз објекат у 
Прерадовићевој улици 
-планира се изградња 
фискултурне сале и 
отворених терена у 
Малиновој 2а 

 

22 ''Јован Јовановић Змај'', 
Школска 3, Сремска Каменица 1.282 50 -фискултурна сала 

-терен за рукомет 
  

23 ''Вељко Влаховић'', 
Улица 8, Шангај 163 8 

-терен за кошарку 
-терен за рукомет 

-издати су услови за 
изградњу фискултурне 
сале 

 

Укупно за Нови Сад: 20.576 917   
 

Од постојећих основних школа, 19 има фискултурну салу. У две школе настава 
се изводи у два објекта („Јован Поповић“ и „Јован Дучић“), док се настава у једној 
школи („Душан Радовић“), изводи у чак три објекта. Главни објекти све три школе 
имају фискултурну салу, а са осталим објектима је ситуација следећа: објекат школе 
„Јован Поповић“ у улици Др Илије Ђуричића 2 нема салу, али су издати урбанистички 
услови за привремену фискултурну салу, објекат школе „Јован Дучић“ у Малиновој 2а 
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нема фискултурну салу, али је она планирана, одељење школе „Душан Радовић“ на 
Темеринском путу 133 има фискултурну салу, а одељење на Клисанском путу нема, али 
је планирано извођење сале. Основна школа „Вељко Влаховић“ у Шангају нема салу, 
али се може очекивати да ће је у скорије време добити, с обзиром да су издати 
урбанистички услови за изградњу фискултурне сале. Поједине школе имају веће сале, 
изграђене као универзалне сале димензија рукометног игралишта, чак и са мањим 
трибинама (нпр. „Прва војвођанска бригада“, „Јожеф Атила“, „Жарко Зрењанин“, 
„Јован Поповић“), док су фискултурне сале у појединим неусловне, па би требало 
планирати извођење адекватне сале. 

У 20 основних школа постоје вежбалишта на отвореном. Основне школе 
„Бранко Радичевић“, „Иван Гундулић“, одељење основне школе „Душан Радовић“ на 
Клисанском путу, као и одељење школе „Јован Дучић“ у Малиновој улици 2а немају 
терене на отвореном, при чему треба напоменути да се планира извођење терена у 
школама „Иван Гундулић“ и „Јован Дучић“. Такође треба напоменути да Основна 
школа „Петефи Шандор“ има само један терен за кошарку на отвореном, али се он 
налази на суседној парцели намењеном породичном становању. Најзаступљенији су 
терени за мале спортове (одбојка, кошарка, рукомет), док само поједине школе на 
већим комплексима имају и атлетска вежбалишта (4 школе) или тениске терене (1 
школа). 
 

Планира се извођење 22 основне школе, чијом изградњом би у потпуности биле 
задовољене потребе, па би се и стекао услов да се настава изводи у једној смени.61 

У планираним основним школама вежбалишта и блок просторија за физичко 
васпитање биће изведени у складу са Правилником о нормативима школског простора, 
опреме и наставних средстава за основну школу („Службени гласник СРС – Просветни 
гласник“, број 4/90), који одређује минималне потребне услове за одвијање наставног 
програма. 

У табели је дат преглед планираних основних школа на територији града Новог 
Сада. 

Табела 17– Преглед планираних основних школа62 
Преглед планираних основних школа на територији Града Новог Сада 

број адреса површина  
комплекса 
(ха) 

бруто 
развијена  
површина 
објекта 
(m²) 

број 
деце/ 
смени 

однос 
површине  
комплекса 
по детету 

однос бруто 
развијене   
површине 
објекта по 
детету 

1 Клиса 2,14 4500 600 35,7 7,5
2 Мали Београд-Велики рит 2 8000 800 25,0 10,0
3 Петроварадин - центар 0,77 6500 400 19,3 16,3
4 Гагаринова - Париске комуне 1,04 7800 800 13,0 9,8

                                                 
61Један од закључака Анализа јавних служби, Документациона основа Генералног плана града Новог 
Сада 

62Анализа јавних служби, Документациона основа Генералног плана града Новог Сада, страна 31 
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5 Детелинара - Илије Бирчанина 1,37 4000 500 27,4 8,0
6 Сајлово 0,9 3360 500 18,0 6,7
7 Ново Насеље - Бул. Војводе Степе 0,84 4500 450 18,7 10,0
8 Ново Насеље - Стојана Новаковића 1,08 7000 700 15,4 10,0
9 Ново Насеље - Момчила Тапавице 1,36 8000 800 17,0 10,0

10 Цара Душана 1 4000 500 20,0 8,0
11 Лиман IV 1,39 5000 800 17,4 6,3
12 Телеп 1,32 6950 450 29,3 15,4
13 Адице 1,79 4800 600 29,8 8,0
14 Адице 1,22 3200 400 30,5 8,0
15 Ср. Каменица - Мали до 0,7 3200 400 17,5 8,0
16 Ср. Каменица - Чардак 0,89 2240 280 31,8 8,0
17 Мишелук II 1,4 5000 500 28,0 10,0
18 Петроварадин - Карагача-предлог 1,1 3560 445 24,7 8,0
19 Мишелук III 1,17 8775 500 23,4 17,6
20 Мишелук I 2,12 4860 486 43,6 10,0
21 Петроварадин - Ширине II-предлог 0,74 6216 400 18,5 15,5
22 Садови 1,2 2880 350 34,3 8,2

  УКУПНО 27,54 114341 11661 23,6 9,8
 

Средње школе 

Табела 18– Преглед постојећих средњих школа63 

  Број 
ученика 

Број 
одељења 

Блок просторија за физичко 
васпитање и вежбалишта напомена 

1 
Гимназија 

''Јован Јовановић Змај'', 
Златне греде 4 

937 33 
-фискултурна сала 
-терен за одбојку, 
кошарку и рукомет 

 

2 
Гимназија 

''Светозар Марковић'', 
Његошева 22 

1080 36 
-фискултурна сала 
-терен за кошарку 

 

3 
Гимназија 

''Исидора Секулић'', 
Владике Платона 2 

774 24 
-фискултурна сала 
-терен за кошарку 
-терен за рукомет 

 

4 
Гимназија 

''Лаза Костић'', 
Лазе Лазаревића 1 

742 24 

-терен за одбојку 
-терен за кошарку и 
рукомет 

-атлетска стаза је 
запуштена 
-планира се изградња 
фискултурне сале 
 

5 
Средња школа 

''Светозар Милетић'', 
Народних хероја 7 

2.277 69 
-фискултурна сала 
-терен за кошарку и 
рукомет 

 

6 
Средња медицинска школа 

 ''7. април'', 
Војводе Книћанина 1 

1.474 47 

-фискултурна сала 
-терен за одбојку, 
кошарку и рукомет 
-атлетска стаза 
-простор за бацање 
кугле 

 

7 Средња машинска школа, 
Булевар краља Петра I 38 1.066 43 

-фискултурна сала 
-2 терена за кошарку 
-терен за рукомет 

-средња машинска школа и 
техничка школа налазе се 
на једниственом комплексу 

8 Техничка школа 2.161 84 -фискултурна сала -средња машинска школа и 

                                                 
63Подаци о постојећим средњим школама су преузети из Анализе јавних служби, Документациона 
основа Генералног плана града Новог Сада, и допуњени стањем просторија и вежбалишта за 
физичко васпитање 
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''Милева Марић Ајнштајн, 
Гагаринова 1 

