
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" 
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 

21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 
Број: 1.3.2/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СТУДИЈА ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА 
 

- ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  
ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА  

ГРАДА НОВОГ САДА -  
 

 

 

 

 

 
   

ДИРЕКТОР 

Мр Александар ЈЕВТИЋ, дипл. инж. грађ. 
 

 

 

 

 

 

 

НОВИ САД, ДЕЦЕМБАР 2009. 



  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" 
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 

21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 
Број: 1.3.2/09 

 

 

 

Инвеститор: ЈП Завод за изградњу града Нови Сад 

 

 

Израда: ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад 

 

                                                                   
 

Носиоци израде: 

Раденко Гачевић, дипл.ецц 

Татијана Бурсаћ, дипл. инж. арх. 

 

Сарадници: 

Душко Марковић, дипл.ецц 

Ивана Кузмановић-Јовановић, дипл. инж. арх. 

Милан Шешум, дипл. математичар 

Душанка Блажевић, арх. техничар 

Јулијана Болтић, геометар 

Бранко Вујков, фотограф 

Добринка Бечелић, дактилограф 

 

 

 

 

 

НОВИ САД, ДЕЦЕМБАР 2009. 



 
УВОД 

I / АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ .. 3 

1.  Развој привреде у Новом Саду у претходном периоду . ........................................3  
 1.1.   Kарактеристике развоја привреде Новог Сада 
           У предтранзиционом периоду ....................................................................3 
 1.2.  Привреда Новог Сада у транзиционим процесима ..................................7 
2. Структура привреде Града Нобвог Сада .......................................................... 11 
 2.1.  Структура привреде према величини предузећа ..................................... 11 
 2.2.  Структура привреде  по  делатностима  ..................................................12 
 2.3.  Структура привреде према секторима својине ........................................13 
 2.4.  Структура привреде по делатностима  према запослености ..................13 
 2.5.  Структура предузетничких радњи ............................................................14 
3.  Ниво развоја привреде Новог Сада........................................................................15  
4.  Просторни размештај привредних капацитета у Новом Саду . ..........................17 

 Размештај пословних садржаја-Извод изГП Новог Сада до 2021. ..18 
 4.1. Радне зоне....................................................................................................19 
   4.1.1. Радна зона Север I ............................................................................19 

 Стање простора у Р 1:10 000. ..............................................................22 
 Стање инфраструктуре у Р 1:10 000. ..................................................23 

  4.1.2. Радна зона Север II ...........................................................................24 
 Стање простора у Р 1:10 000. ..............................................................26 
 Стање инфраструктуре у Р 1:10 000. ..................................................27 

  4.1.3. Радна зона Север III..........................................................................28 
 Стање простора у Р 1:10 000. ..............................................................29 
 Стање инфраструктуре у Р 1:10 000. ..................................................30 

  4.1.4. Радна зона Север IV .........................................................................31 
 Стање простора у Р 1:20 000. ..............................................................33 
 Стање инфраструктуре у Р 1:20 000. ..................................................34 

  4.1.5. Радна зона Римски шанчеви ............................................................35 
 Стање простора у Р 1:10 000. ..............................................................37 
 Стање инфраструктуре у Р 1:10 000. ..................................................38 

  4.1.6. Радна зона Исток ..............................................................................39 
 Стање простора у Р 1:10 000. ..............................................................40 
 Стање инфраструктуре у Р 1:10 000. ..................................................41 

  4.1.7. Радна зона Запад ...............................................................................42 
 Стање простора у Р 1:10 000. ..............................................................43 
 Стање инфраструктуре у Р 1:10 000. ..................................................44 

 4.2. Локалитети на улазним правцима .............................................................45 

 
                                           САДРЖАЈ 



 Стање простора – Улазни правци........................................................47 
 4.3. Локалитети у оквиру других градских функција.....................................48 

 Пословање у другим наменама – размештај локалитета. .................49 
 Локалитети појединачно. .....................................................................50 

 4.4.   Локалитети у оквиру породичног становања...........................................59 
 Учешће пословног простора у укупно изграђеном -  

 стање у Р 1:70 000......................................................................................60 
 4.5. Еколошке карактеристике функционисања привреде .............................61 
 4.6. Оцена просторних услова за функционисање привреде.........................66 
5.  Резиме анализе стања развоја и просторних услова 
     за развој привреде Новог Сада . .............................................................................69  
 
II / РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ НОВОГ САДА У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ . .........  70 

6. Основне поставке Просторног плана Републике Србије и других развојних   
      докумената  од значаја  за привредни развој  Новог Сада. .................................70  
7.  Циљеви, принципи и концепција дугорочног  развоја привреде Новог Сада . .72  
8.  Процена кретања запослености  . ..........................................................................75 
 8.1.  Стање запослености  . ..............................................................................75  
 8.2.  Процена  кретања  броја  радно активног становништва . ...................76  
9.  Просторни услови за развој привреде Новог Сада ..............................................77  
 9.1. Радне зоне....................................................................................................77 
  9.1.1. Радна зона Север I ............................................................................77 

 План  радне зоне у Р 1:10 000..............................................................79 
  9.1.2. Радна зона Север II ...........................................................................80 

 План  радне зоне у Р 1:10 000..............................................................81 
  9.1.3. Радна зона Север III..........................................................................82 

 План  радне зоне у Р 1:10 000..............................................................85 
  9.1.4. Радна зона Север IV .........................................................................86 

 План  радне зоне у Р 1:20 000..............................................................88 
  9.1.5. Радна зона Римски шанчеви ............................................................89 

 План  радне зоне у Р 1:10 000..............................................................91 
  9.1.6. Радна зона Исток ..............................................................................92 

 План  радне зоне у Р 1:10 000..............................................................94 
  9.1.7. Радна зона Запад ...............................................................................95 

 План  радне зоне у Р 1:10 000..............................................................97 
 9.2. Локалитети на улазним правцима .............................................................98 

 Стање документације – Улазни правци. ...........................................100 
 9.3. Локалитети у оквиру породичног становања.........................................101 

 Учешће пословног простора у укупно изграђеном -  
 план у Р 1:70 000......................................................................................104 

 9.4. Еколошке карактеристике функционисања привреде ...........................105 
 



  9.5. Оцена локационих карактеристика простора предвиђених  

   за развој привреде..................................................................................  109 

10.  Предлог размештаја привредних активности на просторима за развој привреде  
 на подручју Новог Сада . .................................................................................... 112 

 Предлог размештаја привредних активности. ................................. 113 
11.  Закључци . ............................................................................................................ 114  
 

 



УВОД 
 

Студија привредног развоја Новог Сада урађена је за потребе израде Генералног 
урбанистичког плана Новог Сада и у складу са тим дефинисан је и њен садржај. У  
Студији је сагледано стање привреде Новог Сада са различитих аспеката: ниво 
развијености, просторни размештај, опремљеност инфраструктуром и искоришћеност 
простора у радним зонама и другим деловима грађевинског подручја који се користе, 
или су намењени за развој привреде, еколошки проблеми и др. Резултати овог 
истраживања представљаће улазне податке за планирање просторног развоја привреде 
Новог Сада у Генералном урбанистичком плану  Новог Сада. С обзиром  да је Студија  
урађена првенствено да би се са сагледали  проблеми функционисања и утврдиле 
просторне  потребе за развој привреде  Новог Сада  и да ће се резултати  користити  за 
потребе израде Генералног урбанистичког плана Новог Сада, истраживање је у највећој 
мери  усмерено на  просторни аспект развоја привреде. 

 Транзициони процеси, који се у нашем друштву, са већим или мањим 
интензитетом, одвијају последњих двадесетак година, веома су интензивни у области 
привреде. Власничка трансформација, структурно  и тржишно прилагођавање  учинили 
су да је привреда у потпуности променила карактер и од претежно друштвене,  
трансформисала се у приватну, тржишно  оријентисану  привреду. Ови процеси још 
нису у потпуности завршени, а услед бројних неповољних околности, одвијају  се споро  
и са  низ пратећих  проблема, са неповољним последицама на укупан ниво привредне 
активности у Новом Саду, али и на просторе у којима се привредне активности одвијају. 
Пад привредних активности и трансформација  привредних предузећа, довели су до 
великих промена у коришћењу простора, инфраструктуре и изграђених објеката  у 
радним зонама, односно до њиховог све нерационалнијег коришћења. У исто време, 
потребно је обезбедити простор за развој привреде  и опремити га инфраструктуром 
како би се обезбедили повољни услови за привлачење инвестиција.     

 Прелазак привреде у приватно власништво, тржишни карактер привреде,  развој 
нових  технологија, промене које су се догодиле у коришћењу простора у радним 
зонама и др., намећу потребу да се у поступку припреме документације за израду 
Генералног урбанистичког плана Новог Сада,  сагледају  просторни и други услови за 
дугорочни развој привреде, како би се у складу са променама које су се десиле у 
претходном периоду, обезбедили одговарајући просторни и други услови за 
функционисање и развој привреде на подручју Новог Сада . 

Истовремено са израдом ове Студије, у Граду су се одвијале активности на 
изради  и доношењу Стратегије привредног развоја Града Новог Сада којом се  
дефинише  визија привредног развоја Града  у наредном периоду и  утврђују кључне 
области привредног развоја које представљају основ за остваривање утврђене 
стратегије привредног развоја Града  Новог Сада. Визија, смернице и стратешки правци 
развоја привреде Града  Новог Сада, утврђени Стратегијом, чине   улазне елементе за 
дефинисање концепта развоја привреде  у овој Студији. Концепт развоја привреде  
Новог Сада, утврђен овом Студијом,  биће основ за дефинисање просторних, 
инфраструктурних и других услова  привредног развоја Новог Сада у Генералном 
урбанистичком плану Новог Сада  који представља стратешки документ дугорочног 
развоја.   
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Примењена методологија 
 

Студија привредног развоја Новог Сада рађена је са основним циљем да се 
сагледа стање и ниво развоја привреде Новог Сада, испитају просторни, 
инфраструктурни, економски и други услови неопходни за њен  ефикасан развој и  у 
складу са тим утврде смернице и  критеријуми  за  дефинисање просторних и других 
параметара  који ће се уградити у Генерални урбанистички план Новог Сада. У складу 
са  наведеним циљем утврђен је садржај  и методологија  израде Студије. 

 Сагледавање стања и утврђивање услова за пословање привреде  остварено је  
обиласком  терена ,  анкетирањем  радних организација , прикупљањем информација и 
документације од одговарајућих институција у Граду и Републици . Део информација 
обезбеђен  је  експертском проценом и  коришћењем информација са  Интернета. 
Анализирана је планска документација,  ЈП "Урбанизам" која се односи на просторе у 
којима се  одвијају пословне активности. Анализа прикупљене документационе основе  
представљала је основ за оцену нивоа развоја и просторних услова за развој привреде 
на подручју Новог Сада 

На  основу анализе стања  на просторима намењеним за привреду, резултата 
анкете, економских параметара и увида у планску документацију, сагледани су 
просторни  услови за развој привреде на подручју Новог Сада. Стање у радним зонама 
и другим просторима на којима се одвијају привредне активности, планска 
документација, као и оцена о будућем развоју и потребама за простором, били су основ 
за предложене корекције у коришћењу  простора у појединим радним  зонама. 

 
За израду Студије коришћени су следећи извори: 

 Документација ЈП "Урбанизам" (планска, издати услови, аерофото 
документација, постојеће студије, литература); 

 Републички завод за статистику (РЗС); 
 Национална служба за запошљавање Нови Сад; 
 Регионална привредна комора Нови Сад; 
 Катастар блокова Новог Сада; 
 Профил заједнице-документациона основа за израду Стратегије 
привредног развоја Града Новог Сада; 

 анкета са терена; 
 интернет; 
 експертски извори. 
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I   АНАЛИЗА И ОЦЕНА СТАЊА  РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ  У НОВОМ САДУ 
 
1. Развој привреде Новог Сада у претходном периоду 
 

1.1. Карактеристике  развоја привреде Новог Сада у предтранзиционом 
периоду  

 
Постојећа структура, технолошка опремљеност, запосленост, и друге 

карактеристике  привреде Новог Сада формирале су се  као  последица дугогодишњих 
процеса који су се одвијали , не само на локалном нивоу, већ и на простору бивше 
државе . Последњих година привредне активности  одвијају се  и под великим утицајем 
светске економске кризе, што додатно утиче на пад привредних активности и 
продубљује  кризу која је веома изражена, не само на простору Новог Сада , већ и у 
целој земљи па и у свету. 

Да би се  стекао потпунији увид  и лакше разумело стање у привреди Новог 
Сада, потребно је сагледати основне развојне процесе који су се одвијали  у последњих 
двадесетак година и  последице тих процеса на укупан и  посебно на просторни развој 
привреде Новог Сада. Транзициони процеси који су се одвијали  у последње две 
деценије у основи су изменили власничку, а у великој мери и секторску  структуру 
привреде: привреда је скоро у целини приватизована, а структура се мењала у правцу 
повећања учешћа терцијарног сектора, уз  велико повећање броја привредних субјеката. 

Почетком деведесетих година прошлог века, Нови Сад је имао релативно 
развијену привреду, у чијој структури је највеће учешће имала  индустрија, а затим 
трговина, грађевинарство, саобраћај и др. У Новом Саду су током процеса 
индустријализације лоцирана   крупна предузећа  из области индустрије, а део већ 
постојећих , проширењем и модернизацијом прерастао је у предузећа ширег значаја. 
Индустрија, али и  неке друге делатности које су захтевале веће просторе, лоцирани су 
у новоформиране  радне зоне уз канал ДТД Нови Сад - Савино Село и  уз Дунав. 
Шездесетих година прошлог века, пресељен је и највећи број индустријских предузећа 
из градског ткива у радне зоне, чиме су створени просторни услови за ширење Новог 
Сада ка Дунаву, а пресељена предузећа  су обезбедила повољне просторне услове за 
дугорочни развој. 

 Део индустријских предузећа лоцираних у радним зонама  Новог  Сада, 
сврставао се у предтранзиционом периоду у   велика предузећа, са обимом производње 
која је задовољавала знатан  део потреба  тадашње  државе, а нека су у великој  мери 
била извозно оријентисана, што све указује да су њихови капацитети изграђени за 
релативно велико тржиште. Таква предузећа била су: у радној зони "Север I", "Хинс", 
"Венац" ("Неопланта"), "Котекспродукт"; у радној зони "Север II": "Новкабел", "НИТ", 
"Петар Драпшин";  "Лимпродукт" ,"Албус", "Moтинс" ("27 Март"); у радној зони "Север 
IV": Рафинерија нафте; у радној зони "Запад" "Југодент" и "Југоалат"; у радној зони 
"Исток" "Победа". 

 У структури индустрије Новог Сада  биле су заступљене скоро све индустријске 
гране, а највећи значај имале су металопрерађивачка, хемијска, прехрамбена , текстилна 
и  нафтна индустрија, које су заузимале и највеће површине у радним зонама. Поред 
индустрије,у радним зонама  су у  том периоду лоцирани и значајни  складишни и други 
капацитети из области трговине и нешто мање из области грађевинарства и саобраћаја. 
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У области трговине на подручју Новог Сада  пословала су велика предузећа унутрашње 
и спољне трговине "Центрославија", "Агровојводина", "Базар","Стотекс" и др. 

На почетку транзиционих промена, почетком деведесетих година, највеће 
учешће у власничкој структури привреде Новог Сада  имао је друштвени сектор  у 
чијем власништву су била сва велика предузећа, док је учешће приватног и осталих 
видова власништва  било знатно мање и обухватало је привредна предузећа са мањим 
капиталом и мањим бројем запослених. Развој приватног сектора привреде у 
предтранзиционом периоду био је ограничен разним  законским одредбама. Власничка 
структура друштвеног производа  оствареног у Новом  Саду, на почетку транзиционих 
процеса (у 1990 години), била је следећа: 

 
 
- друштвена својина 89,22%, 
- приватна 7,80%,  
- задружна 0,27% и  
- мешовита 2,71%. 

 
 
  
У укупном броју запослених у Новом Саду, друштвени сектор је учествовао са  

91,4%, а приватни са 8,6% .Највећи део  друштвеног производа на подручју Новог Сада 
остварен је у великим предузећима, у којима је радио и највећи број запослених у 
привреди,  док је учешће малих и средњих предузећа  у привреди било знатно мање, 
што је привреду чинило недовољно флексибилном на  промене које су се дешавале у  
окружењу. 

Друштвена предузећа су  заузимала велике површине земљишта у радним 
зонама, а с обзиром да  у области земљишне политике нису били успостављени 
економски односи, земљиште је веома често нерационално коришћено. И поред тога 
што су у пословању привреде постојали одређени  елементи тржишног пословања, с 
обзиром да су велика предузећа била у друштвеном власништву, држава је разним 
облицима субвенција обезбеђивала њихов  опстанак и функционисање  и у  условима 
када нису успешно пословала. Предузећа су, поред  земљишта потребног за редовно 
функционисање, ангажовала и значајне просторе за амбициозно планирани развој, па је 
део земљишта у дужем периоду или трајно био ван употребе. У 1990. години, у радним 
зонама Новог Сада,  од укупно 1579 ha нето површина било је ангажовано 648 ha (41%), 
намењено 205 ha (13%) a око 448 ha, или 28%, обухватале су површине планиране за 
дугорочни развој привреде која је лоцирана у зонама. Цена коришћења земљишта, 
односно  накнада за коришћење земљишта у радним зонама, била је неекономска и 
ниска (предузећима  су дугови за неплаћену накнаду за коришћење земљишта  често 
отписивани.),па  није постојао економски интерес да предузећа  земљиште користе 
рационално. Услед наведеног  начина коришћења  земљишта ,као и  ниског нивоа  
укупне економске развијености , улагања у инфраструктурно опремање радних зона  
била  су  недовољна за њихово потпуно опремање, али су у радним зонама обезбеђени 
неопходни минимални инфраструктури  услови за развој привреде. 
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 Табела: Биланс површина у радним зонама Новог Сада у 1990. години 

Радна  
зона 

Бруто  
повр.зоне 

ha 

Нето повр. 
зоне 

ha 

Ангажована 
површина    

ha 

Намењена 
површина    

ha 

Планирана  
површина  

ha 

Ненамењена  
површина     

ha 

Остале 
површ. 

ha 

Север I    229,50 193.70 93,18 25,30 13,74 61,48 39,98 
Север II    252,38 198,93 151,19 20,60 12,40 16,64 53,45 
Север III     187,41  74,40 57,65 12,32 1,24 3,19 113,01 
Север IV 1.753,43 832,61 217,17 89,12 391,99 172,24 920,82 
Исток 241,76 122,93 38,48 7,27 25,28 51,90 118,83 
Запад 139,49 99,17 51,47 34,46 2,84 10,40 40,32 
Римски 
Шанчеви 

82,60 57,59 39,32 16,14 0,38 1,75 25,01 

Укупно 2.886,57 1.579.33 648,46 205,21 447,87 317.60 1307,42 

У 1991. години на подручју  тадашње општине Нови Сад  остварено је око 17,3% 
дохотка  Војводине што је знатно више од  учешћа становништва овог подручја у 
становништву  Војводине (12,5% попис 1991.). У 1991. години Нови Сад је остварио 
ниво дохотка од око 202% у односу на просек у Републици Србији и 143% у односу на 
просек Војводине. 

 
Табела: Упоредни преглед нивоа развијености Новог Сада ,АП Војводине ,Р Србије у 1991. години 

Ред 
број 

О п и с 
Република 
Србија 

АП 
Војводина 

Град 
Нови Сад 

Индекс 
5:3 

Индекс 
5.4 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Народни доходак по стан.(РС-100%) 100 143,1   141,0 
2. Број запослених на 1000 становника 289 307  158,8 149,5 

3. Број запосл.у индустрији на 1000 ст. 112 113 117 149,5 103,5 

4 . Лица која траже запослење на 1000 с. 66 87 79 119,7 90,8 
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На почетку транзиционих процеса Нови  Сад је био привредно и економски 
знатно развијенија средина од  просека за Р Србију  и АП Војводину. 

Структура друштвеног производа  у тадашњој  општини Нови Сад  у 1990. 
години била је следећа: 
 
  - индустрија                                    36,00% 
  - пољопривреда, рибарство и 
    водопривреда                                   5,8% 
  - грађевинарство                                9,6% 
  - саобраћај и везе                              8,0 % 
  - трговина                                         24,5% 
  - угоститељство и туризам               1,9% 
  - занатство-производни део             4,4% 
  - стамбено–комуналне делатност    2,2% 
  - остало                                               7,6% 
    Укупно                                         100,0 % 
  
  

Почетком деведесетих година Нови Сад је, према структури оствареног 
друштвеног производа по делатностима, био претежно индустријски град,  са  високим 
учешћем трговине. У индустрији је остварена нешто више од једне трећине, а у 
трговини једна четвртина друштвеног производа.   

Структура друштвеног производа по секторима делатности у 1990 години била је 
следећа : 

  
 
 
- примарни сектор        5,8% 
- секундарни сектор   45,6% 
- терцијарни сектор   48,6 % 

 
 
 
Највеће учешће у структури друштвеног производа оствареног у тадашњој 

општини Нови Сад имао је терцијарни сектор, што указује да су у Новом Саду били 
лоцирани значајни  капацитети из области трговине, угоститељства и саобраћаја, што је 
пре свега проистекло из улоге Новог Сада као макро регионалног центра и у њему су се 
развијали капацитети од регионалног, покрајинског, републичког па и савезног значаја. 

 У 1991. години у Новом Саду било је запослено укупно 122.230 радника  од 
којих 111.765 или 92,4% у друштвеном и 10.474 или 7,6% у приватном сектору, што 
показује да је привреда  скоро у целини била друштвено власништво. 

 Број и структура запослених по делатностима у друштвеном сектору у 1990. 
години били  су следећи: 
 
 

Структура друштвеног производа у Новом Саду 
1990. год.
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Структура запослених у друштвеном сектору у 
Новом Саду у 1991. години, по делатностима

 
Табела: Запослени у друштвеном сектору у Новом Саду у 1991. години по делатностима. 
Редни  
број  

Врста  делатности Број запослених Структура 
% 

1. Индустрија и рударство 31.164 27,9 
2 Пољопривреда, шумарство и водопривреда 2.637 2,4 
3 Грађевинарство 9.898 8,9 
4. Саобраћај и везе 8.088 7,2 
5 Трговина 13.503 12,1 
6. Угоститељство и туризам 1.940 1,7 
7. Занатство 3.503 3,1 
8. Стамбено-ком  делатност 2.708 2,4 
9. Финансијске и тех, услуге 9.066 8,1 
10.  Непривреда 29.256 26,2 
11. Укупно 111.765 100 

 

У укупном броју запослених у Новом Саду у 1990. години,  било је и  око 15% 
дневних миграната  из суседних општина (Темерин,  Беочин,  Сремски Карловци, Бачки 
Петровац и др.). С обзиром  да Нови  Сад  има функцију макрорегионалног центра и  да 
се у његовом гравитационом окружењу налазе углавном мање развијене општине, 
реално је очекивати да ће  и даље  значајан број  дневних миграната из  суседних 
општина радити на подручју Новог Сада.   

 
1.2. Привреда Новог Сада  у транзиционим процесима 
 
Почетком деведесетих година  дошло је до распада бивше државе , али и до низа 

неповољних дешавања (рат у окружењу, распад великог тржишта ,санкције и др.) што 
се све  веома  неповољно одразило на функционисање привреде, како у Србији ,тако и 
на подручју Новог Сада. У тако неповољним околностима започет је процес 
трансформације  привреде који је  првенствено значио промену власништва из 
друштвеног и државног у  приватно и структурно прилагођавање предузећа  
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новонасталим  тржишним условима  пословања. У периоду 1990 – 2000. године  процес 
реструктурирања  привреде одвијао се веома споро и неефикасно, што је праћено 
високим растом незапослености, ниским нивоом инвестирања, технолошким 
заостајањем и великим падом друштвеног производа, како на нивоу државе тако и у 
Новом Саду. Услед неповољног привредног амбијента, створеног првенствено 
нестабилном политичком ситуацијом и спорим и неадекватним реформама, изостао је 
знатнији прилив иностраног капитала који би  и у тако неповољним условима, могао 
значајније утицати на  динамику привредног раста  

Период између 1990. и 2000. године карактерише  висок пад привредних 
активности у земљи , али је он у Новом Саду био још израженији, првенствено због 
високог учешћа великих индустријских предузећа у његовој привредној структури.  јер 
су велика индустријска предузећа, посебно из области металне и хемијске индустрије, 
претрпела највећи пад производње. Паду привредних активности  у Новом Саду у 
наведеном периоду, поред транзиционих проблема који су у одређеној мери 
карактеристични за све привреде у транзицији ,допринело је и  бомбардовање 1999. 
године, када су оштећени неки привредни капацитети (највише Рафинерија нафте) ,а 
функционисање привреде поремећено  првенствено због смањења  обима рада, али  и 
проблема који су настали услед уништене  или оштећене инфраструктуре 

 Уместо да се у што краћем временском периоду спроведу неопходне реформе у 
привреди и друштву и тако  створе услови за ефикаснији развој,  као што је то 
остварено у већини  земаља у транзицији, период 1990-2000. године, са аспекта 
економских реформи и развоја,  може се сматрати изгубљеним.  Пад привредних 
активности у Новом Саду  у  овом периоду износио је више од 50%,  што  је имало за 
последицу смањење оствареног дохотка на око 45% оствареног на почетку периода и 
висок раст  броја незапослених лица. Број лица која траже запослење повећао се са 
20.964 у 1991. години, на  26.830 у 1999. години. Услед смањења привредних 
активности у друштвеним предузећима и раста  броја приватних предузећа , структура 
запослених  у 1999. години  измењена је тако да је однос броја запослених у 
друштвеном и приватном сектору  у 1999. години био 80%  према 20%. 

 После 2000. године  створени су  повољнији  друштвено-економски  и 
политички  услови у земљи  и убрзан је процес друштвених и привредних реформи, али 
се процес приватизације друштвених предузећа одвијао уз низ пратећих проблема. 
Губитак тржишта, измењени економски услови у ближем и ширем окружењу, 
недостатак капитала из домаћих извора и недовољан интерес страних инвеститора, 
утицали су на ефикасност реструктурирања великих  индустријских предузећа. Услед  
недовољног прилива инвестиција и спорог развоја предузетништва, настављен је тренд 
смањења запослености и раст броја лица која траже запослење.  

 Индустријска предузећа која су по свом значају била носиоци привредног 
развоја  Новог Сада,  претрпела су велике промене у процесу приватизације: део је 
скоро  у потпуности престао са радом ("Југоалат", "Југодент", "Новопак", "ХИНС" ), а 
део смањио привредну активност на знатно нижи ниво ("Победа", "Новкабел", "Албус", 
"Петар Драпшин" и др). Од великих  друштвених индустријских предузећа, само 
неколико је успело да успешно спроведе процес реструктурирања и настави  пословање 
и да оствари производњу на приближно истом нивоу као и пре реструктурирања 
("Неопланта", "Котекспрорукт", "Мотинс") . 
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Осим великих индустријских предузећа и велика друштвена предузећа из других 
делатности привреде, престала су са радом или су трансформацијом изгубила значај 
који су раније имала у привреди Новог Сада: "Агровојводина", "Центрославија", 
"Базар", "Стотекс" и други у области трговине: "Неимар" у области  грађевинарства, "25 
мај", АТП "Војводина" у области саобраћаја и други.  

Привредна активност и запосленост у радним зонама сведени су на знатно нижи  
ниво од  достигнутог почетком деведесетих година ,а значајно је измењена и структура 
корисника простора. Део предузећа у радним зонама која су смањила обим производње, 
или су престала са радом, уступио је простор или објекте  другим предузећима, често из 
потпуно друге  привредне делатности.  

Процес  промене власничке структуре  из друштвеног у приватно власништво, 
услед низа  пратећих проблема  и недовољно ефикасних мера  државе, одвијао се у току 
целог транзиционог периода веома споро и трајао је  знатно дуже него што је такав 
процес трајао у земљама Источне Европе, што је  успорило процес привредног 
опоравка и продужило  економску кризу у земљи.  Промена власничке структуре  скоро 
у целини је завршена када је у питању трансформација друштвене својине док је 
учешће државне својине у власничкој структури још увек  високо, с обзиром да јавна 
предузећа нису  приватизована. 

 Истовремено са процесом реструктурирања друштвене привреде, изменом 
законских прописа  и доношењем  других  мера од стране државе, створени су  услови 
за бржи развој предузетништва,  што је имало за резултат убрзан раст  броја малих и 
средњих предузећа из различитих делатности  Највећи број новооснованих предузећа у 
периоду транзиције је из области трговине , угоститељства  и услуга , а знатно мањи из 
производних области, у којој су основани само мањи производни капацитети  из 
области   прехрамбене индустрије и производног  занатства. Услед низа проблема који 
су пратили процес транзиције и  развој предузетништва, динамика развоја приватног 
сектора била је  недовољна и  није могла  да надомести  пад укупне  привредне  
активности у Новом Саду. Развој  малих и средњих предузећа приватног сектора само је 
делимично ублажио висок пад  привредних активности, али није био довољан да 
апсорбује  повећан број лица која траже запослење 

Највеће инвестиције у периоду после 2000. године остварене су у области 
трговине, када су у Новом Саду изграђени велики продајни објекти "Родић", "Темпо", 
"Универекспорт", "Метро",  "Меркатор", "Меркур" и други. Наведене промене у 
структури привреде утицале су на то да је у периоду после 2000. године Нови Сад  
постепено губио обележје индустријског, а све више добијао карактер  трговинског 
центра. Такво обележје видљиво је када се посматра кретање оствареног дохотка у 
Граду по делатностима које највише учествују у његовом формирању. 
Табела: Учешће делатности у народном  дохотку Града у периоду 2002 -2005. године  
Година Пољопривреда 

           % 
Прерђив  .индус. 
             % 

Трговина 
          % 

Енергија. гас и 
вода  % 

Грађевинарство 
           % 

 Р С Нови  Сад РС Нови 
Сад 

РС Нови  
Сад 

РС Нови 
Сад 

РС Нови  
Сад 

2002        21,4 9,7 30,3 41,3 29.1 33,0 3,5 -18,6 6,1 13,1 
2003            18,2 7,3 28,6 27,3 25,1 26,6 4,1 3,7 7,0 9,3 
2004            17,3 6,7 26,2 26,6 24,7 35,5 4,8 -16,7   7,0 9,5 
2005            4,9 27,2 16,3 24,7 44,0 1,9 -14,4 7,4 7,0 

                                                                                                                                                                                    извор:РЗС 
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На основу анализе развоја привреде Новог Сада у периоду од 1990. године  може 
се  констатовати следеће: 

- развој привреде  на подручју Новог Сада  у посматраном периоду одвијао се у 
врло неповољним условима , посебно у периоду  пре 2000. године ,што је у великој 
мери успорило  њено реструктурирање и тржишно прилагођавање; 

- деведесетих година прошлог века дошло је до великог пада привредних 
активности у Новом Саду, што је крајем деведесетих година  резултирало  падом 
дохотка на испод 50% оствареног у 1990. години, високим падом  запослености и 
растом незапослености, падом инвестиција и  укупне конкурентности привреде;  

- коришћење капацитета  у индустрији током деведесетих година сведено је на 
једну  четвртину  у односу на могућу производњу, што је  последица  рецесионо-
депресионог стања у коме се индустрија  налазила у том периоду; 

- структура привреде измењена је тако што је порасло учешће терцијарног а 
опало учешће секундарног сектора; 

- позитивна кретања остварена су у развоју предузетништва, али не у мери која 
би била довољна да надомести висок пад  привредне активности у индустрији, која је у 
претходном периоду имала највеће учешће у структури привреде Новог Сада; 

- процес реструктурирања привреде убрзан  је након друштвених промена 2000. 
године и одвијао се тако да су друштвена предузећа приватизована, а нека, у 
претходном периоду велика предузећа, смањила или потпуно прекинула  пословну 
активност. Приватизација друштвеног сектора привреде  практично је завршена.  
Истовремено дошло је до бржег развоја предузетништва и већег прилива  инвестиција, 
посебно у области трговине и услуга чиме  је  делимично надомештен пад привредне 
активности у великим предузећима и остварена позитивна стопа раста народног 
дохотка у периоду до 2009. године, када је под утицајем светске економске кризе дошло 
до знатног  пада привредне активности, како у земљи,  тако и у Новом Саду; 

- кретање  народног дохотка по запосленом показује да је привредна рецесија  у 
Новом Саду, током деведесетих година, била израженија него у Републици Србији  јер 
је  ниво оствареног  народног дохотка  по запосленом  у Новом Саду у односу на 
Републику Србију,  са  109% у 1990. години, опао на 95,3% у 2000. години, што показује 
да је ефикасност привреде Новог Сада због транзиционих проблема, пала испод 
просека Републике. Опоравак привреде  Новог Сада у периоду после 2000. године био 
је бржи  па је у 2005 години ниво оствареног дохотка по запосленом у Новом Саду 
износио 123,2% у односу на просек у Републици Србији. То показује да је у Новом 
Саду,  реструктурирањем постојеће привреде и  развојем  малих и средњих предузећа, 
постигнута већа ефикасност привреде од просека у Републици Србији. 

- услед пада привредних активности у великим  привредним предузећима и  
недовољног развоја предузетништва број лица која траже запослење повећао се и у 
периоду после 2000. године тако да је на крају 2008. године износио 29.752 лица. 

- коришћење простора у радним зонама, услед пада привредне активности или 
престанка са  радом   великих  индустријских предузећа, знатно је измењено, како у 
односу на  састав корисника, тако и односу на интензитет коришћења. Део простора  у 
радним зонама ,у предузећима  која су смањила обим производње,  преузела су 
предузећа која се најчешће баве другим делатностима, што све захтева да се  
имовинско-правни односи у вези са коришћењем земљишта у радним зонама  разреше у 
складу са законским прописима.   
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Структура предузећа у Граду Новом Саду према величини у 2008. 
години

2. Структура привреде  Града Новог Сада 
 
2.1. Структура привреде према величини предузећа 
 
Структура привреде Града Новог Сада  у периоду  транзиционих процеса 

мењала се под утицајем различитих фактора. Развојем предузетништва, битно је 
измењена структура привреде посматрана према учешћу предузећа по величини. 
Доминантно учешће  у укупном броју предузећа  у привреди Града  имају мала и 
средња  предузећа  чији  се број  стално   повећава, за разлику од  великих предузећа  
која су у процесу транзиције претрпела највеће промене, а њихов укупан број се 
постепено смањивао.  Од укупно 7.586 предузећа  колико је у 2008. години било 
регистровано у Новом Саду, 7.231 предузеће или 95,3% била су мала, 284 или 3,8% 
средња и 71 или 0,9 % велика предузећа. Највећи број малих и средњих предузећа је из 
области трговине и прерађивачке индустрије.  

У укупном приходу оствареном на подручју Новог Сада у 2008. години ,мала 
предузећа учествовала су са 18,6%, , средња са 13,4% а велика са 67,4% .Стопа 
финансијског резултата износила је код малих предузећа 3,68% ,код средњих 0,33% и 
код великих-0,20%, што указује да је највећа ефикасност остварена код малих 
предузећа. 
 
Табела: Број  предузећа у Граду Новом  Саду према величини у 2008. години 

  

Број малих и средњих предузећа у Новом Саду наставиће са растом и у наредном 
периоду и она ће у највећој мери опредељивати и динамику укупног привредног развоја 
Града и имати  најважнију улогу у запошљавању радно способног становништва Новог 
Сада и његовог окружења  и важну улогу у супституцији увоза и повећању извозне 
конкурентности привреде Града. Стимулисање развоја малих и средњих предузећа и 
обезбеђење повољних просторних и других услова за њихов развој, приоритетни су 
задаци  локалне заједнице  у циљу  обезбеђивања бржег економског развоја.   

 
 
 
 
 

 

Ред 
бр. 

Предузећа  
према 

величини 

 
Број 

 
Структура  

% 

1. Велика  
   

71    0,9 

2. Средња 
   

284    3,8 

3. Мала  
   

7.231    95,3 

4. Укупно 
   

7.586    100 
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2.2. Структура привреде  по  делатностима  
  
Број предузећа у привреди Града у 2008. години  и њихова структура  према 

врсти делатности били су следећи: 
 

Табела: Број и структура предузећа у Граду Новом Саду  по делатностима  и величини у 2008. години 
Делатност 
 

Број 
предузећа 

Удео у укупном броју 
предузећа истог  сектора 

 
 Велика         Мала          Средња   

Удео у 
укупном броју 
предузећа 

Пољопривреда, шумарство и водопривреда  182  2,75  9,34 87,91 2,40 
Рибарство 7 0,0 14,29 85,71  
Вађење  руде и камена 9 22,22 11,11 66,67 0,09 
Произв.прехрамб.производа, пића и дувана  216 3,24 8,80 87,96 2,85 
Произв.текстила и текстилних производа   89 1,12 3,37 95,51 1,17 
Производња коже 16 0,00  6,25 93,75 0,27 
Производња  дрвета  87 0.00 5,75 94,25 1,15 
Производња папира, издавачка делатност 245 0,41 2.,86 98,73 3,23 
Производња деривата нафте 4 0,00 50,00 50,00 О,06 
Производња хем.производа 48 4,17 10,42 85,41 0,63 
Производња  гуме и пластике 58 1,72 3,45 94.33 0,77 
Производња производа од немет. 47 0,00 8,51 91,49 0,62 
Производња .металних производа  148 1,35 4,05 94,60 0,77 
Производња осталих машина 81 0,00 8,64 91,36 1,07 
Произ.ел. и оптичких уређаја 196 1,02 4,08 94.90 2,58 
Производња  саобраћајних сред. 29 3,45 6,90 89.65 0,38 
Остала прерађивачка индустрија 113 0,88 1,77 97,35 1,49 
Прерађивачка индустрија - укупно 1.377 1,31 5,30 93,39 `8,15 
Произв. и снабдевање енергијом, гасом и 
водом 

10 50,00 0,00 50,00 0,13 

Грађевинарство 664 1,51 6,32 92,17 8,75 
Трговина  на велико и мало ,оправка возила 3.236 0,62 3,15 96,23 42,66 
Хотели и ресторани 130 0,77 1,54 97,69 1,71 
Саобраћај ,складиштење и везе 504 0,40 2,18 97,42 6,75 
Финансијско посредовање  37 0,00 8,11 91.89 0.49 
Активности са некретнинама 1.197 0,42 2,09 97,49 171 
Државна управа,одбрана и обавезно  
социјалнио осигурање  

1 0,00 0,00 100 0,01 

Образовање 78 0,00 0,00 100,00 1,03 
Здравствени и социјални рад 14 0,00 7,14 92,86 0,19 
Остале ком,друштвене и личне услуге 140 2,14 4,29 93,57 1.85 
УКУПНО 7.586 0,94 3,74 95,32 100 

                                                                                                                                                    извор: Народна банка Србије 
 

Посматрано по врстама делатности највећи број предузећа  у Новом Саду бави 
се трговином на велико и мало и оправкама  моторних возила  и предмета за личну  
употребу. У оквиру наведене делатности  регистровано је 3.236 предузећа односно  
42.7% укупног броја регистрованих  предузећа. Високо учешће у  укупном броју имају 
предузећа  из  делатности - активности у вези са некретнинама (1.197 предузећа  или 
15,78%),  а затим предузећа  из делатности- грађевинарство  (664 предузећа или 8,75%), 
предузећа  из делатности саобраћаја (504 или 6,64%) и предузећа из   делатности  
производња папира ,издавачка делатност и штампање (245 или 3,23%), док је учешће 
предузећа из других делатности знатно мање и не прелази 3%. 
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2.3. Структура привреде према секторима својине 
 
 Посматрано по секторима својине према оствареном дохотку у 2005. години 
привреда Новог Сада имала је следећу структуру:  
 
 Табела: Структура народног  дохотка у Граду Новом Саду   по секторима својине у 2005. години 

 
 
Према подацима из 2005. године (услед методолошких проблема нема података 

из каснијих година ) процес приватизације друштвеног сектора привреде у Новом Саду 
је завршен, с обзиром да је  у тој години учешће друштвеног сектора привреде у 
структури оствареног дохотка износило свега 2,56%. Приватизација предузећа са 
државним капиталом је и даље на почетку процеса с обзиром да велики системи који 
имају седишта у Новом Саду (осим НИС-а )нису приватизовани, а локална јавна 
предузећа нису покренула процес приватизације. Завршавањем комплетног процеса 
реструктурирања и приватизације друштвених и дела државних предузећа за која се 
утврди економска оправданост, успоставиће се квалитетан основ за ефикаснији  
привредни  развој. 

 
2.4. Структура привреде по делатностима  према запослености 
 
Структура запослених према врсти делатности на подручју Града Новог  Сада  у  

2008 години била је следећа: 
 

Табела :структура запослених  према делатностима у Граду Новом Саду у 2оо8.  години 
Ред 
број 

Д е л а т н о с т Број запослених  Структура 
       % 

1 Пољопривреда,лов шум. и водопривреда 2.262 2,22 

2 Рибарство 103 0,10 
3 Вађење руде и камена 1.044 1,02 
4 Прерађивачка индустрија. 18.829 18,44 
5 Производња. и снабдевање енергијом, гасом и водом 1.853 1,81 

6 Грађевинарство 9.652 9,45 
7 Трговина на велико и мало и оправка моторних возила 17.897 17,52 

8 Хотели и ресторани 1.128 1,10 

Врста 
својине 

Народни  доходак 
Град Н Сад  

(у ЕУР) 

Структура 
Н. Сад 

 (%) 

Приватна            496.363.474      54,79 

Друштвена             23.168.702       2,56 

Задружна              5.763. 263       0,64 

Мешовита             48.421.345       5,35 

Државна         332. 193.801      36,67 

УКУПНО          905.910.585       100 

0 10 20 30 40 50 60

Приватна 

Друштвена

Задружна

Мешовита 

Државна

Структура народног доходка у Новом Саду (%), 
по секторима својине  у 2005. год.
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9 Саобраћај складиштење и везе 6.839 6,70 
10 Финансијско посредовање 3,344 3,76 
11 Послови са некретнинама и изнајмљивањем 7.465 7,31                    

12 Државна управа и соц ос. 4.147 4.06 
13 Образовање 9.254 9,06 
14 Здравствени и социјални .рад 11.862 11,62 
15 Остале комуналне друштвене делатности 5.956 5,83 

16 УКУПНО1 102.135 100 
17 Лица која самостално обављају делатност 49.234  

18  СВЕГА  ЗАПОСЛЕНИ 151.369  

                                                                                                                    извор: Републички завод за статистику 
 

Највећи број запослених у привредним делатностима  ради у прерађивачкој 
индустрији (18.829 или 18,84%), затим у трговини (17.879 или 17,52%), грађевинарству 
(9.652 или 9,45%) и  саобраћају  и везама (6.839 или  6,7%), док друге привредне 
делатности појединачно имају мању запосленост од 3% .  

У 2008. години било је око 49.000 запослених лица која самостално обављају 
делатност. 
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Структура запослених према врсти делатности у
 Новом Саду у 2008. год.

 
 

2.5. Структура предузетничких радњи 
 

Развојем предузетништва у периоду деведесетих , а посебно после двехиљадите 
године, поред  пораста броја малих и средњих предузећа, повећан је и број  
предузетничких радњи .  

  
Tабела:  Структура предузетничких радњи по делатностима у Граду Новом Саду у 2006. години 

Ред бр.  
                Д е л а т н о с т 

Број  
предузетничких 
радњи 

Удео у укупном 
броју предузетн. 
радњи 

1 Пољопривреда ,лов и шумарство  84 0,60 
2 Рибарство 3 0,02 
3 Вађење руде и камена 1 0,01 

                                                 
1 Запослени у предузећима,установама ,задругама и организацијама 
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4 Прерађивачка индустрија  укупно 2.444 17,53 
5 Производња ,ел.  енергије  снабдевање .гасом и водом 1 0-01 
6 Грађевинарство 876 6,29 
7 Трговина на велико и мало 4.552 32,51 
8 Хотели и ресторани 1.150 8,25 
9 Саобраћај, складиштење и везе 1.884 13,51 
10 Финансијско посредовање 71 0,51 
11 Активност у вези са некретнинама 1.508 10,82 
12 Образовање 116 0,83 
13 Здравствени и социјални рад 296 2,12 
14 Остале комуналне и личне активности 975 6,99 
15 УКУПНО 13.941 100 

 
У 2006. години,  на подручју Града Новог Сада, биле су регистроване 13.841 

радње и оне су смештене углавном у оквиру градског ткива (у оквиру простора 
намењеног за централне функције и становање). Развој предузетништва један је од 
приоритета укупног привредног развоја Града, па се и у планском периоду очекује  брз 
раст броја предузетничких радњи и за њихов развој утврдиће се просторни услови у 
складу са захтевима појединих делатности.  

Основни закључци  који се односе на структуру привреде Града Новог Сада могу 
се свести на неколико најбитнијих: 

- у процесу транзиције привреда Града претрпела је значајне промене у свим 
сегментима структуре, али реструктурирање привреде Новог Сада није завршено;  

- у укупном броју предузећа  највеће учешће и највећу ефикасност   имају мала 
предузећа, али је и даље учешће великих предузећа у укупном приходу највеће; 

- у структури предузећа према сектору својине највеће учешће имају предузећа у 
приватној и државној својини, док је учешће предузећа у друштвеној својини незнатно,  
што указује да је приватизација друштвене својине практично завршена, али да процес 
приватизације државне својине није значајније отпочео; 

- у структури привреде, према врсти делатности, највеће учешће имају предузећа 
из делатности прерађивачке индустрије, затим трговине, грађевинарства и саобраћаја;  

- у  оквиру предузетничких радњи највеће учешће имају трговина, прерађивачка 
индустрија, активности у вези са некретнинама, делатност хотела и ресторана.  
 