(Браће Рибникар) 

-фискултурна сала техничка школа налазе се 
на једниственом 
комплексу; 
-настава се одвија и у 
истуреном одељењу у 
улици браће Рибникар, где 
се планира извођење 
фискултурне сале и терена 
за мале спортове 

9 
Електротехничка школа 

''Михајло Пупин'', 
Футошка 17 

1.786 73 

-балон-хале* 
-терен за одбојку 
-2 терена за кошарку 

-планира се изградња 
фискултурне сале 
*балон-хале су привремено 
решење 
-атлетска стаза се налазила 
на месту где су изграђене 
балон-хале 
-залетиште за скок у даљ је 
запуштено 

10 
Техничка школа  
''Павле Савић'', 
Шајкашка 34 

1.165 49 

-фискултурна сала 
-терен за одбојку 
-терен за кошарку 
-терен за рукомет 
-терен за фудбал 
-атлетска стаза 

 

12 
Саобраћајна школа 

''Пинки'', 
Шумадијска 12а 

1.355 53 
-фискултурна сала 
-фитнес сала 

-недостају терени на 
отвореном 

13 
Школа за дизајн 
''Богдан Шупут'', 

Јанка Веселиновића 22 
426 23 

 -недостаје фискултурна 
сала и терени на отвореном 

14 Балетска школа, 
Јеврејска 7 87 12   

15 
Музичка школа 
''Исидор Бајић'', 

Његошева 9 
223 8 

 -користи се сала Гимназије 
„Светозар Марковић“ 

16 
Школа за средње образовање 

''Др Милан Петровић'', 
Браће Рибникар 32 

243 27 
-терен за кошарку и 
рукомет 

 

Укупно : 16.831 657   

Од постојећих средњих школа, три не поседују фискултурну салу: Школа за 
дизајн ''Богдан Шупут'', Гимназија ''Лаза Костић'' и Музичка школа ''Исидор Бајић'', па 
за наставу физичког васпитања користе најближе расположиве спортске сале. 
Гимназија „Светозар Марковић“, техничка школа ''Павле Савић'' и средња економска 
школа ''Светозар Милетић'' имају неусловне фискултурне сале. Средња 
електротехничка школа такође нема фискултурну салу, али до реализације планиране 
сале користи две балон-хале као привремено решење. Средња техничка школа „Милева 
Марић Ајнштајн“ на комплексу у Гагариновој има фискултурну салу, док се у улици 
браће Рибникара планира извођење сале.64 

Три школе немају терене на отвореном: Школа за дизајн ''Богдан Шупут'', 
Балетска школа и Музичка школа ''Исидор Бајић''. Средња машинска школа и техничка 
школа заједнички користе комплекс и отворене терене. Одељење Средње техничке 

                                                 
64Анализа јавних служби, Документациона основа Генералног плана града Новог Сада, страна 50; 
списку школа са неусловним салама, у односу на извор, додата је Гимназија „Светозар Марковић“ 
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школе „Милева Марић Ајнштајн“ у улици браће Рибникара нема терене на отвореном, 
али се планира њихова реализација. 

Планира се извођење 7 средњих школа. У планираним средњим школама 
вежбалишта и блок просторија за физичко васпитање биће изведени, у зависности од 
образовног профила, у складу са одговарајућим правилницима, Правилником о ближим 
условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за гимназију („Службени 
гласник СРС – Просветни гласник“, број 5/90) и Правилником о ближим условима у 
погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма 
заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле III и IV степена 
стручне спреме („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 7/91), који 
одређује минималне потребне услове за одвијање наставног програма. 

У табели је дат преглед планираних основних школа на територији града Новог 
Сада. 

Табела 19– Преглед планираних средњих школа65 
Преглед планираних средњошколских установа на територији Града Новог Сада 

број адреса површина 
комплекса 
(ха) 

развијена 
површина 
објекта 
(m²) 

број деце/смени површина 
комплекса 
(ха)/ број 
деце 

развијена 
површина 
објекта 
(m²)/ број 
деце 

1 Мали Београд-Велики рит 2,44 7200 720 33,9 10,0
2 Детелинара 1,72 4800 600 28,7 8,0
3 Ново насеље 1,75 15750 600 29,2 26,3
4 Лиман 1,1 8000 800 13,8 10,0
5 Петроварадин 1,09 6524 650 16,8 10,0
6 Сремска Каменица 2,44 7200 720 33,9 10,0
7 Мишелук 0,9 9000 800 11,3 11,3

  УКУПНО 11,44 58474 4890 23,9 12,0
 

Универзитет 

Студентски спорт и рекреација готово су замрли у последње две деценије. 
Физичко васпитање више није обавезно према наставном програму, и не постоје 

никакви облици организованог вежбања на факултетима. 
Објекте Факултета спорта и физичког васпитања и спортски центар 

Униветзитета користе студенти Факултета спорта и физичког васпитања, клубови и 
грађани за рекреативне потребе. 
 
 
 
 
 
 
                                                 

65Анализа јавних служби, Документациона основа Генералног плана града Новог Сада, страна ; 
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Табела 20-Спортски објекти у склопу Универзитета 

  Број 
ученика 

Блок просторија за физичко васпитање 
и вежбалишта напомена 

објекат: 
-велика сала 
-сала за борилачке спортове 
-фитнес кабинет 

1 

Спортски центар 
Универзитета 

(Ђачко играллиште), 
Др Васе Савића 3 

937 

терени: 
-2 игралишта за рукомет (мали 
фудбал) 
-2 кошаркашка игралишта 
-игралиште за одбојку и 
кошарку 
-фудбалско игралиште 
-атлетска борилишта 
-3 тениска терена 

-За потребе одржавања 
Европског јуниорског 
првенства у атлетици 
2009. године 
реконструисана је атлетска 
стаза и изведена су 
лакоатлетска борилишта, 
за скакачке и бацачке 
дисциплине. 

2 
Факултет спорта и 

физичког васпитања, 
Ловћенска 

1080 

-велика сала (одбојка, кошарка , 
рукомет, мали фудбал) 
-мала сала (ритмичка 
гимнастика и ) 
-гимнастичка сала (спортска 
гимнастика) 

-факултет нема терене на 
отвореном – користи 
Ђачко игралиште 
-у току је извођење радова 
на надоградњи објекта 

Укупно : 16.831   
 

Спорт и рекреација запослених 

Капацитети за спорт и рекреацију запослених у оквиру Клиничког центра и 
Института у Сремској Каменици. Издати су урбанистички услови за изградњу објеката 
привредног комплекса и извођење терена за рекреацију запослених у радној зони 
“Север IV”, али комплекс није реализован. 

Уколико постоје организовани облици рекреације запослених, она се одвија у 
закупљеним просторима, у спортским центрима и школским објектима. 

Спорт и рекреација запослених реализују се и кроз спортска такмичења 
запослених. 
 

Спортско-рекреациони објекти на локалном нивоу66 

Евидентно је скоро потпуно непостојање спортских терена који би служили 
задовољавању свакодневних потреба свих категорија становништва из непосредног 
окружења, на нивоу блока. 

У зонама старијег вишепородичног становања (Лимани, Бистрица, Стара 
Детелинара) постоје спортски терени, иако их је мало, најчешће по један у блоку, и у 
лошем су стању. Током последњих неколико година издавани услови за извођење 
спортских терена на Бистрици између улица Каће Дејановић и Сељачких буна67, као и 
за реконструкцију постојећих у улицу Драгише Брашована на Лиману и у блоку VIII у 

                                                 
66Ови објекти би се више могли сврстати у домен рекреације, али би их ипак требало споменути 
67Поништен је Акт о урбанистичким условима на основу решења Покрајинског секретаријата за 
архитектуру, урбанизам и градитељство-Покрајинског инспектора 
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Петроварадину. Осим ових, издати су и привремени урбанистички услови за спортске 
терене уз улицу Бошка Вребалова на Детелинари. 

Ситуација је још неповољнија у зонама интензивне реконструкције са 
изградњом по парцелама, где не постоје услови за реализацију спортских терена због 
самог система изградње. 
 

Завршни приказ стања у области спорта 

Укупна површина постојећих спортских центара, који су наменом исказани у 
Генералном плану, износи 65,97ha, односно 2,34m2/становнику68, што је далеко мање 
од 4,00 или 6,00 m2/становнику. 69 

У погледу стања по појединим спортовима, ситуација је следећа: 
− спортске дворане 

− постојеће дворане на 9 локација 
− у току је реализација дворане у Спортском центру „Младост“ 
− планиране дворане на 15 локација 
− 31 постојећа и 31 планирана школска сала 

− терени за мале спортове на отвореном 
− постојеће дворане на 9 локација (17 игралишта) 
− планирани на 28 локација 
− 59 постојећих (30 школских комплекса) и планирани на 36 комплекса 

− фудбалска игралишта 
− постојећа на 11 локација (16 стадиона, игралишта и помоћних терена) 

− отворени и затворени базени 
− постојећи затворени базени (СПЦ “Војводина”:25,00х50,00m и 
12,00х20,00m, ”Слана бара”: 25,00х33,33m 
− -постојећи отворени базени (“Сајмиште”: 21,00х50,00m,  10,00х20,00m и 
овални дечији базен брчкавац 12,00m) 
− -планирани базени на 8 локација70 

− тениски терени 
− 9 постојећих тениских центара (49 игралишта) 
− 15 планираних тениских центара 
− 2 тениска игралишта у једном школском комплексу 

                                                 
68рачунато са бројем становника у 2009. години – 281.791 
694,00 или 6,00 m2/становнику, зависно од тога који се узима као релевантан 

70У појединим плановима није прецизно одређено да ли је у питању отворени или затворени базен. 
Такође, понегде се изградња баезна даје као препорука (Адице), а чак и где је стриктон 
дефинисано планирање базена (Телеп), питање је да ли постоје просторне могућности за 
извођење таквог садржаја, тако да овај број треба узети са извесном резервом 
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− атлетска борилишта 
− на 3 локације71 
− -планирана атлетска дворана на Лиману и два атлетска борилишта на 
Клиси 
− 7 постојећих и 28 планираних у школским комплексима72 

− клизалишта 
− постојећа на 2 локације (2 клизалишта)73 
− планирано на једној локацији 

− коњички спорт 
− постојећи центри на 3 локације 
− планиран на једној локацији 

− спортови прецизности 
− 2 стрељане; издати услови за још један објекат са ватреним линијама 
− 3 куглане 
− 1 стреличарски клуб 

− спортови на води 
− веслачки и кајак-кану клуб 
− 8 привезишта за чамце 

 
Општи закључци о стању у области спорта 

− Не постоји база података о броју спортских објеката и спортских терена, што 
донекле отежава формирање праве слике о стању у спорту. 

− Изузетно мале површине намењене спорту и рекреацији, исказане у намени у 
Генералном плану. 

− Недостају све врста објеката намењених спорту и рекреацији. 

− Најзаступљенији спортски садржаји су: фудбалска игралишта, тениски 
терени, игралишта за мале спортове. 

                                                 
71Стадион „Карађорђе“ и „Ђачко игралиште“ су реконструисани за потребе Европског 
јуниорског првенства у атлетици 2009. године 

72Број је изведен под претпоставком да ће свака планиран школа, у складу са правилником, имати 
атлетско борилиште. Урачунат је и број борилишта која су планирана урбанистичком 
документациојом. Прептоставка је да атлетска борилишта нису планирана на мањим 
комплескима, где не постоје могућности, али треба оставити могућност да ће број бити и већи 
уколико би сваки школски комплекс имао атлетско борилиште 

73Урачунато је и отворено клизалиште Спортског центра „Сајмиште“, на чијем месту је 
изведена привремена спортска дворана. Нису урачуната клизалишта која се изводе у 
ненаменским просторима („Мастер центар“, плато „Штранда“, игралиште „Соколског 
дома“) 
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− Постојећи објекти су застарели и у лошем су стању. 

− Нису комплетирани спортски центри (највећи број спортских центара садржи 
само фудбалска игралишта, евентуално још неке терене на отвореном, а није 
дошло до реализације других садржаја). 

− Недостају локални спортско-рекреациони центри који треба да задовоље 
потребе за бављењем аматерским спортом и рекреацијом становника свих 
узраста из непосредног окружења (читави блокови немају ниједан спортски 
терен на отвореном, ни дечије игралиште, изузев школских објеката). 

− Реализован је врло мали број спортских објеката у претходном периоду, од 
којих је највећи број реализован у приватном власништву, и то у зонама 
породичног становања. 

− Велики број спортских објеката се реализује привремено, до привођења 
планираној намени, што говори у прилог закључку да су велике потребе за 
спортским садржајима. 

− Фискултурне сале и спортска вежбалишта на отвореном у оквиру комплекса 
школа су неадекватни, или потпуно недостају. 

− И поред тога, најзначајнији капацитети за бављење спортом и рекреацијом 
налазе се у оквиру објеката у области образовања. 

− Евидентирани су појединачни случајеви промена намена производних хала 
(делова или у целини) у спортско-рекреативне садржаје (фитнес центар “Blue 
loft”, куглана “Space Bowling”, урбанистички услови за промену намене дела 
производне хале у картинг центар). 

− Користе се неадекватни и ненаменски простора за спортско-рекреативне 
активности (холови школа, атомска склоништа, приватни станови). 
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4. ЗАКЉУЧЦИ 

У складу са свим подацима и анализама изнетим у претходним поглављима, у 
Генералном плану би требало предложити следеће измене: 

− увођење категорије специјализованих спортско-рекреационих центара 
(центри за спортове на води, „Стрелиште“, тениски центар, атлетска дворана, 
хиподром, аутодром, градски фудбалски стадион) 

− -измена код зонских спортских центара: 
− ”Петроварадин” на Транџаменту – промена у категорију спортских 

објеката 
− ”Бистрица” у зони Запад – промена у спортски парк 

− -измена код спортских центара: 
− спортски центар ”Слана бара” унети у мрежу 
− спортски центар у радној зони “Исток” унети у мрежу 

− измена код Универзитетског спортског центра 
− комплекс Факултета спорта и физичког васпитања унети у мрежу 

− измена код спортских паркова: 
− ”Бистрица” у зони Запад - из категорије зонског спортског центра прелази 