3. Ниво развоја привреде Новог Сада  

 
Нови  Сад  спада у привредно најразвијенија подручја у Републици Србији али 

се достигнути ниво економског развоја не може оценити као задовољавајући ,посебно 
ако се имају у виду потенцијали са којима  Град  располаже. Процес приватизације и  
реструктурирања привреде, започет деведесетих  година прошлог века, праћен је  падом  
привредних активности односно смањењем друштвеног производа и високим  порастом  
броја незапослених лица. Највећи  пад привредних  активности остварен је  у  области 
индустрије, а с обзиром да је она имала највеће учешће у остварењу друштвеног 
производа Града, то се у великој мери одразило на укупан ниво друштвеног производа 
који је крајем деведесетих година пао на испод 50% оствареног у 1990. години.  У 
периоду после 2000. године, стварањем позитивне пословне климе, дошло је до 
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значајнијег прилива страних инвестиција на подручје Новог Сада, што је уз бржи развој 
предузетништва, допринело  остваривању позитивних стопа раста. Од 2003. до 2008. 
године на подручју Новог Сада  остварене су стране инвестиције у износу од око 1,4 
милијарде еура. Највећи износ страних инвестиција на подручју Новог Сада  односи се 
на улагања у банкарство и трговину а знатно мање у производне делатности. Постепени 
опоравак привреде Новог Сада,  који је интензивиран   почетком овог века, резултирао 
је растом друштвеног производа,  али је смањење броја незапослених лица  остварено 
тек у 2007. години. 

 Према подацима за 2005.  годину  Нови Сад  је  остварио знатно већи ниво 
економске развијености од просека за Србију и Војводину.   

 
Табела: Друштвени производ и народни доходак по становнику   у 2005. години у Новом Саду 

 О п и с  Р Србија АП Војводина Нови Сад Индекс  4:2 Индекс 4:3 
1 2 3 4 5 6 

Друштвени производ  
по становнику у дин 

   144.109    166.125     281.771    195,5 169,6 

Народни доходак по 
становнику у дин. 

   123.473    144.598    249.707    202,2 172,7 

                                                                                                                                       РЗС: Општине у Србији 2006. 
Ниво оствареног народног  дохотка и друштвеног производа  у Граду  у 2005 

години  био је  око два пута већи од оствареног у Републици Србији  а за око 70% већи 
од просечно оствареног у АП Војводини. 

 
Табела: Упоредни преглед  нето зарада  по запосленом у периоду  2002-2008. год                                зараде у еврима                             
Опис 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Р Србија 150 168 179 204 275 350 370 
Округ  187 202 208 234 306 382 398 
Град Нови Сад 195 217 228 254 306 415 430 

                                               извор: РСЗ 

У 2008. години у Новом Саду је било регистровано 7.586 предузећа и  око 14 000 
предузетничких радњи са  укупно око 151.000 запослених .  

У Новом Саду је седиште већег броја   привредних  друштава која спадају међу 
најзначајније  у  Србији. У 2008. години, међу 100 привредних друштава са највећим 
приходима, 13  их је са седиштем у Новом Саду:  Нафтна индустрија Србије, Јавно 
предузеће "Србијагас", Електровојводина доо, М-Родић доо, ИМ Матијевић доо. 
Victoria group doo, Унихенком доо, Nafacem doo Novi Sad , Велетабак доо, MK comerce 
doo, Суноко доо, Mercator-S doo, Univerexport doo.  

Од 100 привредних друштава са највећим капиталом у 2008. години у Републици 
Србији, десет привредних друштава има седиште у Новом Саду: Нафтна индустрија 
Србије, Електровојводина доо, Јавно предузеће "Воде Војводине", Rodić M&B holding 
doo, Јавно предузеће "Србијагас", Mercator-S doo, Јавно предузеће "Водовод и 
канализација, Индустрија меса Матијевић доо, Панонске ТЕ-ТО доо.  

Према резултатима  пословања у 2008. години, међу сто привредних друштава  
са највећим нето добитком у Републици Србији, пет привредних друштава је са 
седиштем у Новом Саду: Victorija group doo; Индустрија меса Матијевић доо, М-Родић 
доо, Autoritas  investment doo, Press internacional doo. 
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  На основу анализе стања привреде Новог Сада може се  закључити следеће : 
- Нови Сад  спада у привредно најразвијенија подручја Републике Србије  али се 

достигнути ниво  развијености не може оценити као задовољавајући  с обзиром на  
потенцијале којима располаже (повољан положај, радна снага, расположиви 
капацитети, традиција, научни институти и др.); 

- привредна структура, у којој је индустрија имала највеће учешће, у процесу 
транзиције претрпела је велике промене али још није успостављена структура привреде 
која би на најефикаснији начин валоризовала  предности подручја; 

- ниво технолошког развоја  и техничке опремљености у највећем делу привреде  
су недовољни   за постизање одговарајуће конкурентности на иностраном тржишту; 

- присутан је висок степен  незапослености  радно способног становништва. 
 
 
4.  Просторни размештај привредних капацитета у Новом Саду 
 

Простори за развој привреде представљају значајан део укупних површина које 
чине структуру урбаног насеља. У Новом Саду радни простори разврстани су у 
неколико групација и то радни простори унутар радних зона, радни простори на 
улазним правцима у град, у оквиру неких других градских функција и унутар простора 
намењених породичном становању.  

У овом делу Студије анализирано је фактичко стање простора намењеног 
пословању и то са аспекта заузетости простора, опремљености инфраструктуром , 
покривености простора урбанистичком  документацијом  и приказане промене које се 
дешавају у простору. Перспективе, односно могућности и услови за реализацију нових 
пословних садржаја, анализирају се у другом делу елабората. 

  На графичком приказу видљив је просторни размештај привредних капацитета 
дефинисаних Генералним планом Града Новог Сада до 2021. године  (у даљем тексту: 
Генерални план), односно положај појединих радних зона и улазних праваца у град. 
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4.1. Радне зоне 
Још Генерални план Новог Сада из 1950. године започиње формирање радних 

зона на деловима који су и данас у функцији пословања, а наредним генералним 
плановима се  постепено кристалишу данашње радне зоне. Тако Нови Сад данас има 
седам радних зона и то четири северне, источну и западну, а на крајњем северу је радна 
зона "Римски шанчеви". Све радне зоне су просторно заокружене у смислу намене, а 
радна зона "Запад" је интерполирана у околно стамбено ткиво и садржи три физички 
одвојена дела.  

Генерални план дефинише радне зоне као зоне секундарних и терцијарних 
делатности. Радна зона "Север III" намењена је за развој луке и робно-транспортног 
центра, док је радна зона "Исток" дефинисана као зона мешовите намене (привреда, 
спорт, рекреација, угоститељство).  

За све радне зоне, осим радне зоне "Исток", постоје планови детаљне регулације 
који су усвојени 2008. године, дакле простори су дефинисани у скорије време. Радна 
зона "Исток" дефинисана је планском документацијом из 1998. године као регулациони 
план коме је продужена важност 2003. године у складу са тадашњом законском 
регулативом.  

Да би на неки начин сагледали спровођење планске документације, односно 
ниво реализације планираних садржаја, анализирано је стање на терену, а свака радна 
зона приказана је графички. На једном графичком приказу може се видети заузетост 
зоне, евидентиране промене у постојећим комплексима, а површине у реализацији 
представљају просторе где је покренута реализација у виду започете изградње или 
започетог процеса прибављања документације за почетак реализације планираних 
садржаја. Заузетост зоне, односно однос изграђених, површина у реализацији и 
слободних површина, дат је у виду графикона.  

Други графички приказ даје стање инфраструктуре са приказом примарних 
инфраструктурних праваца и инфраструктурних коридора. 

 
4.1.1. Радна зона "Север I" 
Радна зона "Север I" обухвата простор северно од Канала Дунав – Тиса - Дунав 

Савино Село - Нови Сад (у даљем тексту Канал ДТД), између улица професора Грчића, 
Милеве Симић и Клисанског пута на истоку, Приморске улице на југу, железничке 
пруге на југозападу, планиране магистрале на северозападу и продужетка улице Паје 
Радосављевића на северу.  

Простор зоне заузет је постојећим комплексима са око 35%. Постоји значајан 
просторни потенцијал за делатности које су прилагођене карактеристикама ове зоне. 
Заступљене секундарне делатности обухватају: индустрију, грађевинарство и 
производно занатство. 

Од предузећа из области хемијске индустрије у зони су лоцирани "ХИНС" 
(Хемијска индустрија Нови Сад) и "Messer-Tehnogas" ад - Београд. "ХИНС" је тренутно 
у стечају након неуспешне приватизације, а бавио се производњом и прерадом 
хемијских производа.  

"Messer-Tehnogas" ад - Београд је дистрибутивни центар у Новом Саду за 
техничке гасове и фабрику ацетилена, на комплексу површине 1,85 ha. Основна 
делатност је производња и дистрибуција техничких гасова. "Messer-Tehnogas" ад 
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користи друмски и железнички транспорт уз претакање. Комплекс је инфраструктурно 
опремљен. 

Прехрамбена индустрија у зони заступљена је индустријом меса и месних 
прерађевина ад "Неопланта". Комплекс површине 16,0 ha инфраструктурно је 
опремљен, али проблем представља канализација отпадних и атмосферских вода. Поред 
ад "Неопланте", у овој зони лоцирана је и кланица доо "Колбис" у улици Јосифа 
Панчића на чијем се комплексу налази више функционалних целина лоцираних у 
складу са технолошким процесом (сточни депо, кланица и хладњача, административно 
– санитарни блок и продавница).  

"Meat&Trade" д.о.о. је предузеће које у области прехрамбене индустрије заступа 
производњу адитива и зачина и има потребу за повећањем постојећег комплекса. 

"Koteks Viskofan" д.о.о. се бави производњом, дорадом и прометом вештачких 
црева, конфекционирањем и производњом пратећих производа кланичке индустрије. 
Комплекс површине 17,63 ha инфраструктурно је опремљен. Транспорт се обавља 
друмским саобраћајем. Предузеће "Vektra - Co" д.о.о. PJ Мica mlekarica налази се на 
комплексу уз Приморску улицу. Предузеће се бави прерадом млека и производњом 
млечних производа. 

Комплекс фабрике "НИНА" која се бавила прерадом дрвета, након стечаја, 
претворен у складишта појединих трговинских предузећа, просторе мањих приватних 
занатских радњи и предузећа која се баве израдом намештаја, столарије и опреме за 
ентеријере. То су "Ентеријер Јанковић" д.о.о, "Стил лесс" и " My home". 

Грађевинарство је заступљено са неколико предузећа: 
ВДП "Шајкашка" водопривредно предузеће бави се изградњом, реконструкцијом 

и одржавањем водопривредних објеката. На комплексу површине 1,09 ha налази се 
ремонтна радионица предузећа.  

"Новограп" д.о.о. се бави изградњом објеката високоградње. Комплекс је 
површине од 2,56 ha. На овом комплексу су регистроване промене у виду постојања 
неколико различитих предузећа који обављају сличну делатност као закупци појединих 
објеката или делова објекта. Ту су уз "Новограп" д.о.о. и "Град инг" д.о.о. и "НПН 
градња" д.о.о, "Алпод"д.о.о. и "Баста промет" д.о.о. 

"Изолација"д.о.о. је специјализована грађевинска организација за термо и хидро 
изолацију. Налази се у зони на углу улица Мирослава Продановића – Мицка на 
комплексу површине 0,87 ha. 

"Метал", предузеће за браварске и лимарске радове, налазило се у улици 
Мирослава Продановића-Мицка на површини од 0,8 ha, а данас је ту предузеће "Sity 
bar" д.о.о. које је из области трговине. 

У изградњи је комплекс "RW Panel" д.о.о. на којем ће се производити плочасти 
материјали од дрвених прерађевина, а који се користе у грађевинарству и производњи 
намештаја. Овај комплекс је смештен северно од "ХИНС"-а 

Из области металургије у зони постоји неколико предузећа који се баве 
производњом и дистрибуцијом производа од метала, а то су "Миком"д.о.о. и  "Mital 
arcelor". Предузеће "СИМ" д.о.о. бави се трговином и услугама у области црне 
металургије. 

У зони егзистира и више трговачких предузећа која се баве трговином  и 
дистрибуцијом различитих производа. Ту су ад "Апатинска пивара", "Агромеханика" 
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Север I

35,40%

7,12%

57,48%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

д.о.о, "Табак пресс" д.о.о., "Магнетрон" (у изградњи),  "Стотекс" који не егзистира, али 
на његовом локалитету су у закупу друга предузећа. 

"Color print"д.о.о. je представник графичко-издавачке делатности, а у зони је 
лоциран и складишни простор "Завода за уџбенике". 

Терцијарни сектор привреде (делатности из области комуналне привреде, 
трговине, угоститељства и туризма занатства, саобраћаја и финансијских, техничких и 
пословних услуга) обухвата ад "Циклонизацију", предузеће које се бави дезинфекцијом, 
дезинсекцијом и дератизацијом у Новом Саду и насељима Града, комуналној 
инфраструктури, пољопривредним и прехрамбеним, складишним, прерађивачким и 
продајним просторима, индустријским и другим објектима, као и систематским 
сузбијањем амброзије и производњом препарата за дезинсекцију и дератизацију. 
Комплекс површине 1,14 ha налази се у Приморској 76. 

У улици професора Грчића налази се бензинска станица у изградњи као посебан 
комплекс. Реализација читавог низа мањих производних и трговачко - складишних 
комплекса започета је уз улице Приморску, Мирослава Продановића - Мицка, Јосифа 
Панчића и Милеве Симић. 

Уз западну регулацију Клисанског пута, између улица Милеве Симић и 
Мирослава Продановића Мицка, на површини од 1,18 ha, налази се породично 
становање. Становање је основна намена уз могућност обављања делатности које не 
загађују животну средину, као што су трговина, занатство и сличне делатности. У 
оквиру зоне породичног становања, поред већ постојећих објеката социјалног 
становања, планирају се и два нова објекта. 

Површина зоне је 234,44 ha бруто,  
од чега око 82 ha чине постојећи 
комплекси, у реализацији је 16,7 ha, а 
преосталих око 140 ha односно око 58 % 
су слободне површине. Ако 
претпоставимо да ће планиране 
саобраћајнице заузети око 25% површине, 
за реализацију пословних комплекса 
преостало би око 100 ha. 

Зона је углавном оријентисана на 
друмски саобраћај и са градом је повезана преко Сентандрејског пута и Приморске 
улице. Поред друмског саобраћаја, комплекс "Неопланте" има везу и са железницом 
преко станице "Горње Сајлово". Водни саобраћај на Каналу у овој зони није 
организован, осим за депоније шљунка и песка, узводно од преводнице.  

Oд инфраструктурних објеката и коридора на простору радне зоне "Север I" 
налази се железничка пруга на југозападној граници плана и далековод 110 kV из ТС 
"Нови Сад 3" до ТС "Нови Сад 2" са ширином заштитног појаса од 50 m (25 + 25 m 
oсовински). 

Зона је делимично опремљена инфраструктуром. Потребно је проширити 
водоводну мрежу и изградити колектор за одвод отпадне и атмосферске воде. 
Недостатак канализације представља велики ограничавајући фактор за даљу 
реализацију зоне. Електроенергетски капацитети задовољавају потребе зоне. Топлотна 
енергија се решава локално уз коришћење гаса и течних горива. За слободне површине 
у зони нису потребне веће интервенције у погледу припреме терена. 
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4.1.2. Радна зона "Север II" 
Радна зона "Север II" налази се јужно од Канала ДТД, а ограничена је са северне 

стране Каналом, са западне и јужне железничком пругом и планираном ранжирном 
станицом, а са источне стране Сентандрејским путем. Величина ове зоне је 266,96 ha. 

Ова радна зона утврђена је још Генералним планом из 1950. године, а комплекс 
којим је започета реализација је комплекс "Новосадске млекаре" који данас представља 
огранак АД "Имлека" из Падинске Скеле. Комплекс је промењен у односу на пређашни  
начин да је део комплекса према улици Пут Новосадског партизанског одреда уступљен 
предузећу "Књаз Милош" (дистрибуција безалкохолних напитака). 

У периоду од 1964. године до данас реализовани су  различити комплекси који су 
имали значајну улогу у привредном развоју града. С обзиром да је наступило време 
значајних промена, а нарочито у области привреде, где су многа предузећа доживела 
или доживљавају различите облике трансформације, дошло је и до значајних промена 
унутар ове радне зоне. Предузећа су већином приватизована и организована или као 
друштва са ограниченом одговорношћу (д.о.о) или акционарска друштва (ад). 
Предузећа као што су ад "Новкабел" (производња каблова), ад "Петар Драпшин" 
(металопрерађивачка делатност), ад "Албус" (хемијска индустрија), ад "Гуминс" 
(производња производа од гуме), "Необус" (бивша "Аутокаросерија"), ад "Нафтагас 
промет" (транспорт), ад "Војводина шпед" (шпедиција)  својински су трансформисане, 
и даље обављају основну делатност, али смањеним капацитетом и са мањим бројем 
запослених. Предузеће ад "Стандард" које се бави производњом производа од коже ради 
смањеним капацитетом, а половину комплекса уступило је  "Еxing inoks" за делатност 
производње елемената ентеријера и екстеријера, те столарије од инокса. 

Предузеће које је приватизовано 2007. године, а бави се и даље производњом 
делова за моторна возила је ад "Мотинс" и оно данас запошљава око 400 радника. 

"Неимар" као предузеће из области грађевинарства се угасило, а на његовом 
локалитету треба да се реализује тржни центар. Предузеће "Лимпродукт" које се бавило 
производњом амбалаже у власништву је д.о.о. "Galeb group" чија је основна делатност 
производња алатних машина. Основну делатност предузеће не обавља на овом 
локалитету, већ само продаје готове производе, а већи део објекта је у закупу  
различитих предузећа. Део комплекса је продат са наменом реализације гасне станице. 
Западно од овог комплекса реализован је тржни центар "Metro cash & carrу" који 
запошљава 187 радника. 

Предузеће "Новотранс" које се бави транспортом је приватизовано, а тренутно је 
у стечају. "Новопак " је такође приватизован, а на локалитету се не обавља тренутно 
никаква делатност. 

Текстилну индустрију у овој зони заступали су "Новосадска индустрија 
текстила" (НИТ) коју је купио д.о.о. "Промист" (бави се дистрибуцијом вештачких 
ђубрива) и "Нива" која егзистира на другом локалитету. На комплексу "Нива" постоје 
изграђена два велика магацина, а производња никад није измештена са локалитета у 
Косовској улици. И "Нива" је приватизована, а власник је "ITM" из Београда.  

Предузећа која су потпуно или делимично у власништву државе су д.о.о. 
"Енерготехника јужна Бачка" (изградња и одржавање енергетских објеката), "Канал 
ДТД" (хидрограђевински радови). 

Једино јавно предузеће унутар зоне "Север II" је ЈКП "Чистоћа" које као градско 
комунално предузеће  запошљава око 650 радника на овом локалитету. 
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Север II

58,00%

4,20%

37,80%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

Унутар радне зоне "Север II" налазе се два предузећа за рециклирање 
неметалних ("Папир сервис") и металних ("Центар за рециклажу") отпадака. 

 Доношењем планске документације за ову радну зону, створени су просторно -
плански услови за формирање мањих комплекса, али не мањих од 2000 m2, па су у 
складу са тим  реализована и нова предузећа из области  грађевинарства, производње 
намештаја, велетрговине и то су ад "Будућност", "Sуnergetic"д.о.о, "Chemmax"д.о.о., 
"Ентеријер Јанковић" д.о.о. и други. 

 
Анализирајући заузетост, може се 

видети да је ова радна зона веома 
ангажована са процентом изграђених 
површина и површина које су у 
реализацији од преко 60%. Слободан 
простор за реализацију различитих 
пословних садржаја могућ је на око 100 
ha бруто. 

Ова зона је опремљена инфраструктуром водовода, канализације и електричне 
енергије. 

Санитарна вода се транспортује преко доводника φ 600 mm и φ 500 mm, који су 
повезани на градски водоводни систем. Секундарна мрежа је у највећој мери 
реализована. Поред воде из градског водовода, користе се и појединачни локални 
бунари технолошке воде.  

Одвођење отпадне воде врши се делимично сепаратним, а делом заједничким 
затвореним системом градске канализације. Крак φ 600 mm који иде дуж улице Пут 
Новосадског партизанског одреда прихвата највећи део отпадних вода ове радне зоне. 

Одвођење атмосферских вода врши се углавном затвореним сепаратним 
системом. Главни правац одвођења атмосферских вода је правац главног 
мелиорационог канала слива "Сајлово", који је у великој мери зацевљен као колектор 
димензије 250/150. Атмосферска канализација постоји у улицама Пут Новосадског 
партизанског одреда и Индустријској. 

Зона се граничи на северној страни са Каналом ДТД. У близини зоне  је 
преводница, а насип десне обале Канала је на високој коти и безбедан је у односу на 
високе воде. У зони Канала налазе се привремена товаришта шљунка, а источно од 
преводнице, у зони проширења Канала издати су услови за изградњу претоварног 
пристана. 

Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је преко јединственог 
електроенергетског система, а топлотном енергијом из гасификационог система или 
локално преко топлотних извора на течно гориво. У оквиру зоне налази се ТС 
"Индустријска" 35/10.  
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Север III

32,00%

20,30%

47,70%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

 
4.1.3. Радна зона "Север III" 
Радна зона "Север III" налази се у североисточном делу града јужно од Канала 

ДТД. Границу зоне чине Канал ДТД на североистоку, Дунав на југоистоку, на југозападу 
железничка пруга Нови Сад – Београд, и Темеринска улица. Зона је величине 110,83 ha. 

Генерални план је ову зону определио за развој луке, пристаништа и слободне 
зоне, а најзападнији део за комуналне површине. Зона има могућност коришћења 
различитих  врста водног и копненог превоза, поседује значајне површине складишног 
простора, а у склопу ње функционише и слободна зона, па је опредељена за развој 
робно-транспортног центра. Реализацијом РТЦ-а у Новом Саду стекли би се услови за 
боље повезивање  различитих видова саобраћаја, за  ефикасније коришћење саобраћајне 
инфраструктуре, за  концентрацију транспортних услуга на јединственом простору, као 
и за побољшање дистрибуције роба у области индустрије, трговине, увоза и извоза, као 
и за формирање слободне зоне, са низом производних капацитета. 