у спортски парк 
− ”Лиман IV”-због промене у планској документацији више не постоји 
− ”Транџамент” на простору касарне – промена из парковске површине у 

спортски парк 
− издвајање спортског парка у продужетку Булевара Јована Дучића 
− обележавање симболом мањих спортских паркова, који се налазе у оквиру 

друге преовлађујуће намене 

− -спортски објекти: 
− издвајање свих реализованих објеката у периоду од израде важећег 

Генералног плана 
− означавање планираних објеката, кроз планску документацију, који се 

налазе у другој преовлађујућој намени (садржаји на Каменичкој ади, 
Рибарском острву, у Сремској Каменици, на Подбари) 

− ”Петроварадин” на Транџаменту – промена из зонског спортског центра у 
спортски објекат 

− туристичко-спортско-рекреативне површине 
− статус појединих локалитета (Алибеговац, уз Буковачки пут, јужно од 

аутопута Е 75) биће разматран и осталим студијама које се раде као 
документациона основа за Генерални план 
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− измена код парковских површина: 
− ”Транџамент” на простору касарне – промена из парковске површине у 

спортски парк 
 

4.1. Предлог мреже спортско-рекреационих центара 

Предлаже се нешто другачија класификација спортско-рекреационих центара, од 
оне у важећем Генералном плану: 

− Градски спортско-рекреациони центри 
Категорији градских спортско-рекреационих центара, који задовољавају 

стандарде за одвијање савезних, међудржавних и међународних такмичења, припадају: 
− Спортски и пословни центар „Војводина“ 
− Спортско-рекреациони центар „Југовићево“ 

− Специјализовани спортско-рекреациони центри 
Категорији специјализованих спортско-рекреационих центара, који доприносе 

обогаћењу спортског живота у граду презентацијом, популаризацијом и развојем 
специфичних спортских грана, припадају: 

− Спортски центар „Стрелиште“ 
− Центар за спортове на води (веслачка стаза, градска марина) 
− Тениски центар 
− Атлетска дворана 
− Хиподром 
− Аутодром 
− Градски фудбалски стадион 

 
− Спортски центар Универзитета: 

Спортском центру Универзитета припадају два одвојена комплекса: 
− Комплекс „Ђачког игралишта“ 
− Факултет спорта и физичког васпитања 

 
− Зонски спортско-рекреациони центри 

Категорији зонских спортско-рекреационих центара, који треба да задовоље 
потребе одређених делова града, припадају: 

− Спортски центар „Сајмиште“ 
− Спортски центар „Раднички“ 
− Спортски центар „Славија“ 
− Спортски центар „Клиса“ 
− Спортски центар „Телеп“ 
− Спортски центар „Младост“ 
− Спортски центар „Адице“ 

 



СТУДИЈА СПОРТА - Документациона основа Генералног плана града Новог Сада 

ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3/III, 21000 Нови Сад 75

− Спортско-рекреациони центри 
Категорији спортско-рекреационих центара, који су мање површине, припадају: 
− Спортски центар „Слана бара“ 
− Спортски центар уз Темерински пут 
− Спортски центар у Петроварадину 
− Спортски центар у радној зони „Исток“ 

 
− Спортски објекти: 

Категорији спортских објеката припадају мањи објекти или терени на 
отвореном, који се по површини не издвајају у Генералном плану, већ се налазе у 
склопу друге преовлађујуће намене. 
 

− Спортски паркови: 
Категорији спортских паркова припадају парковске површине са спортским 

теренима на отвореном, без спортских дворана, али са могућношћу извођења мањих 
објеката са неопходним пратећим садржајима (санитарним, гардеробним, спремишним, 
гледалишним и другим). Спортски паркови су следећи: 

− Спортски парк „Клиса“ 
− Спортски парк „Детелинара“ 
− Спортски парк „Бистрица“ 
− Спортски парк „Зона Запад“ 
− Спортски парк „Телеп“ 
− Спортски парк „Транџамент“ 
Осим ових, у мрежи су издвојени и означени симболом мањи спортски паркови. 

 
− Туристичко-спортско-рекреативне површине: 

Категорији припадају следећи локалитети: 
− у приобаљу Дунава 
− јужно од аутопута Е 75 
− на Мишелуку 
− на Алибеговцу 
− уз Буковачки пут 
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Табела  22– Преглед спортско-рекреационих центара и површина, према предложеној мрежи 

Спортско-рекреациони центри 

Градски спортско-рекреациони центри 
 Назив Површина (ha) 
1. Спортски и пословни центар „Војводина“ 17,82 
2. Спортскo-рекреациони центар „Југовићево“ 58,38 

Укупна површина  76,20 

Специјализовани спортско-рекреациони центри 
 Назив Површина (ha) 
1. Спортски центар „Стрелиште“ 18,10 
2. Центар за спортове на води  
 Веслачка стаза 37,75 
 Градска марина* 12,42 
3. Тениски центар 1,75 
4. Атлетска дворана 1,64 
5. Хиподром** 56,68 
6. Аутодром*** 113,60 
7. Градски фудбалски стадион**** 69,31 

Укупна површина  311,25 
* површина је израчуната са припадајућом акваторијом 
** површина је дата оријентационо, на основу Анализе могућих локалитета за градски фудбалски 

стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, зоолошки врт, аква парк и циркус плац 
*** површина је дата оријентационо, на основу Анализе могућих локалитета за градски фудбалски 

стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, зоолошки врт, аква парк и циркус плац 
**** површина је дата оријентационо, на основу Анализе могућих локалитета за градски фудбалски 

стадион, аутодром, хиподром, терене за скејтборд, зоолошки врт, аква парк и циркус плац 
 

Спортски центар Универзитета 
 Назив Површина (ha) 
1. Комплекс „Ђачког игралишта“ 3,52 
2. Факултет спорта и физичког васпитања 0,53 

Укупна површина  4,05 

Зонски спортско-рекреациони центри 
 Назив Површина (ha) 
1. Спортски центар „Сајмиште“ 5,66 
2. Спортски центар „Раднички“ 5,07 
1. Спортски центар „Славија“ 3,75 
1. Спортски центар „Клиса“ 6,95 
1. Спортски центар „Телеп“ 6,08 
1. Спортски центар „Младост“ 4,57 
1. Спортски центар „Адице“ 3,19 

Укупна површина  35,27 
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Спортско-рекреациони центри 
 Назив Површина (ha) 
1. Спортски центар „Слана бара“ 1,30 
2. Спортски центар уз Темерински пут 1,57 
3. Спортски центар у Петроварадину 1,00 
4. Спортски центар у радној зони „Исток“ у Петроварадину 6,46 

Укупна површина  10,33 

Спортски паркови 
 Назив Површина (ha) 
1. Спортски парк „Клиса“ 3,85 
2. Спортски парк „Детелинара“ 6,96 
3. Спортски парк „Бистрица“ 4,20 
4. Спортски парк „Зона Запад“ 1,13 
5. Спортски парк „Телеп“ 2,37 
6. Спортски парк „Транџамент“ 15,20 

Укупна површина  33,71 

Туристичко-спортско-рекреационе површине 
 Назив Површина (ha) 
1. у приобаљу Дунава 183,41 
2. јужно од аутопута Е 75 36,38 
3. на Мишелуку 5,77 
4. на Алибеговцу 249,66 
5. уз Буковачки пут 98,13 