Реализација робно-транспортног центра напредује споро. У зони постоје 
комплекси као што су "Данубиус" (прехрамбена индустрија) и "Херој Пинки" 
(грађевинарство и превоз расутих терета), који се задржавају и кроз планску 
документацију. Предузеће "Центрославија" пословало је унутар ове зоне и поседовало 
велики складишни простор и хладњачу, а данас је у поседу д.о.о. "Делта" која је већ 
реализовала тржни центар "Темпо" и планира проширење на простору данашњих 
хладњача. Унутар зоне, до реализације садржаја робно-транспорног центра, постојећи 
складишни капацитети се најчешће користе привремено у функцији трговине 
("Универекспорт", "Рода-маркет",  "Магнетрон"). 

Значајан просторни капацитет поседује ад "Лука" Нови Сад, а простор је слабо 
искоришћен и захтева значајна улагања. У зони егзистира и слободна зона. 
  
 
 Зона је заузета преко 50 %, а 
преостале слободне површине, односно 
површине које нису у функцији 
пословања, су у намени јавних 
саобраћајница, а један део је слободан за 
реализацију нових капацитета.  

 
 
Постоји могућност коришћења друмског, железничког и речног транспорта и то 

углавном у зони пристаништа.  
Зона је опремљена водоводном мрежом, у зони је изграђен највећи део 

канализације заједничког система за одвођење отпадних вода и атмосферске воде. 
Снабдевање зоне  електричном енергијом обезбеђено је из ТС "Нови Сад 4" која се 
налази унутар зоне.  

Радна зона "Север III" прикључена је и на градски топлификациони систем 
постојећим вреловодом. Овај вреловод је повезан са топланом "Исток" од које добија 
топлотну енергију. Са крака који повезује топлану "Исток" са Термоелектраном- 
топланом могуће је вршити снабдевање планираних садржаја у зони. Траса повезног 
вреловода пролази кроз простор радне зоне  "Север III".  
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4.1.4. Радна зона "Север IV" 
Радна зона "Север IV" обухвата површину од 1635,55 ha. Зона се налази на 

североистоку Новог Сада. Ограничена је са северозападне стране железничком пругом 
која иде из станице "Подбара" према комплексима Нафне индустрије Србије (НИС), са 
југозападне стране одбрамбеним насипом уз Канал ДТД, са југоисточне стране 
одбрамбеним насипом уз Субић - Дунавац и са североисточне стране делом регулацијом 
аутопута Е-75 Суботица - Београд.  

Планска документација, односно план детаљне регулације за ову радну зону 
постоји за северозападни део простора који обухвата површину од 896,53  ha. Тај 
простор је дефинисан Генералним планом као простор намењен секундарним и 
терцијарним делатностима, а источни део зоне, који заузима готово половину површине 
ове зоне, резервисан је за површине за хидротехничке захвате и специјалну намену. 
Унутар простора обухваћеног планском документацијом налазе се сви постојећи 
пословни комплекси који су из различитих области секундарних и терцијарних 
делатности, па анализа простора обухвата овај  део радне зоне.   

Карактеристика ове зоне је запоседнутост значајним привредним капацитетима. 
Најзначајнији по величини, али и делатности коју обавља је комплекс Нафтне 

индустрије Србије који је просторно и организационо подељен на неколико делова. 
Основни организациони делови  Нафтне индустрије Србије су НИС Нафтагас 
("Хидросонда"), НИС Петрол (Нафтагас промет и ОД "Рафинерија нафте Нови Сад") и 
НИС ТНГ ("Течни нафтни гас"). Сви комплекси су просторно целовити осим ОД 
"Рафинерија нафте Нови Сад" која, уз велики комплекс јужно од постојећег Пута 
Шајкашког одреда величине око 137 ha, заузима и простор источно од комплекса "Течни 
нафтни гас". Нафтна индустрија Србије запошљава око 3000 радника што представља 
око 70% запослених у овој зони. 

Из области нафтне индустрије у овој радној зони егзистира и Јавно предузеће 
"Транснафта" Панчево на комплексу величине око 10 ha.  Оно се бави транспортом 
нафте нафтоводима, транспортом нафтних деривата продуктоводима и складиштењем 
нафте и нафтних деривата, а запошљава 95 радника.  

Такође веома значајан комплекс, због производње енергије за град Нови Сад, је 
ЈП "Термоелектрана-топлана Нови Сад" (ТЕ-ТО). Комплекс ТЕ-ТО величине је око 30 
ha, површина северно од постојећег комплекса годинама је резервисана за изградњу 
нове, с обзиром да је рок трајања оваквог објекта око 30 година. 

У склопу ове радне зоне егзистира и извориште воде "Ратно острво" и то у зони 
Дунава где се налазе рени бунари. 

Уз ове значајне комплексе у зони се налазе мањи комплекси који су углавном из 
области грађевинарства (ХГП, "Стан прогрес", "Бест изградња"). Предузеће ХГП бави 
се производњом различитих производа који се користе у грађевинарству, као што су 
дисперзивне боје, декоративни малтери, масе за изравнавање и слично, а организовано 
је у два физички одвојена комплекса. Комплекс предузећа "Стан прогрес" је тренутно у 
закупу и на овом комплексу ће доћи до одређених промена које нису сагледиве у овом 
моменту. Промене су регистроване и унутар комплекса Рафинерије који се налази 
северно од Пута Шајкашког одреда, где егзистирају предузећа која су у закупу, али и у 
потпуно новим објектима, као што је предузеће "Инвест инжењеринг" које се бави 
грађевинском делатношћу. 
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На простору радне зоне "Север IV" постоји неколико локалитета на којима је 
започета изградња или је издата урбанистичка документација за израду пројектне 
документације. Ти локалитети су намењени различитим садржајима. Интересантан 
локалитет је за реализацију гасне термоелектране која ће уз производњу топлотне 
енергије, производити и значајне количине електричне енергије. Локалитет се налази 
северно од Пута Шајкашког одреда и величине је око 20 ha. За нову термоелектрану 
издат је урбанистички пројекат парцелације у циљу припреме пројектне документације 
и изградње планираног садржаја. 

Као започета изградња третира се и локалитет на којем ће се градити главни 
градски пречистач отпадних вода. Локалитет је у зони аутопута.  
                   

Анализирајући стање заузетости у 
Радној зони Север IV, може се приметити 
да зона располаже са значајним 
слободним површинама на којима тек 
треба реализовати планиране садржаје. 
Заузето је 21,30 % земљишта, а у 
реализацији је 6,40% површина.  

 
 
Значајно је напоменути да се у радној зони "Север IV" налази и стамбено насеље 

Шангај које се планира за измештање, а  за сад егзистира са пратећим садржајима 
(дечија установа, здравствена станица, продавнице) и комплетном инфраструктуром 
(саобраћајнице, вода, струја).     

Са саобраћајног аспекта радна зона "Север IV" представља изузетан потенцијал, 
а реализован је мали део саобраћајница. Постојећи Пут Шајкашког одреда повезује ову 
зону преко државног пута I реда Нови Сад – Зрењанин M-7 са градом и гравитационим 
подручјем. У зони егзистира и железничка пруга, односно индустријски колосек који 
води од железничке станице Подбара до НИС-ових комплекса (Нафтагас промет и 
Рафинерија). Водни саобраћај омогућен је у зони Канала ДТД где Нис поседује 
пристане. 

Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је из постојеће ТС 110/20 kV 
"Нови Сад 9". Значајна је и присутност важних инфраструктурних праваца  као што су 
далековод 110 kV, нафтовод, магистрални гасовод, па у зони постоје инфраструктурни 
коридори са ограниченом могућношћу изградње.  

Снабдевање воде у зони решено је из градског водовода. Технолошке воде 
решавају се из других извора (Дунав, бунари). Изградњом колектора и црпне станице 
створени су услови за одвођење атмосферских вода са изграђених површина. Одвођење 
зауљених вода НИС-а решено је локалним пречишћавањем и уливањем у локалну 
атмосферску канализацију.  

Велики број слободних површина је у зони плављених површина и испресецан 
многобројним мелиоративним каналима. Опасност од поплава је велика, што је 
значајно код планирања садржаја.  
 

Север IV

21,30%

6,40%

72,30%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине
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4.1.5. Радна зона "Римски шанчеви" 
Радна зона "Римски шанчеви" налази се у најсевернијем делу грађевинског 

подручја Новог Сада. Простор се налази између железничке пруге Нови Сад - Бечеј на 
северозападу, државног пута II реда  Р-120 на истоку и аутопута Е-75 на југу. Простор 
се налази на надморској висини од 75 -83,5 m, са падом према истоку и југозападу. 
Земљиште је у зони погодној за изградњу. 

Ова радна зона налази се у четири катастарске општине и то КО Нови Сад I, КО 
Нови Сад III,  КО Нови Сад IV и КО Ченеј и обухвата површину од 111,01 ha. 

Постојећи привредни садржаји су из области унутрашње и спољне трговине,  
грађевинарства, пољопривредне производње и других области. Највећи привредни 
комплекс, реализован на површини од око 18 ha, је "Агровојводина", која је у свом 
саставу имала осам  организација. Комплекс је реализован на основу детаљног 
урбанистичког плана из 1974. године, а 1987. године планирано је проширење 
комплекса према западу на још 13,5 ha. Проширење комплекса није реализовано, а на 
простору планираном за проширење егзистирају два мања пословна комплекса 
изграђена последњих година. Један комплекс је у функцији транспорта, а други 
производње пет амбалаже. 

Уз "Агровојводину" лоцирани су и остали  пословни комплекси ад 
"Војводинапут-Бачкапут, ад"Земљорадничка задруга", "Млиносервис", "Агрокоп"д.о.о.  
и други, који егзистирају од седамдесетих година прошлог века. Као и многи други 
привредни садржаји у Србији, и ови су тренутно у фази реструктуирања и својинске 
трансформације. 

Пословни објекти изграђени су углавном седамдесетих година прошлог века. 
Изграђени су већином од чврстог материјала. Спратност објеката је ВП ( складишни и 
производни објекти) и П+2 до П+3 (управни и административни објекти). Постојећи 
пословни садржаји реализовани су на основу детаљних урбанистичких планова или 
урбанистичких пројеката који  данас нису важећи. Неки од старијих објеката немају 
одговарајућу дозволу за изградњу, а објекти изграђени последњих година су 
привременог карактера или су без документације, осим објеката у комплексу "Бачкапут-
партнертранс".  

У обухвату радне зоне налази се и стамбено насеље "Шумице  3" унутар којег је 
изграђено петнаестак породичних објеката. Објекти су од чврстог материјала, а настали 
су у периоду 1971-1985. Уз стамбени објекат на парцели су изграђени и помоћни 
објекти. Само један породични објекат је спратности П+1, а остали су приземни. У 
дворишту објекта у Улици Јегричка бр.10  реализован је пословни садржај. Јужно од 
простора "Шумице  3" према аутопуту, реализован је један пословни и један стамбени 
објекат.    

За радну зону "Римски шанчеви" донет је план детаљне регулације 2008. године. 
План је отворио могућност реализације различитих пословних садржаја, могућност 
трансформације унутар  постојећих комплекса, а постојеће стамбено насеље треба да  
постепено прерасте у пословну намену (постојеће породично становање егзистираће до 
реализације пословних садржаја). 
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Римски шанчеви

40,19%

10,30%

49,51%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

Однос изграђених и слободних 
површина показује да у зони постоје 
значајне површине које су слободне  
(49,51,%) на којима је могуће реализовати 
различите пословне садржаје. Површине у 
реализацији заузимају 10,30% од укупне 
површине зоне, а значајно је да су услови 
за реализацију створени доношењем 
плана детаљне регулације за ову зону. 
План треба да омогући и олакша 
реструктурисање постојећих комплекса које је такође започело (комплекс 
"Агровојводине"). 

Зона је оријентисана на друмски и делом на железнички саобраћај. Јужна 
граница простора је аутопут Е-75, а простор дели државни пут I реда М-22/1. У 
комплексу "Агровојводина" постоји индустријски колосек, који се одваја код 
железничке станице "Римски шанчеви" и у комплексу "Агрокоп" такође егзистира 
индустријски колосек.  

На простору је решено снабдевање санитарном водом и електричном енергијом. 
Одвођење отпадних вода је решено индивидуално, а снабдевање топлотном енергијом 
остварено је делом из топлификационог система града, а делом индивидуално. Основни 
објекат за снабдевање електричном енергијом је трансформаторска станица (ТС) 
35/20(10) kV "Римски Шанчеви" која се налази унутар ове радне зоне. 
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Радна зона Исток

43,56%

10,21%

40,20%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

4.1.6. Радна зона "Исток" 
Радна зона "Исток" налази се у Петроварадину између железничке пруге Нови 

Сад - Београд и одбрамбеног насипа дуж Роковог потока, којим је тај простор брањен од 
високих вода Дунава. На десној обали Дунава она представља једини већи планиран 
простор за радне активности. 

Кроз урбанистичку документацију од Генералног плана из 1985. године радна 
зона "Исток" планирана је у две просторне целине, северно и јужно од Роковог потока 
на површини од 241,76 ha. Генерални план града Новог Сада до 2021. године-
пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 39/2006) део зоне јужно од 
Роковог потока пренамењује становању, због великог броја изграђених стамбених 
објеката, односно неформалног насеља Садови. Данас је зона величине 62,85 ha.  

Једина значајна локација у зони је изграђени погон металне индустрије 
"Победа". Комплекс је заузимао површину око 20 ha, а данас је приватизован и само део 
(20%) је у функцији металне индустрије.  

Најјужнији део комплекса је власништво "МК комерца" д.о.о. који заузима 
складишни простор велике површине и као такав функционише. Северни део чини 
"Победа –холдинг" на чијем простору функционише неколико предузећа. Сва се 
предузећа баве производњом у различитим областима, као што су обрада метала, 
рециклажа тонера, производња намештаја и друго. На целом простору запослено је око 
600 радника. 

Уз наведене комплексе унутар зоне "Исток" налазе се и два мања комплекса и то 
комплекс "Неимар" и НИС-складиште. Комплекс "Неимар" није у функцији, а НИС-ов 
комплекс и даље функционише као складишни простор. Ови простори дефинисани су 
као пословање у оквиру мешовите зоне.  

 
Слободне површине у зони 

представљају готово 40% укупне 
површине, што није реалан приказ, јер 
површине уз насип и железничку пругу 
нису расположиве за реализацију 
пословних или неких других садржаја 
због режима забране изградње.  
 

 
Постојеће саобраћајно решење прилагођено је комплексу "Победе" који је са 

градском саобраћајном мрежом повезан преко Шеноине улице, а преко индустријског 
колосека са железничком станицом "Петроварадин". 

У продужетку улице Божидара Аџије постоји заштићен прелаз преко железничке 
пруге у нивоу и преко њега се одвија саобраћај за насеље Садови и складиште НИС. 

Одводњавање се одвија преко колекторског заједничког система слива "Роков 
поток". Отпадне воде се решавају локално септичком јамом и упијајућим бунарима. 
Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је са ТС 110/20 kV| "Мишелук". За 
снабдевање топлотном енергијом користи се гас. 
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Радна зона Запад

38,20%

8,40%

53,40%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

4.1.7. Радна зона "Запад" 
Радна зона "Запад" налази се у западном делу града  у самом градском ткиву и 

састоји се из три дела. Највећи део зоне налази се северно од Футошког пута и 
заокружен је улицама: Булевар Слободана Јовановића, улица Бранислава Бороте и 
Симеона Пишчевића, продужетак улице Бранка Бајића и Булевара Европе, а обухвата 
око 33 ha. Јужно од Футошког пута обухваћен је појас ширине 100-200 m, односно појас 
између Футошког пута и Панонске улице и улице Мелхиор Ердујхељија, обухвата 
површину око 18,5 ha. Потпуно издвојен је део зоне уз Булевар војводе Степе који 
обухвата површину од 27,7 ha. 

Радна зона "Запад" формирана је још 1963. године и врло је разноврсна по 
садржају. У овој зони налазе се привредни субјекти који су последњих година доживели 
значајне промене. То су "Југодент" (производња стоматолошких уређаја), "Југоалат" 
(фабрика алата), "Центрославија" и "Агровојводина" (складишни простори трговачких 
предузећа), ливница "23. октобар", "Алба" (занатско предузеће), "Авала" (производња 
обуће), "Новитет" (текстилна индустрија) и други. Нека предузећа и даље послују као 
што је Градска пекара "Хлеб", "Дунав" (производња ортопедских помагала), "Минаква" 
(производња воде, газираних и негазираних пића).  

Део зоне уз Булевар војводе Степе дефинисан је Генералним планом из 1985. 
године као зона мале привреде. Зона мале привреде обухвата простор од ТС 
"Детелинара" до саобраћајнице која сада повезује Булевар војводе Степе са зоном 
мешовите намене. У овој зони, поред простора за рад и пословање, планирана је и 
режијска саобраћајница и то паралелно са Булеваром војводе Степе. Са режијске 
саобраћајнице обезбеђена је остала интерна саобраћајна мрежа. Контакт ове зоне, а 
тиме и режијске саобраћајнице са насељем Бистрица је преко продужетака Булевара 
Слободана Јовановића и Булевара кнеза Милоша, као и улице Бате Бркића. 

Ту су смештени мањи привредни комплекси из области терцијарних делатности 
и производног занатства. Простор је значајно ангажован.  

Слободних површина нема 
много, а најангажованија је зона мала 
привреде. Изграђене површине 
заузимају 30,26 ha или 38,20%. 
Слободне површине (53,4%) су 
површине у функцији постојећих или 
планираних саобраћајница и 
инфраструктурних коридора. Највеће 
слободне површине су у делу зоне 
северно од Футошког пута и то оне које 
су у власништву железнице, а оријентисане су на Булевар Европе.      

Зона "Запад" је оријентисана на друмски саобраћај. Мада се у близини налази 
стара ранжирна станица, на простору се не користи железничка пруга.  

Унутар зоне налазе се и инфраструктурни објекти као што су Топлана "Запад" и 
Аутоматске телефонска централа "Вршачка", који се налазе северно од Футошког пута, 
а уз блок мале привреде налази се ТС "Детелинара".  

Зона је опремљена инфраструктуром. 
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4.2. Локалитети на улазним правцима 
 

Улазни правци у град представљају атрактивне просторе за различите пословне 
активности, нарочито за развој терцијарних делатности и производног занатства. С 
обзиром да се налазе уз најважније путне правце, да су опремљени или имају могућност 
прикључења на инфраструктуру, повољни су за развој предузетништва. 

Развој пословања на улазним правцима као засебна категорија, издвојена је 
Генералним планом града Новог Сада из 2000. године. Настало је као потреба да се ови 
правци обликују, да се усмери изградња, ограничи избор делатности, а све у циљу 
формирања лепше слике на улазу у град. 

Важећи генерални план разликује следеће улазне правце: Сентандејски, 
Темерински пут, Пут за Ветерник и правци за Зрењанин и Руменку. 

Сентандрејски пут - обухвата зону уз овај саобраћајни правац и уз пратеће 
бочне саобраћајнице. Уз значајне површине у функцији породичног становања, постоје 
простори за развој пословних активности, а нарочито трговине, занатских услуга и 
угоститељства. Површине нису велике, а најзначајније су у зони аутопута (између 
Сентандрејског пута и планиране градске магистрале) и Канала ДТД који је већим 
делом реализован. 

Темерински пут - улазни правац дуж Темеринског пута, поред значајног 
породичног становања, обухвата површине различитих пословних садржаја. То су мањи 
пословни капацитети из области производног и услужног занатства, али и значајни 
комерцијални садржаји са низом продајних и сервисних садржаја. Учешће површина у 
функцији пословања значајније је у северном делу овог правца (северно од улице Паје 
Радосављевића, где су оне у значајној мери и реализоване. Реализовано је више станица 
за снабдевање горивом, комплекс "Родић" са мегамаркетом и пиваром, те низ мањих 
продајних комплекса и угоститељских садржаја. Овом правцу припадајуће су и 
површине источно од Темеринске улице у зони Великог рита које су опредељене за  
трговину односно тржне центре, за угоститељско-занатске центре и за складишта и 
дистрибуцију робе. Терен у овом делу је низак и неопходно је насипање.  

Ветернички правац – обухвата простор северно и јужно од Футошког пута, а у 
зони Ветерничке рампе и Адица. Овај улазни правац је комбинација породичног 
становања и пословних активности. Овом правцу припадају простори "Расадника" и 
ЈГСП –  јавни градски превоз. Правац је у значајној мери реализован, а реализовани су 
станица за снабдевање возила горивом и низ мањих пословних садржаја типа 
различитих радионица, складишта и грађара.  

Зрењанински правац – врло атрактиван правац због оријентације на државни пут 
II реда M-7 и у  делу на аутопут Е-75. Простор је испресецан значајним 
инфраструктурним коридорима и у великом делу низак и угрожен подземним водама, 
па га је потребно насипати. Простор је опредељен за атрактивне садржаје из области 
трговине, угоститељства, услужног занатства и саобраћаја. Реализација је започета на 
источној страни М-7 реализацијом различитих пословних објеката из области трговине 
и услужног занатства. Унутар простора налази се железничка станица "Подбара", те 
Главна мерно-регулациона станица за гас.  Уз важне саобраћајне правце потребно је 
изградити сервисне саобраћајнице дуж државног пута М-7 и аутопута Е-75 за приступ 
пословним садржајима.  
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Руменачки правац – заузима просторе северно од Руменачког пута, али и 
значајну површину дуж Градског гробља и градске магистрале. Унутар овог простора 
реализовани су различити садржаји као што су Месна индустрија "Матијевић", 
"Ветпром", "Ветеринарски завод", "Рено сервис", станице за снабдевање горивом и 
пунионица гаса, те низ комплекса из области производног занатства. Правац уз 
Руменачки пут је већим делом реализован, а будућност је у планираним правцима код 
Градског гробља и дуж Градске магистрале, који су везани за реализацију путне и друге 
инфраструктурне мреже.  

На графичком приказу видљив је однос реализованих и слободних површина.  
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4.3. Локалитети у оквиру других градских функција 
 

Пословање је саставни део готово сваке градске функције. Осим у просторима 
радних зона и на улазним правцима у град, веома је значајно учешће пословних 
садржаја у зонама градских центара. Пословни садржаји у централним градским 
функцијама присутни су у виду административних и комерцијалних садржаја, 
различитих врста трговачких и угоститељских објеката. Студија привреде неће се 
бавити овом врстом пословања, већ пословним садржајима који се из неких разлога  
налазе у зонама града којима не припадају.  

Циљ урбанистичког планирања јесте зонирање и тежња да су те зоне што 
"чистије", ипак у пракси то није могуће увек спровести. Од почетка формирања радних 
зона у Новом Саду шездесетих година прошлог века, сеоба привредних комплекса тече 
до данас. Тако се неки привредни субјекти још увек налазе на локалитетима намењеним 
другим садржајима. Неки комплекси су се временом нашли у окружењу других 
градских функција, а настали су на слободним просторима, што је последица раста и 
развоја града. Неки од њих испуњавају локационе услове, односно не угрожавају околне 
садржаје и могу да остану на тим локалитетима, а неке је неопходно изместити.  

На постојећим локалитетима могу се задржати следећа предузећа: 
1.ЈКП "Пут" се налази уз Руменачку улицу што представља повољност за 

делатност којом се бави (одржавање путева), јер омогућава добар контакт са градом и 
постојећом асфалтном базом коју користе (налази се у Руменки). Локалитет нема 
могућност ширења, а могуће га је задржати док овај локалитет задовољава услове за 
несметано обављање основне делатности. Комплекс је дефинисан планском 
документацијом која предвиђа реорганизацију на комплексу и нову изградњу. У случају 
да предузеће ЈКП "Пут" ипак промени локалитет, на овом простору треба планирати 
спортске садржаје као наставак спортског центра "Раднички".  

2. Сервис за путничка и теретна возила "Универзал" који се налази у улици 
Филипа Вишњића, формиран је на данашњој парцели почетком седамдесетих година 
прошлог века, а пресељен је из Стражиловске улице. Комплекс величине 2,2 ha има 
повољан положај за делатност коју обавља, нема могућност ширења, а еколошки утицај 
на околину је повољан, па га је могуће задржати на овом локалитету.  

3. Комплекс "Навип" у Петроварадину налази се у зони између државног пута I 
реда M-22/1 и железничке пруге Нови Сад – Београд. Комплекс величине око 2,6 ha 
кориговаће границу у северозападном делу због реализације државног пута I реда M-22. 
У технолошком процесу нема загађивања животне средине. Комплекс је 
инфраструктурно опремљен.  
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Одређени локалитети не испуњавају локационе услове  и неприхватљиви су због своје 
функције, лоших саобраћајних услова, еколошки неприхватљиви, па их је потребно 
изместити: 

1. "Бродоградилиште Нови Сад" д.о.о. бави се изградњом свих типова  
поморских и речних бродова , а налази се у делу Дунавца непосредно уз Рибарско 
острво, комплекс Војске Србије – Морнарица и у близини вишепородичног становања у 
стамбеним зонама Лиман III и IV. Важећи Генерални план је овај простор наменио 
туристичко-спортско-рекреативним површинама. Локалитет је преизграђен, недовољан 
за смештај технологије неопходне за изградњу свих типова пловила, а нови локалитет 
би се могао пронаћи у делу радне зоне "Север IV".  

2. ДП ДЕС Нови Сад је предузеће за професионалну рехабилитацију, 
оспособљавање за рад и запошљавање особа са инвалидитетом, чиме се предузеће 
сврстава у групу од посебног значаја. Локалитет овог предузећа је унутар стамбене зоне 
у улици Богдана Гарабандина. Предузеће нема могућност ширења на овом локалитету, 
а постојећи је преизграђен. Због емитовања загађења и буке, покренута је иницијатива 
за преселење ДЕС-а на одговарајући локалитет, а на овом је планском документацијом 
планирана друга намена. 

3. "Вагар" је предузеће за сервисирање и одржавање мерила и налази се у 
Темеринској улици 47. Локалитет је неадекватан, не постоје услови за ширење 
комплекса, па је неоходно дислоцирање. Планском документацијом локалитет је 
намењен вишепородичном становању спратности П+4. 

4. "Агрохем" је фабрика вештачких ђубрива која се налази у радној зони "Север 
III" уз саму обалу Канала ДТД. Измештање комплекса "Агрохема" планирано је дуго 
година. Предузеће је приватизовано 2002. године. На локалитету се више не обавља 
основна делатност, и пренамењен је тржном центру за који је урађена урбанистичка 
документација. 

5. "Електропорцелан" припада индустрији неметала и бави се производњом 
керамичких делова за електроиндустрију. Локалитет се налази на углу улица Марка 
Миљанова и Филипа Вишњића на површини од око 1 ha.  Мада комплекс задовољава 
инфраструктурне и еколошке критеријуме, простор је сувише атрактиван за овакву 
врсту делатности, па је плански пренамењен, а постојећи садржај треба лоцирати на 
неку другу локацију.  

Постоји још низ локалитета који су физички заузети постојећим привредним 
објектима у којима се не обавља основна привредна делатност, јер су предузећа 
угашена. Те просторе је планска документација дефинисала за садржаје који нису у 
функцији привреде, а реализација још није започела. То су локалитети "Неимар" 
(између Дунавца и Лимана III), "ТАМ сервис" (Руменачка улица), "Аутовојводина" 
(Темеринска улица), "Нива" и "Напредак" у улици Ђорђа Рајковића, "Аутокаросерија" 
(улица Филипа Вишњића) и други.  
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4.4. Локалитети у оквиру породичног становања 
 

Укупном пословном простору у граду свакако треба додати и просторе у оквиру 
породичних парцела, односно зона породичног становања. Учешће ових пословних 
капацитета тешко је проценити у смислу квантитета, али је свакако значајно за 
обављање основних функција у овим стамбеним зонама. 

На графичком приказу видљиво је учешће пословања у укупном простору. 
Предочене су четири категорије у којима је учешће пословања различито испод 20%, 
20-50%, 50-70% и преко 70%. Подаци су приказани по урбанистичким блоковима, а 
коришћени су подаци ЈП"Информатика".  

У већини зона становања најизраженија је категорија учешћа пословног 
простора испод 20%. Веће учешће становања изражено је на важнијим саобраћајним 
правцима где су планиране централне функције или пословање на улазним правцима. 

У овим зонама учествују различите врсте пословних садржаја, а најчешћи 
садржаји су из области трговине, производног и услужног занатства, угоститељства, 
односно из области терцијарних делатности. Нагласак је на оним врстама делатности 
које су компатибилне становању и не угрожавају основне животне услове и квалитет 
живота.   

Од укупног пословног простора у зони породичног становања, највише простора 
се користи за различите видове трговине, најчешће продавнице мешовите робе (мини 
маркети), продавнице кућних апарата, те занатско – грађевинског материјала. После 
трговине, значајно је учешће различитих производно-услужних делатности, а потом и 
угоститељских садржаја. 

Премда се у планској документацији инсистира на компатибилности пословних 
садржаја са становањем, у пракси се појављују различити садржаји попут мини 
кланица, прехрамбено-прерађивачких радњи и других садржаја, чије место није у зони 
становања. 

За пословне садржаје у зонама породичног становања, примењују се исти услови 
изградње као и за стамбене објекте. У зонама становања дозвољена је изградња и 
мањих производних капацитета, а претпоставка је да ће различити производни садржаји 
мањих капацитета, реализовани у оквиру властите породичне парцеле, када достигну 
одређени ниво и прерасту простор становања, преселити производњу на одговарајући 
локалитет унутар неке од радних зона.  
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4.5. Еколошке карактеристике функционисања привреде 
 
Еколошки аспект постојећих  привредних капацитета 

 Утицај брoјних активности које на директан или посредан начин доводе до 
промена квалитета природних и створених вредности животне средине захтевају 
анализу и процену свих релевантних (физичких, економских, еколошких, социјалних, 
правних и других) фактора значајних за усклађивање развоја са потребама и захтевима 
за очување квалитета средине и решавање могућих сукоба интереса у датој средини. 

На основу доступних података о постојећим и потенцијалним загађивачима у 
привредним зонама Новог Сада утврђени су критеријуми за лоцирање потенцијалних 
загађивача ваздуха, вода, земљишта и утврђене су  просторно-планске мере за очување 
и спречавање деградације средине, имајући у виду захтеве појединих радних 
активности у односу на просторно-технолошке и инфраструктурне елементе, као и 
економске аспекте заштите средине који се испољавају кроз непосредне и посредне 
материјалне штете и економско-финансијске проблеме везане за спречавање 
деградације. 
 Нови Сад као центар привредних активности Града и ширег окружења има 
реализоване категорије локација за радне активности. Ове локације условљене су како 
захтевима одређених делатности тако и захтевима за квалитетну животну средину. Ради 
сагледавања постојећих утицаја и промена које се испољавају у градској средини као 
последица радних активности на услове живота, анализирани су бројни индикатори 
(размештај активности по зонама, ангажоване и слободне површине, структура 
делатности) и други квантитативни и квалитативни показатељи од утицаја на животну 
средину. 
 Формиране радне зоне на Каналу ДТД и Дунаву имају посебне погодности, пре 
свега због повољног положаја у односу на доминирајуће правце ветрова, квалитет 
земљишта, могућност коришћења водног транспорта и удаљеност у односу на градско 
подручје. Природне карактеристике новосадског подручја и створени саобраћајни 
систем значајно су утицали на опредељење код размештаја привредних зона. Овакво 
опредељење у избору локације радних зона створило је повољне услове у робном 
транспорту, а њихов положај ван стамбених делова града значајно је заштитио уже 
градско подручје од штетних утицаја. 
 Привредне активности као што су новинско-издавачка делатност, погони 
услужног занатства и туристичко-угоститељске организације, које својим радом не 
угрожавају средину, налазе се у оквиру градског подручја. И друге активности чија 
технологија нема штетне утицаје, са малом фреквенцијом саобраћаја, малим 
транспортом, заузимају просторе у оквиру мешовите намене у градским зонама 
становања. 
 Са становишта заштите животне средине једно од веома значајних активности у 
развоју Града било је пресељење значајних индустријских капацитета из града у 
индустријске зоне. Пресељењем индустрије из града у зоне постигнути су значајни 
позитивни ефекти: у граду је ослобођен простор за становање и развој пратећих 
функција, смањено је загађивање, а индустрија је обезбедила повољне просторне и 
друге услове за дугорочни развој. Већина загађивача измештена је на локалитете ван 
града, а у радним зонама омогућено је да се већим степеном заштите, изменом 
технологије обезбеди и већи степен заштите средине. 
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 Остварени повољни просторни и други услови као предност за унапређивање 
квалитета ипак нису допринели да у зонама функционишу заједнички системи који би 
са становишта заштите средине били најефикаснији (индустријски водовод, 
канализација, систем за пречишћавање отпадних вода, неутрализација опасних метерија 
и друго). 

 
Радне активности, опасне индустрије и друге тачке ризика 

 Загађивачи и загађујуће материје веома су разноврсни како по гранама 
делатности, тако и по технолошком поступку и примени техничко-технолошких мера. 
Познато је на основу садашњих сазнања о технологијама и њиховом утицају на 
квалитет животне средине да су највећи загађивачи објекти у којима се обавља нека 
врста спаљивања, процеси топљења или сагоревања, све врсте погона који имају било 
коју врсту отпадних материјала, нарочито објекти базне хемијске индустрије, металне и 
металопрерађивачке, текстилне и кожне индустрије, индустрије за производњу папира и 
целулозе, прехрамбене индустрије. Такође се у овој групи загађивача налазе и објекти 
инфраструктурних система, изливи канализације, таложници, депоније отпадака, или 
други који могу да буду потенцијални загађивачи у случају хаварија (цевоводи, 
нафтоводи и слично). 
 По свом потенцијалном штетном утицају познати су велики системи за прераду 
фосилних сировина - рафинерије нафте, војна индустрија са опасним експлозивним, 
отровним и запаљивим и на други начин ризичним сировинама и производима. 
 Из индустријских објеката, у зависности од врсте производње, остају загађујуће 
материје у сва три агрегатна стања - гасови, отпадне воде у којима су растворене 
загађујуће материје и чврсти отпаци. 
 Предвиђање ризика је могуће претходном проценом утицаја планираних 
активности нарочито за опасне, отровне и друге процесе и материје као и поступака или 
изградње објеката који могу бити извори загађења или ризика. 
  

Стање квалитета отпадних вода индустрије у Новом Саду 
 Индустрија је највећи загађивач водних ресурса. У отпадним водама индустрије, 
које су сложеног састава и садрже различита загађења, може се појавити велики број 
разноврсних загађујућих материја. 
 Мерење количине и квалитета отпадних вода индустрије Новог Сада обезбедила 
су сагледавање утицаја отпадних вода на реципијент, добијање потребних подлога за 
пројектовање уређаја за пречишћавање отпадних вода и управљање радом и контролом 
ефикасности уређаја за пречишћавање отпадних вода. Подаци се односе само на 
сировине или производе који могу да загаде водотоке у случају ексцесних ситуација. 
  

Особине отпадних вода по делатностима индустрије у Новом Саду 
 Индустријска делатност у Новом Саду је веома хетерогена. Са аспекта 
продукције отпадних вода истичу се следеће гране: хемијска, нафтна, прехрамбена, 
текстилна, прерада метала и производња термоелектричне енергије. 
 Хемијску и нафтну индустрију карактерише велика потрошња воде. Вода се 
троши за технолошке сврхе, напајање котлова и расхлађивање. У овој грани у Новом 
Саду доминира нафтна индустрија (рафинерија) и индустрија хемијских производа за 
домаћинство. 
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 Прехрамбена индустрија долази одмах иза хемијске у потрошњи воде. У тој 
грани се вода троши за транспорт сировина, излуживање корисних састојака, термичку 
обраду готових производа, расхлађивање, чишћење опреме и просторија. Најзначајније 
индустрије по продукцији отпадних вода у Новом Саду су: млекара и месна индустрија.  
 Металопрерађивачка индустрија троши воду за расхлађивање и у процесу 
термичке обраде и површинске заштите метала. Количина отпадних вода ове гране је 
релативно мала, али је загађење специфично и високо.  
 При производњи термоелектричне енергије вода се троши за напајање котлова 
и за расхлађивање. Расхладне воде су релативно чисте и као такве се често пута могу 
директно испуштати у водопријемник. Главни проблем је температура расхладне воде и 
евентуално садржај уља при квару пумпи. 
 Индустријске отпадне воде потичу из производних процеса и обухватају 
процесне (технолошке), расхладне, санитарне и отпадне воде од чишћења опреме и 
постројења. Њихова количина и састав зависи од низа фактора и специфична је за сваку 
грану, а често чак и за сваку индустрију или сваки погон у предузећу.  
 У Новом Саду већина предузећа испуштају отпадне воде у градску канализацију, 
само једно предузеће отпадне воде испушта у септичку јаму, а три предузећа отпадне 
воде испушта у канал ДТД (стационажа излива ових вода се налазе од 0,2 - 7 км од ушћа 
канала у Дунав).  
 На основу квалитета отпадних вода индустрије у Новом Саду и критеријума за 
испуштање индустријских отпадних вода у јавну канализацију, потребан је предтретман 
појединих излива отпадних вода индустрије у јавну канализацију. 

Већина система може да задовољи потребан степен предтретмана при 
оптималним условима рада. Потпуна провера рада постројења није утврђена због 
ниског ангажованог рада у односу на инсталисани капацитет. Да би се задовољили 
законом прописани услови узорковања отпадних вода потребно је и даље контролисати 
рад постројења. Ово је потребно због близине свих излива извориштима вода са којих 
се водом снабдева како становништво тако и индустрија. 
 

Емитори зауљених вода 
 Потенцијални емитори зауљених отпадних вода су скоро сви индустријски 
објекти и велики део услужних делатности. Без обзира на делатност индустрије, свака 
индустрија има велики број пумпи са моторима, компресоре и друге машине које се 
подмазују. Присуство деривата и производа нафте, њихова манипулација и замене, 
доводе до расипања и формирања зауљених вода. Класификација емитора зауљених 
отпадних вода обухвата 5 група означене шифрама 1U, 2U, 3U, 4U, 5U. Класификација 
емитора зауљених отпадних вода извршена је према следећим критеријумима: 

- група 1, емитори по природи технологије, 
- група 2, транспорт, 
- група 3, сервиси, 
- група 4, корисници - власници резервоара за течне минералне флуиде 
- група 5, бензинске пумпе. 

 
 Група 1 претпоставља врсту производње у којој се у технолошком процесу 
формирају зауљене отпадне воде. У ту групу спада нафтно-петрохемијска индустрија, 
неке од грана хемијске индустрије и металопрерађивачка индустрија. 
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 Група 2 чини транспорт. Транспорт може бити ауто, аутобуски, камионски, 
цистерне, бродови, пољопривредне и грађевинске машине. На територији града Новог 
Сада егзистирају све наведене групе транспорта. 
 Група 3 сервиси слични су транспорту, с тим што су код њих пролазна возила 
којима се ради замена уља, интервенције и различити облици прања. Сервиси могу бити 
за путничка возила, тешка теретна возила, аутобусе, цистерне, локомотиве и слично. На 
територији града Новог Сада заступљени су сви могући сервиси-путничка возила-
теретна возила-аутобуси. 
 Група 4 чини све оне кориснике-власнике који располажу резервоарима деривата 
и производа нафте. Такви корисници могу бити најразличитије основне делатности. 
 Група 5 чини бензинске пумпе као специфични тип загађивача са великом 
фреквенцијом возила и могућим растуром мањих количина горива по бетонској 
површини. 
 

Идентификација хазарда на подручју града 
 Степен опасности хазардних материја зависи од оних специфичних 
карактеристика сваке материје које могу бити од значаја за испитивано поље утицаја. У 
животној средини битно је констатовати и најмање концентрације опасних и штетних 
материја, које се ослобађају током редовног рада процесних постројења, због временски 
неограниченог негативног утицаја, малих доза ових материја на све категорије 
становништва. 
 Идентификацијом хазарда, на територији града налази 21 предузеће која користе, 
складиште или производе опасне и штетне материје у количинама значајним у случају 
хемијског удеса. 
 Све штетне и опасне материје су према степену опасности сврстане у пет група. 
 На територији града нису идентификоване штетне и опасне материје I групе 
опасности (екстремно опасне), у количинама које су значајне у случају хемијског 
акцидента. Безопасне материје (V група опасности) нису укључене у идентификацију. 
 На основу идентификованих укупних количина и врста опасних и штетних 
материја и претходне процене ширине зоне утицаја, сва предузећа су подељена у 5 
група ризика на следећи начин: 
 Група ризика     Број предузећа 
 "А" (веома висок ризик) 0 
 "Б" (висок ризик) 3 
 "Ц" (средњи ризик) 7  
 "Д" (мали ризик) 4 
 "Е" (веома мали ризик) 8 
 У к у п н о: 21 
 
 Групе ризика одређене су без анализе, па се добијени резултати могу користити 
само за доношење одлуке о изради анализе опасности за свако појединачно предузеће. 
У конкретном случају такве анализе се морају урадити за сва предузећа која припадају 
групама ризика Б и Ц. 
 У групи ризика "А" није идентификовано ни једно предузеће на територији града 
Новог Сада. У групи ризика "Б" је НИС - Рафинерија нафте Нови Сад. 
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 Преко 82% идентификованих хемикалија припада III групи степена опасности. 
Остале групе мање су заступљене. Повољност преставља чињеница да хазардне 
материје I групе нису констатоване у знатнијим количинама, као и да су материје из 
групе II заступљене са мање од 1%. 
 Највећи број предузећа припада групама ризика "Б" и "Ц" (укупно 10). 
 На основу извршене идентификације хазарда може се закључити да на 
територији града Новог Сада постоји висок ризик од хемијских удеса који могу 
угрозити здравље и животе људи, животну средину и материјална добра на простору 
ширем од оног који заузима комплекс предузећа. 
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4.6. Оцена просторних услова за функционисање привреде 
 
 У Новом Саду су за развој привреде намењени првенствено простори у радним 
зонама. Радне зоне су сконцентрисане у северном делу града око Канала ДТД, док у 
јужном делу града, на сремској страни постоји само једна радна зона.  

Коришћење земљишта у радним зонама је прилично неуједначено, што зависи од 
опремљености простора инфраструктуром, припремљености терена, власништва 
земљишта и др. С обзиром на тренутну заузетост простора у радним зонама, град има 
значајне резерве за развој привреде, како у слободним неизграђеним површинама, тако 
и у постојећим комплексима. 

Радна зона "Север I" располаже са значајним површинама које су слободне за 
нову изградњу. Реализација планираних саобраћајница и опремање инфраструктуром 
омогућило би изградњу нових капацитета. Значајно је приметити да и у постојећим 
капацитетима има простора за нову изградњу, што дозвољава важећа планска 
документација. Велики део слободних површина припада приватним корисницама. 
Поред резерви у слободним површинама, претпоставља се да ће до преструктурирања 
доћи у оквиру постојећих комплекса појединих предузећа с обзиром на недовољан 
степен заузетости постојећих комплекса. 

Радна зона "Север II" је најизграђенија, али још увек постоје значајне 
површине за нову изградњу. Реализацијом инфраструктуре, нарочито планираних 
саобраћајница, омогућила би се реорганизација унутар постојећих комплекса. Они су у 
значајној мери променили власника, али и основну делатност, а заузетост постојећих 
комплекса дозвољава и нову изградњу унутар комплекса. Ову зону карактеришу 
постојећи комплекси великих површина  10-30 ha, малог индекса заузетости од 15 %-
30%, што је знатно испод дозвољеног степена заузетости од 50%. 

Радна зона "Север III" нема много слободних површина за изградњу, јер су 
значајан део слободних површина јавне саобраћајне површине (друмске и индустријски 
колосек) или површине у ограниченом режиму коришћења због проласка железничке 
пруге или утврђене обале канала и Дунава. За ову зону је значајно планирано улагање у 
реализацију садржаја који ће бити део робно-транспортног центра (различити 
терминали за различите облике транспорта). 

Радна зона "Север IV" je највећа радна зона са значајним постојећим 
капацитетима, али је и најмање изграђена. Планска документација дозвољава нову 
изградњу, али и преструктурирање постојећих привредних капацитета. Мада кроз зону 
пролазе значајни инфраструктурни правци, да би се створили услови за  нову  изградњу, 
неопходна су велика улагања у изградњу инфраструктуре, нарочито саобраћајне.  

Доношењем планске документације за радну зону "Римски шанчеви", 
створени су просторно-плански услови за изградњу нових привредних капацитета. 
Постојећи капацитети су у фази трансформације, а услови за реализацију нових 
привредних комплекса биће повољнији после изградње сервисне саобраћајнице 
планиране у зони државног пута I  реда M-22/1, где Град, као корисник земљишта, 
располаже са значајним површинама. 

Радна зона "Исток" је једина зона намењена пословању на десној обали 
Дунава. Изграђене површине су спремне за реструктурирање, али не постоји планска 
документација за реализацију. Реализација је започета  парцелацијом у делу планиране 
прве фазе производно-дистрибутивног центра, али изградња објеката још није кренула. 
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Источни део ове зоне је планском документацијом намењен спортско-рекреативним 
садржајима. Проблем ове зоне је лоша инфраструктурна опремљеност. 