Укупна површина  573,35 
 

Графички прикази 3.1.-3.10., који се односе на мрежу објеката према спортским 
гранама и борилиштима садрже просторни размештај постојећих, садржаја планираних 
урбанистичком документацијом, као и зоне у којима је неопходно или могуће 
планирање појединих садржаја. 
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− Предлози и дилеме 

− Осим већ поменутих измена у мрежи спортско-рекреационих центара, овом 
студијом би требало упутити на разматрање још неких предлога: 

− уколико дође до измештања ватрених линија са простора Спортског центра 
„Стрелиште“ на локацију која је погоднија његовим корисницима, простор 
спортског центра се може уредити и опремити бројним спортско-
рекреационим садржајима (разноврсни терени на отвореном, дворане) 

− проширење спортских садржаја у радној зони „Запад“ 

− -проширење спортског центра у радној зони “Исток” у Петроварадину 

− проширење туристичко-спорско-рекреативне зоне јужно од аутопута Е 75 

− планирање спортских садржаја на Мишелуку (уз тунел) 

− планирање спортских садржаја у зони општеградског центра уз булевар 
трасом Суботичке пруге, пре свега уз западну регулацију између Футошког 
пута и улице Корнелија Станковића 

− планирање спортских садржаја у пословном блоку на Телепу 

− планирање спортско-рекреационих садржаја на простору касарне Морнарице 

− -преиспитивање одреднице да се омогућава изградња спортских терена у 
приватном власништву (тениски терени, куглање, стрељаштво, фитнес-
клубови и друго) у свим деловима града – омогућити развој спортских 
садржаја у приватном власништву, уз дефинисање услова за поједине зоне 
(породично становање пре свега) 

 
4.2. Циљеви 

− обезбеђивање мреже разнородних спортских објеката и простора за 
масовније укључивање становништва у спортско-рекреационе активности 

− употпуњавање мреже недостајућим спортско-рекреационим садржајима 

− равномернији просторни распоред спортско-рекреационих садржаја 

− очување и ревитализација постојећих спортских садржаја 

− завршетак започетих објеката 

− реализација нових садржаја 
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− подизање нивоа спортске, школске и рекреативне инфраструктуре на виши 
ниво по мери свакодневних потреба грађана 

 
4.3. Смернице 

− димензионисање спортских дворана у школским комплексима тако да се 
обезбеди њихово двонаменско коришћење (универзалне дворане са мањим 
трибинама), приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката 

− коришћење комплекса и објеката индустријске архитектуре за спортско-
рекреативне активности 

− омогућавање планирања и извођења спортских објеката у следећим 
наменама: општеградском центру, пословању на улазним правцима и радним 
зонама 

− могуће извођење спортских садржаја који захтевају мање површине у оквиру 
пословних објеката (куглане, фитнес клубови, чак и стрељане) 

− могуће извођење клизалишта на појединим јавним површинама, скверовима, 
спортским игралиштима која се не користе у зимском периоду 

− дефинисање услова за спортске објекте у зонама породичног становања 

− стварање услова за извођење спортских терена у блоковима новијег 
вишепородичног становања (предложити обједињавање парцела у 
заједничку, чије уређење би пружило бројне пратеће садржаје становања) 

− планирање специјализованих спортско-рекреационих центара, који би 
обогатили спортску понуду града (хиподром, аутодром, градски фудбалски 
стадион) 

 
4.4. Приоритети 

− реализација планираних спортских центара у сремском делу града 
(Петроварадину и Сремској Каменици) 

− планирање и реализација спортских центара, који би подмирили потребе 
Лимана, Детелинаре и источног дела Новог насеља 

− реализација локалних спортско-рекреационих центара у блоковским 
површинама 

− реализација планираних садржаја у туристичко-спортско-рекреативној зони у 
приобаљу Дунава
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ЛИТЕРАТУРА 

- Међународна повеља о физичком образовању и спорту (усвојена на 20. заседању 
Генералне скупштине УНЕСКО, у Паризу 21. новембра 1978.) 

- International Charter of Physical education and Sport (Adopted by the General 
Conference at its twentieth session, Paris, 21 November 1978), UNESCO 

 
- Устав Републике Србије („Службени гласник РС“ број 98/2006) 
- Стратегија развоја спорта у Републици Србији за период од 2009. до 2013. 

године („Службени гласник РС“ број 110/2008) 
- Акциони план за спровођење Стратегије развоја спорта у Републици Србији за 

период од 2009. до 2013. године („Службени гласник РС“ број 80/2009) 
- Стратегија – стање спорта у АПВ са предлогом за израду стратегије развоја, 

Секретаријат за спорт и омладину АП Војводине, Нови Сад, 2007 
- Нацрт стратегије привредног развоја Града Новог Сада, Град Нови Сад – 

Канцеларија за локални економски развој, 2009. година 
 

- Закон о спорту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 52/96 и 101/2005 – 
др. закон) 

 
- Правилник о ближим критеријумима за утврђивање општег интереса у области 

спорта („Службени гласник РС“, број 39/06) 
- Правилник о условима за обављање спортских активности и делатности 

(„Службени гласник РС“, број 30/99) 
- Правилник о критеријумима за категоризацију спортиста („Службени гласник 

РС, бр. “) 
- Правилник о просторним стандардима, нормативима те урбанистичко-

техничким увјетима за планирање мреже шпортских објеката ("Народне 
новине", број 38/91) 

- Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава за 
основну школу („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 4/90), 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за гимназију („Службени гласник СРС – Просветни гласник“, број 
5/90), 

- Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним 
школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме („Службени 
гласник СРС – Просветни гласник“, број 7/91) 

 
- Просторни план Републике Србије („Службени гласник Републике Србије“, број 

13/96) 
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- Предлог Просторног плана Града Новог Сада, ЈП „Урбанизам“ Завод за 
урбанизам Нови Сад, Нови Сад, 2007. година 

- Генерални план Града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст 
("Службени лист Града Новог Сада", бр. 39/2006) 

- Планови детаљне регулације, регулациони планови, детаљни урбанистички 
планови и урбанистички пројекти за територију града Новог Сада 

- Анализа могућих локалитета за градски фудбалски стадион, аутодром, 
хиподром, терене за скејтборд, зоолошки врт, аква парк и циркус плац, ЈП 
„Урбанизам“ Завод за урбанизам, Нови Сад, 2009. година 

- Анализа мреже спортских центара и површина за рекреацију, Студија рађена за 
потребе израде Просторног плана Града Новог Сада, ЈП „Урбанизам“ Завод за 
урбанизам, Нови Сад, 2004. година 

- Студија физичке културе (Спорт и рекреација) у Новом Саду, ЈП „Урбанизам“ 
Завод за урбанизам, Нови Сад, 1994 година 

- Студија становања за Генерални план града Новог Сада, ЈП „Урбанизам“, Завод 
за урбанизам, Нови Сад, 2009. година 

- Анализа јавних служби, Документациона основа Генералног плана града Новог 
Сада, ЈП "Урбанизам", Завод за урбанизам, Нови Сад, 2009. година 

- Студија зелених и рекреативних површина, Пољопривредни факултет 
Универзитета у Новом Саду – Департман за воћарство, виноградарство, 
хортикултуру и пејзажну архитектуру, Нови Сад, 2009. година 

- „Демографски развој Града Новог Сада“, Др Слободан Ђуричић и Бранислав С. 
Ђурђев, Нови Сад, 2009. година 

 
- Катастар блокова Новог Сада, ЈП „Урбанизам“, Завод за урбанизам, Нови Сад 
- Евиденције, регистри, катастри и друга расположива документација ЈП 

"Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад 
 

- „Нови Сад од куће до куће“, Донка Станчић, Нови Сад, Завод за заштиту 
споменика културе града Новог Сада, 2005. година 

 
Интернет презентације: 

- www.mos.sr.gov.yu - Министарство омладине и спорта 
- www.serbiansport.com – Спортски савез Србије 
- www.rzsport.gov.rs – Републички завод за спорт 
- www.pzsport.rs – Покрајински завод за спорт 
- www.sio.vojvodina.gov.rs – Покрајински секретаријат за спорт и омладину 
- www.novisad.rs/content/gradska-uprava-za-sport-i-omladinu - Градска управа за 

спорт и омладину 
- www.nn.hr – Народне новине д.д. 
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- www.spens.rs – Јавно предузеће Спортски и пословни центар „Војводина“ 
- www.nsprostor.co.rs – Јавно предузеће „Пословни простор“ Нови Сад 
- www.blueloft.co.rs – Фитнес центар „Blue loft“ 
- www.spacebowling.rs – Куглана „Space Bowling“ 
- www.virtualnigrad.com 

 
- http://osnovne-skole.yuportal.com 
- http://srednje-skole.yuportal.com 
- www.vukkaradzicns.edu.rs – Основна школа „Вук Караџић“ 
- www.dositejns.edu.rs – Основна школа „Доситеј Обрадовић“ 
- www.djura-danicic.znanje.info – Основна школа „Ђура Даничић“ 
- www.zarkons.edu.rs – Основна школа „Жарко Зрењанин“ 
- www.jovanpopovic.edu.rs - Основна школа „Јован Поповић“ 
- www.kostatrifkovicns.edu.rs – Основна школа „Коста Трифковић“ 
- www.petefins.edu.rs – Основна школа „Петефи Шандор“ 
- www.smp.edu.rs – Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ 
- http://osjducic.edu.rs – Основна школа „Јован Дучић“ 
- www.jjzmaj.znanje.info – Гимназија „Јован Јовановић Змај“ 
- www.gimnazis.edu.rs – Гимназија „Исидора Секулић“ 
- www.masinskans.edu.rs – Средња машинска школа 
- www.sspinki.edu.rs – Средња саобраћајна школа „Пинки“ 
- www.fsfv.nadlanu.com – Факултет спорта и физичког васпитања Нови Сад 

 
- званични подаци добијени од надлежних институција 
- дневна штампа 
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Остали прилози 
Правилник о просторним стандардима, нормативима 
те урбанистичко-техничким увјетима за планирање шпортских објеката 

































MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE 
Na temelju članka 70. Zakona o športu ("Narodne novine", broj 59/90) i članka 76. Zakona o 
prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", broj 54/80, 16/86 i 18/89) 
Ministarstvo prosvjete i kulture uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog 
planiranja i graditeljstva donosi 

PRAVILNIK 
o prostornim standardima, normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima 

za planiranje mreže športskih objekata 

 

I. OPĆE ODREDBE  

Članak 1.  
Ovim pravilnikom određuju se minimalni sadržaji i način utvrđivanja mreže objekata, 
prostorni standardi, normativi i uvjeti za planiranje mreže športskih objekata (u daljem tekstu: 
mreža objekata).  

Članak 2.  
Mrežu objekata, u smislu ovog pravilnika, određuju vrsta, broj, veličina odnosno kapacitet i 
razmještaj postojećih i planiranih športskih objekata na području općine odnosno grada 
Zagreba.  

Športskim objektima prema odredbama Zakona o športu, smatraju se uređene i opremljene 
površine i objekti koji udovoljavaju uvjetima za obavljanje djelatnosti športa (u daljem tekstu: 
objekti).  

Površinama u smislu stavka 2. ovog članka smatraju se i:  
- područja pogodna za zimske športove sa neprekidnim snježnim pokrivačem u trajanju 
najmanje 90 dana;  
- područja pogodna za planinarenje;  
- veće vodene površine (mora, jezera i rijeke) i njihove obale pogodne za šport i rekreaciju;  
- druga veća područja pogodna za šport i rekreaciju.  

Članak 3.  
Mreža objekata utvrđuje se na temelju potreba stanovništva za aktivnostima športa iskazanih 
u mjeri sat-korisnik.  

Sat-korisnik predstavlja potrebu jednog stanovnika za aktivnostima športa u trajanju jednog 
sata.  

II. PLANIRANJE MREŽE OBJEKATA  

Članak 4.  
Mreža objekata je sastavni dio prostornih planova društveno-političkih zajednica.  

Članak 5.  



Pravovremenu izradu mreže objekata i njeno korištenje u pripremi i izradi prostornih planova 
osiguravaju organi uprave općine odnosno grada Zagreba nadležni za poslove športa te 
Ministarstvo prosvjete i kulture.  

Članak 6.  
- Prijedlog mreže objekata izrađuje se na temelju analiza potreba stanovništva za objektima, 
prostornih uvjeta i ograničenja, te analize postojeće mreže objekata općine odnosno grada u 
skladu s odredbama ovog pravilnika, kao i s drugim propisima i pravilima struke.  

Članak 7.  
Analiza potreba stanovništva za objektima temelji se na demografskoj prognozi broja i dobnoj 
strukturi stanovništva na području za koje se donosi mreža objekata i na normativima 
određenim ovim pravilnikom.  

Članak 8.  
Analiza prostornih uvjeta i ograničenja sadrži ocjenu prirodnogeografskih uvjeta te izgrađene 
i planirane komunalne infrastrukture s činiocima ograničenja za planiranje mreže objekata.  

Članak 9.  
Analiza postojeće mreže objekata temelji se na evidenciji izgrađenih i planiranih objekata 
donesenim prostornim planovima, sadrži osobito:  
- vrstu i kapacitet objekta;  
- razmještaj objekta;  
- veličinu gravitacionog područja objekta.  

Članak 10.  
Mreža objekata osigurava uvjete za svakodnevno tjelesno vježbanje ukupnom broju djece i 
omladine, športsku rekreaciju za 50% stanovništva najmanje tri puta tjedno i aktivnost 
odgovarajućeg broja športaša.  

III. PROSTORNI STANDARDI, NORMATIVI I UVJETI  

Članak 11.  

Kod izbora vrste objekata za mrežu objekata treba osigurati da njihov broj i mogućnost 
korištenja omogučava tjedno slijedeći broj sati korisnika na svakih 1.000 stanov- nika 
pojedine dobne skupine:  

 



Osim navedenih kapaciteta za polaznike organizacija višeg i visokog obrazovanja koji se 
nalaze na istom području na kojem oni i stanuju,osigurava se dodatno: 

 

Članak 12. 
Ako na području za koje se planira mreža objekata postoje organizacije odgoja i obrazovanja 
koje pohadaju djeca i omladina koja na tom području ne stanuju,osiguravaju se na tom 
području dodatni objekti slijedećih kapaciteta: 

 

Članak 13. 
Ako dio djece i omladine sa područja za koje se radi mreža objekata pohađa organizacije 
odgoja i obrazovanja izvan tog područja, smanjuje se potreban kapacitet objekata kako 
slijedi: 

 

Članak 14. 
Pri planiranju mreže objekata za pojedino područje na svakih 1.000 stanovnika pojedine 
dobne skupine osigurava se broj jedinica objekata u skladu s tabelom broj 1. 