Радна зона "Запад" је највише изграђена у делу мале привреде уз Булевар 
војводе Степе где је преостало неколико слободних локација. Део радне зоне око 
Футошког пута карактеришу постојећи већи привредни  комплекси који су 
реструктурирани, док су неки још у фази промена. Изградња планираних садржаја 
везана је за реализацију планиране  режијске саобраћајнице дуж Футошког пута и 
Булевара Европа. Пошто је Булевар реализован у делу ове радне зоне, може се 
очекивати и бржа реализација планираних садржаја. Инфраструктурно је ова зона 
најбоље опремљена.     

   У наредној табели даје се преглед ангажованог и слободног простора у 
појединим радним зонама. У прегледу су изграђене површине и оне у реализацији 
изражене у нето величинама (без припадајућих саобраћајних површина), а слободне 
површине као бруто. 

 
Табела: Преглед ангажованог и слободног простора у радним зонама Новог Сада - 2009. година  
РАДНЕ ЗОНЕ Изграђене површине Површине у изградњи Слободне површине Укупно 
 ha  % ha  % ha  % ha 
Север I 83,01 35,4 16,71 7,12 134,72 57,48 234,44
Север II 154,76 58,0 11,26 4,2 100,94 37,8 266,96
Север III 35,47 32,0 22,51 20,3 52,85 47,7 110,83
Север IV 191,00 21,3 57,40 6,4 648,13 72,3 896,53
Римски 
шанчеви 44,62 40,1 11,44 10,3 54,95 49,5 111,01
Исток-
Петроварадин 27,38 43,5 16,24 10,21 28,52 40,2 62,85
Запад 30,26 38,2 6,65 8,4 42,37 53,4 79,28
СВЕУКУПНО 566,50 32,15 142,21 7,55 1.062,48 60,3 1761,9

  
У претходном делу Студије, у склопу анализе стања заузетости у појединим 

зонама, дат је и графикон са кратким коментаром стања заузетости појединих зона. У 
овом делу даје се упоредни приказ заузетости простора  у свим зонама.  
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Учешће површина намењених пословним садржајима у радним зонама је 
значајно и износи 1761,9 ha. У односу на укупно подручје града, пословање у радним 
зонама заузима 16,15% површине, а ако се укључе и површине намењене пословним 
садржајима на улазним правцима у град, које су заступљене са 577 ha, учешће  износи 
21%. 

Расположиви простори за реализацију нових пословних комплекса су значајни, 
не само као слободне неизграђене површине, већ и као недовољно искоришћен простор 
у постојећим комплексима што показује наредна табела. 

 
Табела: Преглед стања заузетости у радним зонама Новог Сада - 2009. године  

РАДНЕ ЗОНЕ 
Површина изграђеног 

пословног простора-објекти 
Површина  заузетог 
простора - комплекси 

Индекс заузетости 

 m2  ha  % 
Север I 116.450 83,01 14,03 
Север II 297.292 154,76 19,21 
Север III 133.761 35,47 37,7 
Север IV 198.580 191,00 10,4 
Римски шанчеви 72.238 44,62 16,19 
Исток-Петроварадин 100.649 27,38 36,76 
Запад 126.826 30,26 41,91 
УКУПНО 1.045.796 566,50 18,46 

                                                                                                           Катастар блокова 
 
Да би се сагледао ниво реализације на просторима намењеним пословању на 

улазним правцима, дат је графички приказ о стању простора из којег се види где је 
реализација започета, где је завршена, а где је још нема. Може се закључити да је 
значајна реализација остварена на Руменачком улазном правцу, Ветерничком и 
Темеринском правцу. У зони Зрењанинског правца значајније је учешће започетих од 
реализованих површина, јер је реализација зависна од  изградње инфраструктуре. 

У зони аутопута се очекује значајна реализација, по усвајању предложених 
планова и реализацији сервисне саобраћајнице уз аутопут. Простор намењен пословању 
уз Градско гробље, као део Руменачког улазног правца, моћи ће да се реализује после 
доношења  планске документације и реализације бар дела планираних саобраћајница и 
пратеће инфраструктуре.  

Изградњом градске магистрале (продужетак Булевара Европе), створиће се 
услови за реализацију планираних површина на овом  делу улазних праваца. 
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5. Резиме стања и просторних услова за развој привреде Новог Сада  
 

На основу анализе стања, просторних и других услова за развој привреде Новог 
Сада, може се  закључити следеће : 

- Нови Сад  спада у привредно најразвијенија подручја Републике Србије, али се 
достигнути ниво  развијености не може оценити као задовољавајући  с обзиром на  
потенцијале којима  располаже (повољан положај, радна снага, расположиви 
капацитети, традиција , научни институти и др.); 

- привредна структура, у којој је индустрија имала највеће учешће, у процесу 
транзиције претрпела је велике промене, али још није успостављена структура 
привреде која би на најефикаснији начин валоризовала  предности подручја; 

- ниво технолошког развоја  и техничке опремљености највећег дела привреде су 
недовољни за постизање одговарајуће конкурентности на иностраном тржишту; 

- присутан је висок степен  незапослености  радно способног становништва; 
- у Новом Саду су за развој привреде намењени првенствено простори у радним 

зонама и заузимају површину од 1761,9 ha што представља 16,6% од укупне површине 
грађевинског подручја; 

- коришћење земљишта у радним зонама је прилично неуједначено, што у 
највећој мери зависи од опремљености инфраструктуром, припреми терена, власништву 
земљишта;  

- с обзиром на тренутну заузетост простора у радним зонама, град има значајне 
резерве за развој привреде, како у слободним неизграђеним површинама, тако и у 
постојећим комплексима; 

- неопходно је инфраструктурно опремање радних зона да би се побољшали 
услови постојећих корисника и створили услови за нове; 

- пословање на улазним правцима планирано је на  површини од 577 ha, а степен 
реализације је  различит у зависности од инфраструктурне опремљености простора;  

- измештање локалитета унутар других градских функција је неизвесно, извесно 
је решавање локалитета “Агрохема”, а за остале локалитете не постоје конкретна 
решења. 

- за пословне садржаје у зонама породичног становања, примењују се исти 
услови изградње као и за стамбене објекте. У зонама становања дозвољена је изградња 
и мањих производних капацитета, а претпоставка је да ће различити производни 
садржаји мањих капацитета реализовани у оквиру властите породичне парцеле, када 
достигну одређени ниво и прерасту простор становања, преселити производњу на 
одговарајући локалитет унутар неке од радних зона.  
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II / РАЗВОЈ ПРИВРЕДЕ НОВОГ САДА У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ  

6. Основне поставке Просторног плана Републике Србије и других развојних  
    докумената  од значаја  за привредни развој  Новог Сада  
 

Просторни план Републике Србије (у даљем тексту: Просторни план) донет је 
1996. године па се  може  поставити питање актуелности  развојних циљева  који су 
Планом утврђени с обзиром  да за скоро петнаест  година његовог спровођења није 
реализован велики број  његових одредби .Последњих неколико година урађено је око 
тридесетак стратешких развојних докумената  на  нивоу државе  и највећи број ових 
докумената не узима Просторни план као одговарајућу развојну основу .У 2009. години,  
на основу Одлуке Владе Републике Србије из 2008. године,  Републичка агенција за 
просторно планирање израдила је радну верзију  документа под називом "Стратегија  
просторног развоја  Републике Србије 2009-2013-2020" (у даљем тексту Стратегија). 
Стратегијом  је дефинисана дугорочна концепција одрживог развоја Србије  и 
дугорочни стратешки оквир за интегрисање развоја у свим областима и секторима, са 
циљем да се оптимално искористи територијални капитал  и компаративне предности, 
као и да се Србија интегрише просторно и функционално у европско окружење. 

 Ступањем на снагу Закона о планирању и изградњи (Сл.Гласник РС бр. 72 и 
81/2009.), уместо претходним Законом предвиђене Стратегије просторног развоја 
Републике Србије, доноси се Просторни план Републике Србије. Израда Просторног 
плана Републике Србије је у току, а претходно урађена радна верзија Стратегије 
представља основ за његову израду. Истовремено су почеле   активности на изради  и 
доношењу Регионалног просторног плана АП Војводине којим  ће се, између осталог, 
прецизније дефинисати улога Новог Сада у привредном и укупном  развоју  АП 
Војводине и Р Србије .Израда ових планских докумената је у току, а планирано је 
њихово  доношење  у 2010. години. 

Просторним планом Р Србије, утврђен је општи циљ просторног развоја 
Републике Србије: "постизање рационалне организације и уређења  простора, 
усклађивањем његовог коришћења  са могућностима и ограничењима  у 
располагању природним и створеним вредностима и са потребама дугорочног 
социјалног и економског развоја." Овако утврђен циљ требало је да се оствари  
између осталог и спровођењем следећих мера: 

"(1) заустављањем даље деградације простора, угрожавања и уништавања 
природних ресурса и добара,  сузбијањем  непланске изградње и ненаменског 
коришћења простора, ревитализацијом угрожених подручја, нарочито оних која имају 
перспективу развоја;  

(2) равномерним размештајем становништва ,привредних и других активности у 
складу са  предностима појединих делова Републике, односно са потребама складнијег 
и просторно енергетски и еколошки рационалног развоја производње и других 
делатности, успоравањем концентрације становништва, привредних и других 
активности у подручјима интензивног насељавања, подстицањем развоја у 
емиграционим и недовољно развијеним подручјима и обезбеђивањем услова за 
повратак становништва у популационо малобројна и ненасељена подручја." 

У протеклом периоду спровођења Просторног плана наведени општи развојни  
циљ  не само да није реализован,  него је стање у простору даље погоршано с обзиром 
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да је бесправна изградња била интензивна  на подручју Србије током целог периода 
реализације Просторног плана, а битно је погоршан и просторни размештај 
становништва што све има дугорочне негативне последице на привредни и укупни 
развој Републике Србије .  

У Просторном плану Нови Сад је категорисан као макрорегионални центар  са 
гравитационом зоном која обухвата  већи број функционалних подручја.    

Дугорочна планска оријентација у просторној организацији индустрије Србије 
која је дефинисана Просторним планом заснива се на моделу усмереног 
полицентричног развоја и размештаја активности. Полицентрични развој индустрије  
подразумева  усмеравање будућих капацитета, грана  заснован на уважавању просторне 
структуре локационих фактора, локационо-развојног потенцијала појединих подручја, 
локационих захтева појединих индустрија, критеријума територијалног размештаја 
индустрије и позитивним трендовима  у постојећем размештају индустрије. Оваквим 
развојем требало је да се постигне: 

- постепена измена хијерархије појединих индустријских центара; 
- измена  значаја  појединих  индустријских подручја  и  постизање нових    

функционалних односа мећу њима; 
- интензивнији развој мање развијених подручја и постепено формирање нових 

индустријских појаса развоја; 
- укупно просторно децентрализован и уравнотежен развој индустрије. 
Према предвиђеном моделу размештаја  основ  територијалне организације 

индустрије у Србији  и повезивања  републичког простора са међународним окружењем  
чине потенцијални појаси индустријског развоја са припадајућим центром. Они се у 
највећој мери поклапају са размештајем локационо развојних потенцијала за смештај 
индустрије, односно са размештајем  производних капацитета, демографског и 
кадровског потенцијала. 

У оквиру планираног модела развоја индустрије на подручју Србије, Нови Сад је 
сврстан у дунавско–савски индустријски појас, који заједно са њим чине  индустријске 
центре на Дунаву и Сави: Београд, Панчево, Смедерево, Сремска Митровица и др. 
Усмеравање просторног развоја  индустрије  везано је за велике постојеће капацитете и 
сировинску  базу. У  складу са тим на подручју Новог Сада планиран је даљи развој  
базне органске и неорганске хемије укључујући производњу и прераду нафте.  Као нови 
развојни циклус Просторни план предвидео је  модернизацију и  квалитативно 
преструктурирање постојеће структуре и развој научно - интензивних грана  
пропулзивног сектора (прехрамбени  комплекс, хемијски, машиноградња). 

У области развоја туризма подручје Новог Сада сврстано је у приоритетне  
туристичке регије  са Фрушком Гором, Дунавом и  Новим Садом  као  центрима 
туристичке понуде. 

Концепт привредног развоја Новог Сада и његовог окружења , који је утврђен у 
Просторном плану, услед низа проблема који су пратили његову реализацију , само је 
делимично реализован, а у већем делу његових поставки дошло је до значајног 
одступања. Највећи број циљева развоја индустрије није реализован или није остварен у 
мери у којој је планиран. Настављени су негативни трендови у погледу равномерног 
размештаја индустрије. Уместо планираног интензивирања индустријске производње, 
дошло је до значајног пада индустријске производње што је карактеристично и за Нови 
Сад.  Због тога је неопходно да се, у складу са новонасталим условима утврди  концепт 
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привредног развоја подручја Новог Сада који би, уважавајући садашње стање и  
сагледавајући улогу Новог Сада  у  процесу европских интеграција и развоја Србије и 
Војводине, на најефикаснији начин валоризовао природне и створене вредности 
подручја. 

 Израдом планских и других докумената на републичком, покрајинском и 
локалном нивоу утврдиће се прецизнија визија дугорочног економског и просторног 
развоја  подручја Новог Сада. То се пре свега односи на  Просторни план Републике 
Србије, Регионални просторни план  АП Војводине, Просторни план Града Новог Сада 
и Стратегију привредног развоја Града Новог Сада.  

Република Србија  донела је 2007. године Стратегију регионалног развоја 
Републике Србије  за период од 2007. до 2012. године којом су утврђени  циљеви, 
начела и концепт  регионалног развоја  Србије у наведеном периоду. Овим документом  
сагледани су путеви остварења основног циља, а то је равномерни регионални развој 
Републике Србије  који подразумева: 

- подизање регионалне конкурентности, 
- смањење регионалне неравномерности и сиромаштва,  
- изградњу институционалне регионалне инфраструктуре. 
Као кључни фискални приоритети од којих се очекује да допринесу равномерном  

економском развоју су : 
- пренос овлашћења и одговорности на локални ниво, 
- стварање услова за привлачење инвестиција и решавање проблема 

незапослености. 
  Политика регионалног развоја је један од основних инструмената којима се  
Европска унија користи у  остваривању равномерног економског развоја европског 
простора. Република Србија у процесу европских интеграција  има статус 
потенцијалног кандидата што јој омогућава коришћење  две од укупно пет компонената 
из програма ИПА намењеног финансирању регионалног развоја. Даљи процес 
приближавања и добијање статуса кандидата, отвара веће могућности за коришћење 
средстава европских развојних фондова. 

Унапређење и бржи развој наведених области конкретније су разрађени 
одговарајућим пројектима и утврђена је њихова имплементација са циљем да се Нови 
Сад  у што краћем року приближи жељеној визији модерне  и економски развијене 
заједнице.  

 
7. Циљеви, принципи и концепција дугорочног  развоја привреде Новог Сада 

 
 Локални економски  развој обухвата   скуп различитих концепција, активности и 

процеса  којима  се локалне институције, организације и други актери на одређеној 
територији мобилишу ради креирања, ,реализације и развоја активности којима се на 
најбољи начин користе ресурси  региона. 

Велики пад привредних  активности, измењена  структура привреде,  промене 
које су се догодиле у ближем и ширем окружењу, као и претпостављени правци  развоја, 
који би довели до остварења жељене визије Новог Сада,  у највећој мери опредељују  
циљеве дугорочног развоја привреде Новог Сада.  

Садашња привредна структура Новог Сада последица је закаснеле и дуготрајне 
транзиције, изолације и одсуства његове привреде са светског тржишта, 
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дезинвестирања и  технолошког заостајања за развијеним светским привредама. Крупна 
индустрија, која је била основ привредног развоја претрпела је највеће  промене у 
транзиционим  процесима и умањила своју улогу у укупном привредном развоју Града. 
Последице реструктурирања и приватизације индустријских предузећа огледају се у 
смањењу броја великих индустријских предузећа  и високом паду запослености у 
индустрији.  

У периоду после 2000. године дошло је до убрзања реформских процеса и бржег 
развоја  привреде Новог Сада, који је остварен  под утицајем развоја предузетништва и 
пораста броја малих и средњих предузећа, која су све више преузимају улогу носиоца 
развоја и запошљавања .Повољне  развојне токове у земљи и на подручју Новог Сада 
зауставила  је светска финансијска и економска криза ,значајним  смањењем приступа 
капиталу и новим инвестицијама, што је зауставило процесе јачања конкурентности  
привреде  и успорило    привредни развој . 

Основни проблеми  привреде Новог Сада , које је неопходно превазићи у што је 
могуће краћем року су: 

- висока незапосленост, 
- технолошко заостајање и 
- низак ниво конкурентности .  
Привредни  развој Новог Сада у наредном периоду засниваће се на подизању 

ефикасности привреде,  на технолошкој ревитализацији и конкурентној производњи, уз 
очување и заштиту животне средине. У складу са тим основни  дугорочни циљ  развоја 
привреде Новог Сада  може се  дефинисати као : 

- јачање конкурентности  и ефикасности привреде, потпунијим 
коришћењем  ресурса и  предности региона и локалног подручја , у складу са 
принципима одрживог развоја. 

 За остваривање овог циља  неопходно је  стварати привлачан пословни амбијент 
,завршавањем транзиционих и реформских процеса  и обезбеђењем повољних 
просторних и других  услова неопходних  за активирање људских материјалних и 
природних ресурса. Стварање  повољних просторних и других услова, стимулисање 
развоја малих и средњих предузећа и предузетништва, привлачење директних  страних 
инвестиција, представљаће основни метод за остваривање бржег привредног и 
економског развоја и решавања проблема незапослености на подручју Града  Новог 
Сада 

Имајући у виду наведени циљ и концепт привредног  развоја Новог Сада  
усмеравање привредног развоја одвијаће се  уз уважавање следећих принципа: 

- стварање повољне пословне климе за развој предузетништва и привлачење 
инвестиција; 

- економски развој  заснован на знању и  примени савремених технологија; 
- развој индустрије заснован на ревитализацији постојећих капацитета применом 

тржишних критеријума  и стимулисањем развоја нових капацитета који ће  на 
најефикаснији начин валоризовати ресурсе подручја; 

- просторни развој привреде заснован на принципима одрживог развоја и  
усаглашен са развојем ефикасне инфраструктуре и саобраћаја.   

У циљу  дефинисања  кључних праваца привредног развоја , Град Нови Сад је 
новембра 2009. године усвојио Стратегију привредног развоја Града Новог Сада . 
Стратешко планирање локалног економског развоја  неопходно је  да би се  утврдили 
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стратешки правци развоја локалне заједнице, побољшали услови за инвестирање и 
постигла већа конкурентност локалних привредних субјеката у односу на друге 
заједнице. Стратегијом  привредног развоја Града Новог Сада утврђени  су основни 
правци и  кључне области привредног развоја: 
 - привлачење инвестиција и стварање позитивне пословне климе, 
 - подршка и развој малих и средњих предузећа, 
 - развој савремених технологија  и унапређење образовног система, 
 - унапређење туризма, 
 - развој пољопривреде. 

Привлачење инвестиција и стварање  повољне пословне климе  представља 
трајну активност  којом се  обезбеђује  бржи и ефикаснији економски развој одређеног 
подручја. Директним страним инвестицијама, поред неопходних финансијских 
средстава, обезбеђују се нове технологије, већи квалитет управљања, подиже 
конкурентност  и  отвара простор за нова тржишта. Нови Сад има  низ погодности који  
га чине привлачним за инвестирање  али је неопходно да локална самоуправа  
одговарајућим стимулативним мерама  и другим активностима  обезбеди повољну 
климу  за развој предузетништва и привлачење иностраних инвеститора. Једна од 
активности  којом се стварају повољни услови за инвестирање је и  обезбеђење 
просторно.-планских услова доношењем одговарајуће урбанистичке документације  
којом се убрзава процес  реализације инвестиција. 

Мала и средња предузећа учествују са око 98% у укупном броју предузећа на 
подручју Града и представљају носиоце привредног раста и запошљавања па је 
стварање повољних услова и стимулисање њиховог бржег развоја, једна од најбитнијих  
активности локалне заједнице. У привредном развоју Новог Сада и његовог окружења  
мала и средња предузећа имају водећу улогу  и од динамике њиховог развоја зависиће и 
укупан  економски развој  Новог Сада .Поред низа  активности којима се побољшава 
пословна клима  у Граду  , обезбеђењем  повољних просторних услова планирањем 
одговарајућег простора за развој привреде, инфраструктурним опремањем  и  
ефикасним поступком  процеса уступања земљишта за изградњу, обезбедиће се 
повољни услови за бржи развој малих и средњих предузећа. 
 Развој савремених технологија и унапређење образовног система  су 
узајамно зависне активности  јер само високо квалификована и стручно оспособљена 
радна снага може бити  носилац  развоја заснованог на високим технологијама. Нови 
Сад располаже са већим бројем научно-истраживачких центара  који се баве високим 
технологијама  што представља базу за развој малих и средњих предузећа која чине 
основу Научно –технолошког парка. Један од услова за брже решавање незапослености 
јесте образовање и стручно оспособљавање становништва за овладавање тржишно 
прихватљивим технологијама. Неопходно је подизати стручни и образовни ниво 
постојећих и потенцијалних предузетника како би се што ефикасније укључили у 
тржишну конкуренцију на ширем  међународном тржишту. 
 Унапређење туризма  је један од начина да се ефикасно валоризују потенцијали  
подручја Новог Сада и тако повећа  њихово  учешће у  укупном развоју и запошљавању 
становништва. Својим физичко-географским, инфраструктурним, културно-
историјским и другим карактеристикама и ресурсима, Нови Сад пружа могућност за  
развој савремених  облика туризма који могу значајно подстаћи његов економски развој. 
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 Смештен  на Дунаву , на важним друмским ,железничким и водним  европским 
саобраћајницама , са Фрушком гором која представља атрактиван културно историјски 
и природни  простор, са културно-историјским наслеђем и низом  манифестација ширег 
значаја ,Нови Сад  располаже са веома разноликом понудом која га чини привлачном 
туристичком дестинацијом. Због наведених потенцијала којима располаже и све 
значајније улоге туризма у развоју привреде у свету, Нови Сад ће у свом будућем 
развоју туризму дати знатно важнију улогу. У складу са тим ствараће се и одговарајући 
просторно-плански услови  којима ће се потенцирати  атрактивност  Новог Сада  као 
туристичке дестинације ширег значаја. 
 Развој пољопривреде један је од приоритета привредног развоја Града Новог 
Сада, посебно  у руралним подручјима  у којима постоје сви услови за развој савремене, 
тржишно ефикасне пољопривреде. Основни циљ развоја пољопривреде  на подручју 
Града Новог Сада јесте постизање економичне, конкурентне пољопривреде 
организоване у складу  са европским  стандардима и развојним трендовима.  
    
8. Процена  кретања  запослености  
 

8.1. Стање запослености  
 
 У 2008. години  на подручју Града Новог Сада било је укупно  око  151 хиљада  

запослених лица, од којих  је  око 102 хиљаде радило у  предузећима и установама, а  
око 51 хиљада запослених су приватни предузетници и лица која самостално обављају 
делатност. У укупном броју запослених лица, око 27 хиљада су дневни мигранти од 
којих је велики део са подручја  суседних општина. Према попису становништва из 
2002. године око 15% запослених у Новом Саду били су дневни мигранти из суседних 
општина. 