Članak 15. 
Ako na području za koje se planira mreža objekata postoji organizacija odgoja i obrazovanja 
koju pohađaju djeca i omladina koja na tom području ne stanuju osiguravaju se dodatne 
jedinice objekata, a za one koji ne pohađaju obrazovne organizacije na područ 



Članak 16. 
Iznimno od članka 14. ovoga pravilnika, na području na kojem postoji po tradiciji i drugim 
pokazateljima veći interes za pojedine aktivnosti povećavaju se kapaciteti objekata za te 
aktivnosti. 

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka potrebno je smanjiti kapacitete ostalih objekata ali ne 
više od 10% u odnosu na kapacitete utvrđene na način iz članka 14. ovoga pravilnika. 

 

 



 

Članak 17. 
Pri planiranju razmještaja odgojno-obrazovnih objekata osigurava se zadovoljavanje potreba 
programa tjelesne i zdravstvene kulture prema tabeli broj 3. 

 



Članak 18. 
Pod jedinicom pojedinog objekta podrazumijeva se: 

1. DVORANSKA JEDINICA, dvorana veličine 15 x 27 m koja raspolaže s odgovarajućim 
prostorom za uskladištenje opreme, dvije svlačionice kapaciteta 30 korisnlka, sa WC-om i 
praonicom koje se mogu koristiti iz obje svlačionice. 

Tjedni prosječni kapacitet dvoranske jedinlce je 1500 sati-korisnika, računajuči na dvoransku 
jedinicu izgrađenu uz organizaciju odgoja i obrazovanja. 

Za ostale veličine dvorana, odnosno dvorane koje se pretežno koriste za određene aktivnosti 
ekvivalent je određen u tabeli broj 4. 

 

Kod većine postojećih dvorana u pojedinu grupu ulaze i dvorane koje su manje od navedenih 
s tim da su im osnovne veličine (dužina i širina) najviše do 5%, odnosno površina do 10% 
manje od veličina iz tabele broj 4. Ostale se svrstavaju u slijedeću manju v 

2. BAZENSKOM JEDINICOM se smatra bazen veličine 16 2/3 x 25 m koji raspolaže s 
odgovarajućim pratećim prostorom i s najmanje dvije garderobe koje mogu primiti ukupno 
400 kupača. 

Tjedni prosječni kapacitet bazenske jedinice kod zatvorenih bazena je 11.800 sati-korisnika, a 
kod otvorenih bazena 9.800 sati-korisnika. 

Za ostale veličine bazena odnosno za bazene koji se pretežno koriste samo za programe uz 
organizaciju udruženog rada odgoja i obrazovanja, bazenske jedinice dane su u tabeli broj 5. 



 

3. IGRALIŠNOM JEDINICOM (nogomet, hokej na travi, ragbi i slično, mali nogomet, 
rukomet, košarka, odbojka) se smatra igralište normalne veličine koje raspolaže s najmanje 
dvije svlačionice s WC-om i praonicom. 

Za pojedina igrališta svlačionice moraju biti kapaciteta najmanje: 
- nogomet, hokej na travi 18 korisnika 
- ragbi 22 korisnika 
- mali nogomet 20 korisnika 
- rukomet 14 korisnika 
- košarka 12 korisnika 
- odbojka 10 korisnika 

Igrališta za mali nogomet, rukomet, košarku i odbojku imaju slijedeće kapacitete jedinica: 
- mali nogomet  2,0 jedinice 
- rukomet               1,4 jedinica 
- košarka               1,0 jedinica 
- odbojka               1,2 jedinice 

Prosječni tjedni kapacitet igrališta za nogomet, hokej na travi, ragbi i slično iznosi 470 sati-
korisnika, a igrališne jedinice malog nogometa, rukometa, košarke i odbojke 450 sati-
korisnika. 

Za slučajeve manjeg kapaciteta svlačionice igrališne jedinice adekvatno se smanjuju. 

Kod kompleksa koji sadrže dva ili više igrališta broj svlačionica se može smanjiti i to: 
- kod dva i tri igrališta za 25% 
- kod četiri i više igrališta za 33% 

4. IGRALIŠNOM JEDINICOM ZA TENIS se smatra nornlalno tenisko igralište koje 
raspolaže svlačionicama, sa WC-om i praonicama za najmanje 5 korisnika, pri čemu uvijek 
moraju postojati najmanje dvije svlačionice. Kod 4 do 8 igrališta kapacitet svlačionica mož 

Prosječni tjedni kapacitet iznosi 215 sati-korisnika. 

5. BOĆALIŠNA JEDINICA se smatra normalna joga za boćanje koja raspolaže sa 
svlačionicom za barem 10 korisnika. 

Prosječni tjedni kapacitet iznosi 225 sati-korisnika. 



6. JEDINICOM KUGLANE se smatra jedna kuglačka staza koja raspolaže svlačionicama sa 
WC-om i praonicom za 8 korisnika, pri čemu uvijek moraju postojati dvije svlačionice. Kod 
šest 1 više staznih kuglana kapacitet može bitl manji za 25%: 

Prosječni tjedni kapacitet jedne staze iznosi 220 sati-korisnika. 

7. JEDINICOM STRELJANE se smatra jedno pucačko mjesto koje osim toga raspolaže sa 
najmanje dva WC-a i praonicom i dvije svlačionice za 3 korisnika po mjestu. Kod streljana sa 
10 i više mjesta kapacitet svlačionica može biti manji za 25%. 

Prosječni tjedni kapacitet pucačkog mjesta je kod zračne streljane 180 sati-korisnika, a kod 
ostalih streljana 80 sati-korisnika. 

8. JEDINICOM KLlZALlŠTA se smatra klizalište normalne veličine koje raspolaže s 
najmanje dvije svlačionice s WC-om i praonicom za korisnike kapacitet svaka po 25 korisnika 
te garderobom za rekreativno klizanje kapaciteta 1200 korisnika. 

Prosječni tjedni kapacitet zatvorenog klizališta je 1800 sati-korisnika, a otvorenog 15000 sati-
korisnika. 

9. JEDINICOM OSTALIH OTVORENIH I ZATVORENIH SADRŽAJA se smatra 
sadržaj normalnih veličina kojeg mogu istodobno koristiti po 10 korisnika i koje ima 
svlačionice i odgovarajuće sanitarije za najmanje 20 korisnika. 

Prosječni tjedni kapacitet jedinice ostalih sadržaja kod otvorenih objekata je 350 sati-
korisnika, a kod zatvorenih 650 sati-korisnika. 

10. JEDINICA ZA ATLETIKU sadrži kružnu atletsku stazu dužine 400 m sa 6 staza, na 
ravnom dijelu 7 staza, po jedno bacalište za koplje, kladivo, disk i kuglu, dva skakališta za 
skok u dalj i troskok, te po jedno skakalište za skok uvis i skok motkom. 

Osim toga jedinica za atletiku treba da sadrži dvije svlačionice s WC-om i praonicom 
ukupnog kapaciteta 45 korisnika. 