 
Табела :Кретање запослености  у Граду Новом Саду  у периоду   2002-2008. 
Опис  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Град Н Сад - укупно запослених 100. 064 103526 132 578 141563 146.712 148.585 151369 
Град  Н Сад -зап  на 1000 ст 332 334 432 456 467 465 468 
Округ-запосл. на 1000 станов.  274 273 336 350 353 354 356 
Србија-запосл. на 1000 станов. 246 241 275 278 274 271 272 

  
Један од највећих развојних проблема  Града Новог Сада јесте висока стопа 

незапослености ,односно  велики број незапослених лица која се налазе на евиденцији 
Националне службе за запошљавање у Новом Саду. Процес транзиције праћен је 
дугогодишњом економском кризом и  ниском инвестиционом активношћу, што је имало 
за последицу висок пораст незапослености у земљи па и на подручју Новог Сада. 
Смањење броја незапослених лица  остварено је после 2006 године, након  завршетка  
процеса приватизације друштвених предузећа током којег је велики број радника остао 
без посла. 

  Стопа незапослености у 2008. години у Новом Саду била је  14,65,  у Округу  
21,44, а у Србији 24,62. Кретање  броја незапослених лица  Новом Саду  у периоду 
после 2000 . године било је следеће: 
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  Табела: Број и полна структура незапослених лица у Новом Саду у периоду 2000-2008. године 
О п и с  2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Незапослене жене 16.951 20.970 19.708 21.358 21489 16.490 15.063 
Незапослени мушкарци 12.663 16.565 15.089 16.597 16734 12.890 11.842 
Укупно 29.614 37.535 34.797 37.955  38.223 29.380 26.905 

                                                         Извор :Национална служба за запошљавање 

У 2009.  години , услед интензивирања економске кризе, број незапослених лица у 
Новом Саду је порастао тако да износи близу тридесет  хиљада лица. 

Структура незапослених лица према степену образовања била је следећа: 
 

Табела: Незапослена лица у Новом Саду према степену образовања у 2008. години  
Степен образовања    Град Нови Сад    Структура  % 
   I    6.460              24,01 
   II    1.684                6,26 
  III     5.925              22,02 
   IV    7.924              29,45 
  V       363                1,35 
VI-1    1.535           5,71 
VII-1    2.957          10,99 
VII-2     53            0,20 
VIII      4           0,01 

  
8.2. Процена  кретања  броја  радно активног становништва 
 
Један од најважнијих циљева привредног и укупног економског развоја Града 

Новог Сада  јесте  успостављање високо продуктивне, конкурентне привредне 
структуре  која ће обезбедити  стабилан развој и високу запосленост радно способног 
становништва. Квалитетнијим   привредним развојем   апсорбоваће се незапослено 
становништво и омогућити  развој и  запошљавање радно способног становништва. 
Према студији " Демографски развој Града Новог Сада "2 кретање радног контингента у 
Граду Новом Саду у наредном периоду, биће следеће: 

 
Табела: Пројекција кретања радног контингента  становништва Града Новог Сада 
Опис Попис 2002  2009 

регистар 
2014 2019 2024 2029 2034 

Нови Сад 155.481 191.477 191.025 188.088 185.644 174.472 127.080 
Град  Нови Сад 202 088 250.961 251.157 248.871 244.139 240.303 229.769 

 
Радни контигент становништва Града, после незнатног и краткотрајног раста у 

периоду до 2014. године, опадаће  у целом  наредном периоду. Константно смањивање  
радног контингента становништва Града Новог Сада у наредном периоду показује да 
садашњи проблем незапослености и  запошљавања  радно способног становништва 
Града може бити  решен у релативно кратком  временском периоду.  

Бржим и квалитетнијим   привредним развојем   ствараће се услови за постепено 
смањење броја незапослених лица на подручју Града уз истовремено ангажовање радно 
способног становништва из гравитационог подручја. С обзиром на улогу Новог Сада 
као макрорегионалног центра, његов поваљан положај у односу на окружење и   широк 
гравитациони  утицај и у наредном периоду ће  око 10-15% запослених бити  дневни 
мигранти са  подручја других општина из окружења.  

                                                 
2 Др Бранислав Ђурђев Демографски развој Града Новог Сада , ПМФ Нови Сада 2009.  
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9.  Просторни услови за развој привреде Новог Сада 
 

9.1. Радне зоне 
 
На основу важећег Генералног плана, као основе у планирању развоја града, 

израђени су планови детаљне регулације за просторе радних зона. Северне радне зоне 
дефинисане су плановима за сваку просторну целину посебно. Радна зона "Север IV" 
регулисана је планском документацијом само за део зоне који не обухвата планиране 
хидротехничке површине и површине специјалне намене. За радну зону "Римски 
шанчеви" дефинисан је план који обухвата део површина намењених пословању на 
улазним правцима и зону породичног становања Шумице 3. Радна зона "Запад" 
дефинисана је кроз три плана, а радна зона "Исток" је дефинисана регулационим 
планом и планом детаљне регулације за део простора између комплекса "Победа" и 
насеља Садови. 

У наредном поглављу даје се преглед важеће планске документације, односно 
основних параметара који дефинишу услове изградње на овим просторима. За сваку 
зону даје се и графички приказ са дефинисаним основним наменама планираних 
садржаја, као и графикон који приказује ангажованост површина са укљученим 
планским елементима. 
  

9.1.1. Радна зона "Север I" 
Ова радна зона дефинисана је регулационим планом из 2001. године, а повод за 

израду измена и допуна регулационог плана је потреба за његовим усклађивањем са 
одредбама Закона о планирању и изградњи. 

Осим усклађивања са одредбама Закона, у току израде плана преиспитана су и  
коригована нека предложена решења, размотрене иницијативе потенцијалних 
инвеститора за изменама плана у детаљу, и проверена могућност уклапања објеката 
изведених без адекватне документације, а који су у поступку легализације. 

План је дефинисао услове за уређење и изградњу планираних пословних 
садржаја. Парцеле постојећих комплекса се задржавају. Могуће је спајање са суседном 
парцелом, у складу са дефинисаним условима . Могућа је и деоба постојећих комплекса 
на мање целине, тако да је најмања ширина фронта 20 m и површина парцеле најмање 
2000 m2. Максимална изграђеност сваког комплекса, умањеног или увећаног, највише 
је 50%. Спратност ће се ускладити са постојећим објектима, али је највиша П+1+Пк. 
Спратност производних и сервисних објеката је приземље, чија је спратна висина од 4,0  
до 6,0 m. Нови комплекси реализоваће се уз услов да се задовољи да је најмања ширина 
фронта 20,00 m  и површина најмање 2000 m2.  

Планирана намена пословних садржаја је из области секундарних и терцијарних 
делатности. 

Могуће је формирање индустријских паркова у оквиру радне зоне у складу са 
важећом законском регулативом. 

Зона је углавном оријентисана на друмски саобраћај и са градом је повезана 
преко Сентандрејског пута и Приморске улице. Поред друмског саобраћаја, комплекс 
"Неопланте" има везу и са железницом преко станице "Горње Сајлово". Планирано је и 
увођење индустријског колосека до будуће магистралне саобраћајнице. Водни саобраћај 
на Каналу у овој зони није организован, осим за депоније шљунка и песка, узводно од 
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преводнице. Зона је делимично опремљена инфраструктуром. Потребно је проширити 
водоводну мрежу и изградити колектор за одвод отпадне и атмосферске воде. 

 
Ако посматрамо  графикон са 

приказаним учешћем појединих 
површина намењених пословним 
садржајима, видимо да је од 
преосталих неангажованих површина 
35,30% намењено пословним 
садржајима, а 27,18% осталим 
површинама. У осталим површинама 
преовлађују површине у функцији  
саобраћајница, али и коридор планиран 
за индустријски колосек и веома мале 

површине у функцији јавних зелених површина.  

Север I

7,12%

35,30%

27,18%

35,40%

изграђене површине површине у реализацији
планиране пословне површине остале површине
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9.1.2. Радна зона "Север II" 
Радна зона Север II има повољне саобраћајне услове за лоцирање привредних 

делатности које захтевају различите врсте саобраћаја. Део планираних саобраћајница 
није изграђен, па је за оптимално функционисање саобраћаја у радној зони неопходна 
њихова изградња. Зона је, преко Сентандрејског пута, повезана на друмски саобраћај са 
могућношћу изласка и на правац за Руменку, на железнички саобраћај повезана је преко 
Новосадског железничког чвора и на водни преко Канала Нови Сад - Савино Село. 

Дуж Канала планира се изградња саобраћајнице (Северна улица) и 
индустријског колосека, који чине наставак правца из радне зоне Север III, с тим што се 
колосек повезује и на Новосадски железнички чвор. Зону пресеца и планирани правац 
градске магистрале (продужетак Булевара Европе) који се на северу прикључује на 
аутопут. 

Планом су дефинисани услови за изградњу привредних садржаја. Дозвољен је 
степен заузетости до 50%, спратност ВП или П+1. У постојећим комплексима је 
дозвољена парцелација, доградња и изградња нових садржаја из области секундарних и 
терцијарних или само терцијарних делатности, а минимална парцела је 2000 m2 и фронт 
25 m. На слободним површинама дозвољена је изградња садржаја из области 
секундарних и терцијарних делатности уз исте урбанистичке параметре (минимална 
парцела 2000 m2, фронт 25 m, степен заузетости до 50%, а спратност до П+1).  

На простору зоне дефинисане су и комуналне површине. На крајњем западу 
планирано је постројење за прераду индустријске воде са муљном депонијом. Уз 
Индустријску улицу налази се и комплекс црпне станице "Сајлово" која црпи 
атмосферске воде ширег подручја Сајлова.  

У зони се налази тансформаторска станица "Индустријска" 35/10. У зони канала 
предложен је оријентациони положај пристана који би се користио за претовар робе. 

У овој радној зони је најмање 
неангажованих површина. Оне су 
намењене пословним садржајима на 
32,33 ha или 12,10%, док је 25,70% 
намењено осталим површинама. 
Остале површине обухватају 
планиране комуналне површине 
(пречистач индустријске воде са 
муљном депонијом), планирану и 
постојећу саобраћајну мрежу, те 
приобаље     канала    са     планираним    

                                                                          положајем пристана за претовар.  
 
 
 
 

Север II

58,00%

4,20%

12,10%

25,70%

изграђене површине површине у реализацији
планиране пословне површине остале површинe
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9.1.3. Радна зона "Север III" 
Генерални концепт  плана заснива се на следећим  поставкама: 
- на простору Луке "Нови Сад" и Слободне зоне планирани су  садржаји РТЦ-а; 
- комплекс "Агрохема" се планира за тржни центар; 
- комплекс "Данубиус" и "Херој Пинки" задржавају се у постојећим границама; 
- на локалитету бившег трговачког предузећа "Центрославија" формираће се 

тржни центар чији коначни облик ће зависити од будућих корисника; 
- између пруге Нови Сад - Београд и улице Бајчи Жилинског су на једном делу 

већ формирани комплекси, који могу бити и радни и са могућим режимом слободне 
зоне; 

- постојеће парцеле дуж Темеринске улице намењене су за пословне садржаје; 
- парцеле на северној страни Текелијине улице намењене су за  породично 

становање у комбинацији са пословањем или за чисто пословање; 
- у петљи која повезује улице Темеринску и Северну предвиђени су пословни 

садржаји (сервиси за возила, складишта). 
 
Робно-транспортни центар састоји се из више технолошко просторних целина: 
1. Терминал за друмско теретна возила  
Терминал за друмско теретна возила састоји се од паркинг простора који треба 

да се реализује као јединствен комплекс, са "HUCKE - PACK" терминалом  у  близини  
пословно управљачког центра. Основна функција овог терминала је  пријем, чување и 
опслуживање возила која чекају на утовар или истовар, или на улаз у простор за 
царињење, затим  која су у  транзиту или чекају на сервисирање и одржавање. У склопу 
овог терминала планиран је објекат радионице за оправку и одржавање возила. 

2. "HUCKE-PACK" терминал 
У оквиру друмског терминала предвиђен је "HUCKE-PACK" терминал. Тај 

систем подразумева комбинацију друмско-железничког  транспорта где се друмска 
возила или делови тих возила (приколице) на једном делу пута превозе  средствима 
железничког транспорта.  

3. Контејнерски терминал 
Контејнерски терминал је лоциран у североисточном делу зоне, уз  оперативну 

обалу Луке "Нови Сад". У њему се обављају следећи процеси: пријем и  отпрема 
контејнера водним, железничким и друмским транспортом,  претовар, одлагање и 
складиштење контејнера, затим пуњење и пражњење, као и пријем,  опслуживање и 
отпрема  фриго контејнера. 

4. "Rо-Rо" терминал  
"Rо-Rо" (котрљајући унеси - котрљајући изнеси) терминал је посебан 

претоварни систем у коме се средствима водног транспорта (брод барже и сл.) превозе 
комплетна средства друмског транспорта или њихови делови (приколице). При томе се 
примењује хоризонтални начин утовара друмских средства на  пловне јединице. 
Бродови "Rо-Rо" система морају имати посебну опрему за повезивање палубе са 
обалом (бродске рампе), а и пристаништа морају бити снабдевена косим рампама на 
којима се врши пристајање пловних јединица."Rо-Rо" терминал лоциран је на ушћу 
kанала у Дунав. 
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5. Складишни подсистем  
У оквиру складишног подсистема обављају се операције пријема, чувања и 

опслуживања роба у време неравномерности транспортних ланаца. Чине га отворена и 
затворена складишта. Она су на предметном простору углавном изграђена и у функцији 
су. Планира се изградња једног затвореног и део отворених складишта. Зависно од 
технолошких захтева, у овом подсистему могуће је применити режим слободне зоне." 

6. Пословно управљачки центар  
Један од садржаја Робно-транспортног центра је пословно-управљачки и 

услужни центар у оквиру кога се налази управа РТЦ-а, шпедиција, представништва 
транспортера, царинска служба и служба обезбеђења и услуге у области трговине, 
угоститељства  и ПТТ-а. Предлог за лоцирање овог центра је простор западно од 
затвореног царинског складишта. Локалитет је повољан јер заузима скоро централни 
положај у односу на остале садржаје. Расположиви простор по величини одговара 
садржајима центра и може се сматрати да постојећа надстрешница неће бити  препрека 
да се изгради објекат за обједињавање свих  логистичких функција у  дистрибуцији и 
транспорту. 

Објекти угоститељства били би лоцирани на ушћу канала у Дунав или на 
слободном простору комплекса "АВЕКС-а" који се наслања на Београдски кеј, у оквиру 
кога би се лоцирала и бензинска станица за снабдевање горивом искључиво путничких 
возила, уз услове за коришћење простора дате од стране ЈП "Панонске електране" ТЕ-
ТО "Нови Сад". 

Уз Робно-транспортни центар ангажован је и део простора за  Слободну зону и 
друге кориснике у оквиру којих се развијају следећи садржаји: производно складишни, 
пословно-угоститељски, саобраћајно-манипулативни, а резервисани су простори за 
паркирање возила, и за службу контроле и царинског прегледа. 

 
Тржни центар 
Северозападно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин планира се простор 

за тржни центар. Планирају се простори за паркирање возила за купце и продавце, 
затим покривени продајни простор и мањи занатско - угоститељски центар без услуга 
преноћишта.  

Простор некадашњег комплекса "Агрохема" добија намену тржног центра. 
Планира се уклањање постојећих објеката у оквиру овог комплекса, а самим тим и 
отклањање опасности од хемијског акцидента, коју овај комплекс као фабрика 
минералних ђубрива по својој основној функцији и носи. Након уклањања постојећих 
објеката и формирања грађевинске парцеле, планира се изградња тржног центра. 
Објекти чија је намена пословање и гаражирање представљају нови комплекс тржног 
центра. Планирани комплекс се састоји од два просторно повезана пословна објекта, 
објекта намењеног стационарном саобраћају (спратне гараже) и површине резервисане 
за проширење објекта. У оквиру комплекса поред наведених објеката планирају се и 
паркинг површине, зеленило и партерно уређење. Намена објекта је пословна – тржни 
центар (shopping mall).  

У блоку тржног центра уз Темеринску улицу налази се низ мањих  парцела чији 
су корисници делом физичка лица, а делом предузећа. Тренутно се на  тим  парцелама 
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налазе стамбени, стамбено-пословни и пословни објекти. То су парцеле са режимом 
сталне  реконструкције и намењене су  чисто пословним садржајима. 

У истом блоку предвиђено је да се користи и део петље која повезује улице  
Северну и Темеринску. Планирано је да се простор унутар петље користи за пословне 
садржаје, посебно за  трговину,  аутосервисе  и складишта  рачунајући и грађевински 
материјал. За прилаз постојећим парцелама у петљи планирана је саобраћајница са 
везом на део који повезује улице Северну и Темеринску. 

 
Простор уз Текелијину улицу 
Простор између улица Текелијине и новопланиране, укупне површине око 0,92 

ha, намењен је пословном простору без стамбених садржаја. Максимална спратност 
објеката је П+2, изграђеност под објектом до 50 %, заузетост парцеле зеленилом 25% и 
заузетост манипулативним површинама и паркинзима 25 %. Прилаз је из Текелијине 
улице. Услов за реализацију целине или сваке целине посебно је израда урбанистичког 
пројекта. 

Простор западно од улице Бајчи Жилинског са ослањањем на Пут Шајкашког 
одреда планиран је једним делом за  коридор за пролазак будуће железничке пруге за 
Зрењанин, а остатак простора између регулација улица и коридора пруге за пословне 
садржаје из  области терцијарних делатности. Овај простор могао би да остане у 
целини непромењен, што би било повољно с обзиром на могуће саобраћајно и 
инфраструктурно повезивање са улицом Бајчи Жилинског. Међутим, на већем делу 
корисници су физичка лица,  па је предлог да се по траси пољског пута реализује 
прилазна саобраћајница (јавна површина) са везом на Текелијину улицу и 
саобраћајницу у коридору железничке пруге.  

Комплекс млинско-пекарске индустрије и грађевинско-транспортног предузећа 
програмски су дефинисани и задржавају се у постојећим границама са могућношћу 
завршетка започетих целина. 

 
У овој радној зони је преко 40% 

неангажованих површина, а само 6,5% 
или 7,30 ha намењено је пословним 
садржајима. Остале површине су 
намењене саобраћајницама, коридорима 
индустријских колосека и железничке 
пруге Нови Сад – Београд, а део чине 
обале уз Канал ДТД и Дунав и мање 
зелене површине јавног карактера. 
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9.1.4. Радна зона "Север IV"  
Планом је усвојена концепција простора дефинисана Генералним планом. 

Утврђена је саобраћајна мрежа која обезбеђује приступ до планираних садржаја. 
Преовлађујућа намена у границама дефинисаног грађевинског рејона је зона 

секундарних и терцијарних делатности, односно знатан део површина у границама 
грађевинског рејона је намењен пословним садржајима из области индустрије, 
производног занатства, грађевинарства, трговине, саобраћаја и веза. Садржаји су делом 
реализовани или су планирани на овом простору. Постојећи садржаји су углавном из 
области нафтне и електроиндустрије (постројења Нафтне индустрије Србије, 
Термоелектрана-топлана и трансформаторска станица "Нови Сад 9"), али и из области 
грађевинарства и хемијске индустрије (''ХГП'' д.о.о, ''Пут-инвест'' д.о.о, ''Стан-
прогрес''). Издата је и урбанистичка документација за реализацију нових комплекса, 
која је уклопљена у планирано решење. 

У простору намењеном пословним садржајима планиран је локалитет будуће 
термоелектране-топлане "Нови Сад 2". Локалитет је северно од  Пута Шајкашког 
одреда, а јужно од великог коридора.  

Источно од постојеће трансформаторске станице "Нови Сад 9", односно од 
планираног пословног садржаја, предвиђена је површина величине 1 ha планирана за 
изградњу центра за мале животиње.  

Уз преовлађујућу намену, ту су и прерада отпадних вода, део површине за 
хидротехничке захвате, остале комуналне површине и површине намењене заштитном 
зeлeнилу. Површина намењена комплексу, односно централном постројењу за 
пречишћавање отпадних вода, налази се у зони између међународног пута Е-75 и 
планираног пословања уз велики инфраструктурни коридор. Постојећи комплекс 
изворишта "Ратно острво" представља површину за хидротехничке захвате и задржава 
се на истом локалитету. Остале комуналне површине обухватају локалитет постојеће 
Термоелектране-топлане и површине резервисане за њено проширење. 

Заштитно зеленило има двојаку функцију. Један део је у функцији 
пољопривреде, а други у функцији заштите. Део површина намењених заштитном 
зеленилу су пољопривредне површине различитих култура и корисника, а могуће их је 
користити за изградњу стакленика, пластеника, рибњака, за примарну пољопривредну 
производњу, односно сличне садржаје у функцији пољопривреде. У зони изворишта 
воде у блоку 2, уз канал и пругу на северозападу у блоку 1, и у зони међународног пута 
у блоку 4, зеленило има функцију заштите. 

Знатан део грађевинског рејона одређен је за инфраструктурне коридоре који су 
дефинисани у складу са постојећим  или планираним инфраструктурним правцима, на 
основу законске регулативе и услова надлежних предузећа. 

Утврђени услови изградње у овој зони су дозвољени степен заузетости до 50 %, 
индекс изграђености 0,5-1,5. За све планиране садржаје утврђена су правила 
парцелације јер нису познати будући корисници тих слободних површина. Парцела 
мора имати излаз на јавну површину и што правилнији облик. Ширина парцеле не сме 
бити мања од 20 m, а површина парцеле не мања од 1.000 m2. У случају парцелације 
унутар постојећих комплекса, важе правила утврђена за планиране садржаје. 

У ову зону могу се лоцирати предузећа из области секундарних и терцијарних 
делатности. Према Анализи о могућем размештају делатности на слободним 
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површинама у оквиру радне зоне "Север IV"3, могу се лоцирати: погони индустрије 
метала и неметала, производње боја и лакова, средстава за прање, затим резане грађе, 
електроиндустрије, производње текстила, коже и папира и комплекси из области 
грађевинарства, трговине, и саобраћаја и веза. Такође се предлажу различити облици 
производног занатства који су везани за прераду дрвета, метала, текстила, коже и 
пластичних маса. 

За одређене делатности неопходна је израда процене утицаја на животну 
средину, а обавеза и начин израде утврђени су законском регулативом. 