Prosječni tjedni kapacitet je 2000 sati-korisnika. 

11. JEDINICOM SKIJALIŠTA se smatra skijalište opremljeno vučnicom ili žičarom, kojeg 
može koristiti istodobno 100 korisnika. Skijalište treba da je opremljeno potrebnim 
sanitrijama i drugim pomoćnim prostorima za normalno korištenje. 

Prosječni tjedni kapacitet skijališne jedinice je 1800-3000 sati-korisnika ovisno o lokalnim 
uvjetima skijališta. 

12. JEDINICE U ZONI STANOVANJA (MJESNOJ ZAJEDNICI) smatraju se naprijed 
navedena igrališta koja od normalnih dimenzija mogu odstupati do 20% (osim kod tenisa) i 
koja nemaju svlačionica. Umjesto svlačionica sadržaji uz mjesnu zajednicu trebaju imati 
prosto 

 



Kod kompleksa koji sadrže dva ili više igrališta treba predvidjeti nadstrešnicu: 
- do 4 jedinice         veličine 12 m2 
- do 5 i više jedinica  veličine 25 m2 

Prosječni tjedni kapacitet igrališnih jedinica u zoni stanovanja iznosi 85% od prosječnog 
kapaciteta jedinica navedenih ranije. 

Članak 19. 
Osim prostora i sadržaja navedenih kod kompleksa koji se koristi za nastavu ili za natjecanja 
treba predvidjeti svlačionlce i sanitarije za nastavnike i suce i to kako slijedi: 
- kompleks do četiri sadržaja           po dvije 
- kompleks od 5 do 8 sadržaja   po četiri 
- kompleks od devet i više sadržaja     po šest. 

Osim navedenih prostora kompleksi koji sadrže tri i više sadržaja, te dvorane i bazeni moraju 
raspolagati i sa prostorom za pružanje prve pomoći. 

Jedinice iz članka 22. pod rednim brojem 3 - 10. trebaju imati prostor za uskladištenje opreme 
i ostale prateće, pomoćne i tehničke prostore. 

Članak 20. 
Od ukupnog broja sadržaja dobivenog prema članku 18. i 20. ovoga pravilnika u zoni 
stanovanja (mjesnoj zajednici) moraju se predvidjeti slijedeći objekti 
- igrališta odbojke, košarke, rukometa i malog nogometa 25 - 30% 
- igrališta tenisa                                              35 - 40% 
- boćališta                                                     50 - 70% 
- ostali otvoreni objekti                                       20 - 30% 

Ovako odabrane površine obračunavaju se u bruto površinama stambenih zona, te se ne 
iskazuju u bruto površinama za objekte. 

Članak 21. 
Za izračunavanje potrebne planerske površine koristit će se slijedeći koeficijenti (na neto 
korisnu površinu): 

 

2. OTVORENI OBJEKTI 



 

Niže vrijednosti koeficijenata se odnose na slučajeve kada u sklopu jednog kompleksa postoji 
veći broj sadržaja, a više vrijednosti za slučajeve kada se radi o pojedinačnim sadržajima. 

Članak 22. 
Ako se u okviru sportskih objekata grade gledališta potrebno je osigurati, ovisno o broju 
sšnovnika gravitacionog područja odnosno broja stanovnika općine, za glavni objekt u općini 
broj mjesta prema tabeli broj 6: 

 

U otvorenim objektima sa gledalištima kapaciteta preho 5000 mjesta, sjedećih mjesta mora 
biti najmanje 25%.  

U zatvorenim objektima osigurava se veći dio sjedećih mjesta.  

Planerska površina za jedno gledališno mjesto je:  
sjedeće mjesto 1,5 - 2,0 m2  
stajaće mjesto 0,75 -1,0 m2  

Kod gledališta koja su izgrađena u nasipima, ove veličine su za 50 - 75% veće.  

U zatvorenim objektima:  
sjedeće mjesto 2,5 - 3,0 m2  
stajaće mjesto 1,25 -1,75 m2  

Uz objekte koji imaju gledališni prostor mora se predvidjeti i slijedeći prostor za parhiranje:  
- bicikli ze 3% gledalaca - potrebno 1,0 m2 po biciklu  



- motocikli za 1- 2% gledalaca - potrebno 3,0 m2 po motociklu  
- osobni automobili za 9 -15% gledalaca - potrebno 25 - 30 m2 po automobilu  
- autobusi za 5 - 6% gledalaca - potrebno 60 - 80 m2 po autobusu.  

Pri tome treba računati da jedan osobni automobil koriste 3 gledaoca, a jedan autobus 
prosječno 40 gledalaca.  

Ukupno se mora računati sa parkiralištima za najmanje 20%, a najviše za 25% gledalaca.  

Udaljenost ulaska u parkirališta kod manjih objekata (do 10.000 gledalaca za otvorene i 2.000 
gledalaca za zatvorene objekte) može biti najviše 100 metara do izlaza iz objekta, dok kod 
većih ta udaljenost može biti i 200 m (iznimno za 35% parkirališnih mjesta može biti do 300 
metara).  

Članak 23.  
Pri planiranju mreže objekata u naselju, objekti se u pravilu planiraju uz organizaciju odgoja i 
obrazovanja.  

Članak 24.  
Objekti se ne mogu razmještati na lokalitete koji su s obzirom na vrstu aktivnosti suviše 
udaljeni od mjesta stanovanja kao i na Iokalitete na kojima postoje faktori ograničenja za 
izgradnju i korištenje objekata.  

Članak 25.  
Maksimalna udaljenost objekata za zadovoljavanje dnevnih potreba od mjesta stanovanja je 
2,5 km. Za povremene i iznimne potrebe, ovisno o vrsti aktivnosli, i o vrsti putovanja na 
relaciji stan - objekti (pješačenje, bicikl, kombinirani promet, javni promet ili osobni 
automobil), maksimalne udaljenosti odredene su grafičkim prihazom 1.  

Članak 27.  
Činioci ogranićenja za planiranje razmještaja ovisno o vrsti objekta mogu biti:  

a) loši higijenski uvjeti:  
- opterećenje bukom preko 55 dB.  
- opterećenje zraka prašinom i čađi,  
- opterećenje zraka otrovnim plinovima,  
- opterećenje zraka zadahom (smradom),  
- zatrovano tlo,  

- loši mikroklimatski uvjeti;  

b) zaštićena i zaštitna područja;  

c) lokaliteti koji bi športskim objektima opterećivali susjedne zone;  

d) prirodnogeografski uvjeti koji ne odgovaraju za određene aktivnosti;  

e) tehničke karakteristike zemljišta koje otežavaju izgradnju pojedinih vrsta objekata:  
- nosivost tla,  
- vodoplavnost,  
- visina podzemnih voda,  
- rasjedi i druga seizmička ugroženost,  
- klizilišta,  
- ugroženost od elementarnih i drugih nepogoda,  



- veliki nagib terena i sastav tIa,  

f) područja koja je neracionalno komunalno opremati i koja su prometno nepristupačna.  

Članak 28.  
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prostornim standardima i 
normativima te urbanističko-tehničkim uvjetima za planiranje mreže objekata fizičke kulture, 
"Narodne novine", broj 36/85.  

Članak 29.  
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Narodnim novinama".  
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