 
Карактеристика радне зоне  

"Север IV" је да су у њој планирани 
различити  инфраструктурни садржаји, 
те да је пресецају значајни 
инфраструктурни коридори. Зато је 
велик удео осталих површина у 
слободним површинама, а само 22% је 
намењено пословним садржајима на 
којима се могу реализовати различити 
привредни садржаји. Остале планиране 
садржаје сачињавају површине 

намењене заштитном зеленилу (у функцији пољопривреде), заштитном зеленом појасу, 
великом инфраструктурном коридору (енергетски коридор), површине за 
хидротехничке захвате (извориште воде Ратно острво), површина резервисана за 
топлану и саобраћајне површине (друмске саобраћајнице и индустријски колосеци). 

                                                 
3 Анализа радне зоне "Север IV", ЈП "Урбанизам", 1992. 

Север IV

21,30%

6,40%

22,00%

50,30%

изграђене површине површине у реализацији
планиране пословне површине остале површине
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9.1.5. Радна зона "Римски шанчеви" 
За радну зону "Римски шанчеви" усвојен је план детаљне регулације крајем 

2008. године и исти је омогућио нову изградњу, легализацију бесправно започетих 
пословних комплекса и реструктурирање постојећих привредних капацитета. 

Планом се задржава просторни размештај садржаја из Генералног  плана, а 
саобраћајна мрежа допуњава и коригује. У делу планираних пословних садржаја 
планира се нова саобраћајна мрежа, као и у зони постојећих комплекса. При планирању 
саобраћајне мреже водило се рачуна о постојећим објектима, конфигурацији терена, 
важећој парцелацији и постојећим асфалтираним и пољским путевима.  

Простор је, ради лакшег сагледавања, подељен у 15 блокова, а намена утврђена 
Генералним планом издиференцирана је тако да су постојећи комплекси издвојени као 
посебна категорија због специфичних услова реализације, а остали планирани 
пословни садржаји разликују се по спектру делатности које се могу реализовати, 
односно по томе да ли је могућа реализација секундарних и терцијарних делатности 
или само терцијарних делатности.  

Под појмом терцијарне делатности подразумевају се садржаји из области 
трговине, угоститељства, услужног занатства, саобраћаја и комуналних далатности. 
Намена секундарних и терцијарних делатности подразумева и различите привредне 
садржаје из области трговине на велико и трговине на мало, грађевинарства, саобраћаја 
и веза, и прерађивачке индустрије која ће користити савремену технологију за своје 
технолошке процесе.  

Планира се задржавање постојећих комплекса, осим комплекса "Агровојводина" 
и Земљорадничке задруге, у постојећим границама или реорганизација уз поштовање 
урбанистичких параметара утврђених планом. У поменуте комплексе уводе се јавне 
саобраћајнице да би се омогућила њихова лакша реорганизација.   

Пословање са становањем планира се у зони постојећег становања "Шумице 3" и 
јужно према међународном путу Е-75. Овај простор ће постепено прерасти у пословну 
намену, а постојеће породично становање егзистираће до реализације пословних 
садржаја. 

У делу северно од блока намењеног терцијарним делатностима планира се 
кружна раскрсница која повезује државни пут I реда M-22/1 и државни пут II реда Р-120 
и доприноси лакшој комуникацији унутар грађевинског рејона обухваћеног планом, али 
и шире. Приступ планираним садржајима у зони државног пута I реда M-22/1 планира 
се преко сервисних саобраћајница које су део предложеног профила ове саобраћајнице. 

У зони међународног пута Е-75 и планиране Темеринске петље, као и у 
југоисточном делу простора према градској депонији утврђена је зона заштитног 
зеленила. 

Знатан део грађевинског рејона одређен је за инфраструктурне коридоре који  су 
дефинисани у односу на постојеће или планиране инфраструктурне правце, а на основу 
законске регулативе и услова надлежних предузећа.   

Планом се дефинише начин комплетног инфраструктурног опремања. 
Планирани пословни садржаји на слободним површинама, било да су намењени 

секундарним и терцијарним или само терцијарним делатностима, реализоваће се уз 
исте урбанистичке параметре који су утврђени за постојеће комплексе. Спратност 
објеката је П или П+1 (максимално П+2), зависно од технолошког поступка. 
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Административни део може бити и веће спратности. Максимални степен заузетости је 
50%, а индекс изграђености 0,5-1,5.  

За све планиране пословне садржаје утврђују се правила парцелације јер нису 
познати будући корисници тих неизграђених површина. Парцела мора имати излаз на 
јавну површину и бити што правилнијег облика. Услови су да је минимална величина 
парцеле 2.000 m2, а минимална ширина уличног фронта 20 m. 

 
  Неангажоване површине у овој 
радној зони представљају готово 
половину од укупне површине радне 
зоне. За планиране пословне садржаје 
предвиђено је 22,74 ha или 20,50%, а 
остале површине су углавном 
саобраћајне површине које су у овој 
зони значајне због  планираног 
саобраћајног чворишта на коме се 
укрштају два државна путна правца. 
   

Римски шанчеви

40,19%

10,30%
20,50%

29,01%

изграђене пословне површине површине у реализацији
планиране пословне површине oстале површине
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9.1.6. Радна зона "Исток" 
На подручју који је предмет регулационог плана ове радне зоне могу се 

издвојити четири просторне целине: 
Једну целину представља у највећем делу постојећи комплекс "Победе  

Холдинг", другу целину чини производно - дистрибутивни и транспортни центар, трећа 
целина, на источној страни подручја регулационог плана, обухвата простор намењен 
спорту и рекреацији и четврта целина је део простора између постојеће пруге Суботица 
- Београд и ограде комплекса "Победе Холдинг", који је у функцији јавног, локалног и 
мирујућег саобраћаја. 

Колски прилаз простору четврте целине је из улице Шеноине са подвожњаком 
испод пруге Суботица - Београд. Велики део простора четврте целине ангажован је као 
коридор за пролаз колосека "брзих пруга" и других локалних и индустријских колосека 
(за "Навип" и "Победу Холдинг"), који су у директној вези са железничком станицом у 
Петроварадину. 

У првој целини је заокружена производна целина комплекса "Победе Холдинг". 
Простор ширине око 100 m источно од комплекса "Победе Холдинг" намењен је 

за производне погоне и складишта првенствено за она предузећа која су у 
кооперативним односима са "Победом Холдинг". Цео тај простор подељен је на три 
одвојене површине са парцелама величине од 1200 до 1500 m2 које се према 
технолошкој потреби могу спајати. Прилаз овом делу простора дат је преко централне 
саобраћајнице, која је повезана са саобраћајницом, која је планирана између ножице 
насипа и ограде комплекса  "Победе Холдинг". 

Постојећи објекат ливнице, површине око 20.000 m2, чији власник је сада "MK 
Commerce" и где је највећи део простора планиран за производно-дистрибутивни и 
транспортни центар који би се користио делимично за производњу, првенствено 
прехрамбених производа, а делимично и као дистрибутивни центар за снабдевање 
продаваца прехрамбеном и колонијалном робом, има и низ других ангажованих 
површина. 

Предлог је да спортско - рекреациони део комплекса буде у виду парка, обогаћен 
низом разноврсних садржаја који ће се одвијати у оквиру спортске сале или на 
отвореним теренима. Централни део ових простора намењен је за водну површину 
("језеро") величине око 1,0 ha са мањим угоститељским објектом. Северно од ове водне 
површине планиран је простор за отворене терене за мале спортове и за спортску халу, 
а јужно од поменуте површине планирани су тениски терени и мањи објекат за 
препонско јахање са пратећим објектима. Око свих објеката планирана је саобраћајница 
за снабдевање и одржавање објеката, с тим да је могуће користити делимично и као 
трим - стазу. Овом центру дат је прилаз и преко круне насипа, где је на улазу планиран и 
мањи паркинг-простор. 

С обзиром на услове које је дало ЈВП "Србијаводе", део простора између ножице 
Роковог потока и ограде производно - дистрибутивног центра, рачунајући и постојећи 
канал и његову заштиту, предвиђен је за јавну површину. 

Подручје обухваћено регулационим планом налази се на простору који има 
релативно повољне саобраћајне услове. То се, пре свега, односи на железнички 
саобраћај са којим је повезано индустријским колосеком из железничке станице у 
Петроварадину. 
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У садашњим условима овај део радне зоне повезан је са друмском саобраћајном 
мрежом преко улица Шеноине и Раде Кончара, које техничким карактеристикама 
(регулационим ширинама) не задовољавају захтеве савременог саобраћаја, што указује 
на потребу изградње саобраћајне инфраструктуре за будућност. 

Иако је зона у непосредној близини Дунава, не постоји могућност коришћења 
водног транспорта, пре свега, због изворишта воде које захтева одређену зону заштите у 
којој се не дозвољава прилаз бродовима и другим пловилима. 
 Са саобраћајног аспекта ова локација није атрактивна уколико се не изврше 
знатне промене у саобраћајном систему овог дела града. То, пре свега, подразумева: 
 - изградњу обилазнице (дела магистралног пута) поред железничке пруге (од 
улице Рељковићеве до Карловачког друма), 
 - изградњу пута (са надвожњаком) на постојећем пружном прелазу на подручју 
Садова, 
 - реконструкцију и изградњу нових железничких постројења због планиране 
реконструкције пруге Београд - Нови Сад. 

Постојећи комплекс "Победе Холдинг" је завршена технолошка целина. Постоји 
могућност,  због извесних промена у структури производње, да се постојећи објекти 
реконструишу, с тим да се садашњи степен изграђености од око 50% не увећава. 

На новопланираним парцелама могућа је изградња објеката спратности до две 
надземне етаже, са степеном изграђености 30%. 

Планирани пословни садржаји за реализацију терцијарних делатности 
реализоваће се по условима дозвољеног степена заузетости 50%, индекса изграђености 
0,5-1. Минимална парцела је величине 2000 m2, а ширина уличног фронта је 25 m.  

 
     С обзиром да је југозападна 

граница радне зоне дефинисана 
осовином железничке пруге Нови Сад -
Београд, велик је удео површина у 
функцији заштитног коридора. Такође 
значајне површине унутар ове зоне 
планиране су за спорт и рекреацију, па 
је само 6,84% или 4,3 ha у функцији 
планираних површина за пословне 
садржаје. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радна зона Исток

43,56%

10,21%
6,84%

39,39%

изграђене површине површине у реализацији
планиране пословне површине остале повешине
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9.1.7. Радна зона "Запад" 
Простор радне зоне "Запад" плански је дефинисан различитим плановима 

детаљне регулације. Простор јужно од Футошког пута дефинисан је планом за стамбену 
зону Телеп. Пословни садржаји су дефинисани као  производно занатство и услуге са 
комерцијалним садржајима (спратност П до П+2 са равним или косим кровом без 
назитка; заузетост парцеле до 70 %; максимални индекс изграђености 2,1). Препоручује 
се да привредне активности буду из подручја текстилне, графичке и електроиндустрије 
у облику производног и услужног занатства.  

Омогућава се замена индустријских погона секундарним делатностима које не 
угрожавају животну средину (производно занатство) и терцијарним делатностима, при 
чему се очекују претежно комерцијални садржаји. Планира се ширење регулације 
Футошког пута и изградња режијске саобраћајнице, што ствара услове да при рушењу 
постојећих, махом породичних објеката и радионица, преостали делови парцела буду 
намењени изградњи комерцијалних, сервисних и услужних садржаја (мала привреда) са 
могућим станом за домара. На осталим локацијама могућа је препарцелација којом би 
се формирале парцеле минималне ширине уличног фронта од 15 m и површине 600 m2. 

Простор северно од Футошког пута дефинисан је планом детаљне регулације 
дела радне зоне. Овим планом су дефинисани пословни комплекси који се задржавају, а 
то су су:  

- АД “Југодент”- површина комплекса 1,66 ha, 
- ДД “Југоалат”- површина комплекса 2,26 ha, 
- АД “Хлеб”- централна пекара, површина комплекса 1,36 ha, и 
- ДП “Дунав”- површина комплекса 0,67 ha. 
Простор предвиђен за нове делатности претежно представља делове појединих 

пословних комплекса који су претрпели својинске и структурне промене. Постојеће 
породично становање уз улице Гаврила Принципа и Карела Чапека мења намену у 
пословање.  

Постојећи комплекс Топлане "Запад" се проширујe. Површина комплекса се 
повећава са 0,50 ha на 1,41 ha. Постојећи комплекс Аутоматске телефонске централе 
“Вршачка” се задржава без промена на површини 0,15 ha. Трансформаторска станица 
“Телеп” се задржава у постојећим границама, укупне површине 0,14 ha. 

Уз пословне у овој зони планирани су и други садржаји: 
Пословно-стамбени блок 
Пословно-стамбени блок планира се на углу Футошког пута и Булевара Европе. 

Планирани садржаји у оквиру пословно-стамбеног блока су административно-пословни 
простор, трговина, услужно занатство, угоститељство, институције из области културе 
и образовања и друге сличне делатности. У оквиру блока, уз пословне делатности, 
планирано је и учешће стамбеног простора до максимално 30% укупне површине. 

У блоку се планирају објекти спратности од П+2 до П+6. Дуж Булевара Европе и 
уз Футошки пут планирана је спратност П+6. Спратност се смањује ка унутрашњости 
блока, тако да је дуж планиране саобраћајнице на западу спратност  П+2. 

Пословни блок 
На утврђеном простору могуће је формирање пословних садржаја у функцији 

општеградског центра и терцијарног сектора, у који спадају и саобраћајне и комуналне 
делатности. Планирани садржаји у функцији општеградског центра у оквиру пословног 
блока су административно-пословни простор, трговина, услужно занатство, 
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угоститељство, институције из области културе и образовања и друге сличне 
делатности. У оквиру блока не планира се становање и пословни апартмани. 

У блоку се планирају објекти спратности од П+2 до П+5. Дуж Булевара Европе 
планирана је спратност П+5. Спратност се смањује ка унутрашњости блока, тако да је 
дуж планиране саобраћајнице на западу спратност П+2. 

У оквиру простора мале привреде уз Булевар војводе Степе су сви постојећи 
производни и складишни комплекси, као и слободне, неизграђене површине намењене 
за лоцирање делатности из области терцијарног сектора и производног занатства, уз 
примену прописа о заштити животне средине. 

Генерални концепт за израду плана сагледан је на основу следећих поставки: 
- сви формирани комплекси у овој зони се задржавају у постојећим границама; 
- слободни простори у оквиру постојећих делимично изграђених и неизграђених 

локалитета могу се преструктурирати уз поштовање свих техничко-технолошких, 
саобраћајних и еколошких услова; 

- с обзиром на положај и величину постојећих локалитета и различите 
кориснике, утврдити минималне величине парцела и правила нове парцелације. 

 Дефинисани су следећи услови за реализацију: 
-     степен заузетости  је 40%, а индекс изграђености од 0,5 до 1,2; 
- спратност објеката је високо приземље или П+1 (или П+галерија). Изузетно 

се из технолошких разлога дозвољава и поткровна етажа са назитком који је условљен 
котом венца; 

Планирани комплекси могу задржати постојећу парцелацију или се могу 
препарцелисати на мање комплексе минималне величине 1.250 m2. У блоку на 
северозападу зоне мале привреде извршиће се парцелација на мање парцеле минималне 
величине 1.000 m2. 

Како се у зони мале привреде предвиђају активности из области терцијарног 
сектора и производног занатства, то ће се за све делатности, које подлежу процени 
утицаја на животну средину, морати урадити тражена студија процене утицаја на 
животну средину. 

Неизграђене површине за 
пословне садржаје у овој радној зони 
заузимају 9,4 ha или 11,80%, а 
најзначајније су у делу северно од 
Футошког пута (5,7 ha). Остале 
површине чине саобраћајнице 
(значајан је профил Булевара Европе и 
сервисне саобраћајнице планиране уз 
Футошки пут и изведене уз Булевар 
војводе Степе). У осталим површинама 
значајан простор заузима енергетски 

коридор дефинисан у зони северно од Булевара војводе Степе. 
  

Радна зона Запад

38,20%

8,40%
11,80%

41,60%

изграђене површине површине у реализацији
планиране пословне површине остале површине
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9.2. Локалитети на улазним правцима 
 
За све просторе намењене пословању на улазним правцима, Генерални план је 

утврдио основне параметре за даљу разраду плановима нижег реда. Дефинисан је 
основни дијапазон делатности које се могу планирати на овим просторима, и то  
делатности из области терцијарних делатности. Утврђени су основни урбанистички 
параметри у складу са могућностима појединих локалитета, односно праваца. 

Генерални план је за ове просторе дефинисао урбанистичке параметре: 
дозвољени степен заузетости 50% и индекс изграђености 0,5 - 2. Минимална парцела је 
500 m2. У комплексима је обавезно обезбедити 25% зеленила.  

С обзиром да је категорија пословања на улазним правцима релативно нова,  
неопходно је истаћи у којој мери су ови простори покривени планском документацијом. 
На графичком приказу видљиво је да за простор који је важећим генералним планом 
намењен пословању на улазним правцима, а налази се у зони гарнизона "Мајевица" уз 
планирану градску магистралу, не постоји планска документација. За простор у зони 
аутопута и радне зоне "Север IV" започета је израда плана, али је заустављена јер 
простор обухвата и значајне површине шумског земљишта. Сви остали простори 
дефинисани су плановима који су усвојени или су у фази усвајања.  

За неке просторе  раде се нови планови, а то су углавном простори који се налазе 
у зони аутопута за који је усвојен план 2006. године, па је неопходно усклађивање са 
новим условима. 

Планском документацијом су као најчешћи садржаји на улазним правцима у град  
утврђени пословање из области трговине, угоститељства, услужног занатства, 
саобраћаја и комуналних делатности.  У зависности од карактеристика појединих 
простора, на неким просторима је дозвољена и реализација мањих производних 
капацитета (Зрењанински правац, Руменачки правац и уско подручје на улазном правцу 
код Градског гробља). Производни капацитети дозвољени су у унутрашњости простора, 
никако на главним саобраћајним правцима. 

Област трговине на овим просторима може бити заступљена у свим видовима 
осим продаје расутих, запаљивих и експлозивних материјала и секундарних сировина. 
За објекте из области трговине који су намењени робним кућама, тржним центрима, 
односно онима који су значајни по капацитету, најчешће је утврђен услов веће 
минималне парцеле (минимално 4000 m2), а дозвољена је и већа спратност.   

Занатство је заступљено услугама и производњом. Услужно занатство 
обухватило би различите врсте занатских услуга, као што су услуге у домаћинству, 
личне услуге, услуге у саобраћају и слично, а производно занатство производњу 
електричних апарата, папирне и текстилне конфекције, предмета од коже и текстила, 
производњу предмета од дрвета и дрвних прерађевина, затим производњу 
безалкохолних пића, графичку делатност и друге врсте производње које неће штетно 
утицати на околину. 
 У области угоститељско-туристичке делатности могуће су све врсте услуга 
рачунајући и преноћишта, али и друге пратеће функције као што су спорт и рекреација. 
 За саобраћајно-транспортну делатност могу се, поред смештаја, обезбедити и 
складишни (терминали) и продајни простори, као и простори за пружање разноврсних 
услуга из те области. С обзиром да ова категорија такође захтева значајан простор због 
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потребе за великим манипулативним просторима, услов минималне парцеле је најчешће 
4000 m2. 

Унутар ових простора понекад се налазе или су планиране јавне комуналне 
површине које представљају простор унутар којег ће се реализовати различити објекти 
значајни за реализацију ових или ширег простора (пречистачи воде, мерно-регулационе 
станице и слично).   

Спратност објеката на овим просторима креће се од приземља до П+2, а ређе је 
дозвољена и спратност са повученим трећим спратом. Висина етаже ограничена је на 4-
6 m, па је понекад потребно дефинисати и максималну висину објекта, што је уграђено 
у неке планове. Дозвољени степен заузетости је до 50%. Заступљеност зелених 
површина утврђена је са учешћем од 25%. 

Учешће становања у овим зонама је ограничено. Углавном је присутно у виду 
једне стамбене јединице за чувара или ограничено квадратуром. Темерински и 
Ветернички улазни правци су карактеристични јер се реализују у постојећим стамбеним 
зонама па имају веће учешће становања. У зони пословања код Градског гробља 
дефинисана је мешовита зона у којоj се комбинују пословни и стамбени садржаји на 
делу где су претежно приватне парцеле.   

У организацији комплекса могуће је учешће различитих садржаја, па и 
различита спратност објеката, а највиша спратност је оријентисана према главној 
улици. 

Манипулативне и паркинг-површине потребно је обезбедити унутар комплекса 
за све кориснике парцелa, користећи одговарајуће нормативе за поједине врсте 
делатности.  

Величина парцеле је различита за различите садржаје. Максимална величина 
парцеле углавном није дефинисана, а минимална се креће од 500 m2 до 4000 m2. Фронт 
је такође различито дефинисан. Минималне ширине се крећу од 16 – 25 m. 

Кроз урбанистичку документацију дати су основни услови за реализацију свих 
садржаја. На улазним правцима предвиђени су мањи комплекси, али дозвољена је 
реализација и великих комплекса. Такви комплекси често су сложени како технолошки, 
тако и садржајно, па је условљена разрада урбанистичким пројектима. Даља разрада 
обавезна је за технолошки сложене комплексе, али и за комплексе који су велики. У 
зависности о ком улазном правцу се ради,  услов за израду урбанистичког пројекта је за 
комплексе веће од 1ha или веће од 3 ha.  
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9.3. Локалитети у оквиру породичног становања 
 
Генерални план је утврдио да се на простору намењеном становању, у 

зависности од захтева за простором и услова под којима се одвијају, могу развијати 
различите активности, па тако и пословне.  

У зонама становања пословање се не појављује само у деловима дефинисаним 
као општеградски центри, већ и на стамбеној парцели. Често људи живе и обављају 
неку делатност унутар властите парцеле, а неретко стамбене парцеле постају потпуно 
пословне.  
 Делатности  које се у зонама породичног становања могу обављати су оне 
делатности које еколошки и функционално не угрожавају становање. 
 У оквиру породичног стамбеног објекта (без обзира на величину парцеле) могу 
се обављати различите делатности (трговина, угоститељство, услужно занатство и сл.).  

Пословање на овим просторима обавља се у складу са условима утврђеним за 
подручје породичног становања, а услови су различити за различите зоне становања. 
Издвојене су само зоне становања које су специфичне. 
 
Адице – У овој зони становања планирани су пословни садржаји у намени пословања 
на улазним правцима, у оквиру општеградских центара, а у намени породичног 
становања могу се реализовати и пословни садржаји под условима који важе за 
стамбене објекте.  

Парцелација за слободностојеће објекте се одређује тако да је: 
 - површина парцеле у распону од 300 до 1.500 m2, 
 - ширина уличног фронта минимално 12 m. 
 У зони породичног становања могуће је на парцели поред становања обављати 
делатност која не угрожава становање. Планирана спратност породичног стамбеног 
објекта је П до П+1+Пк. Висина породичног стамбеног објекта не може прећи 12 m (до 
слемена). 
 У зависности од површине парцеле, на парцели се могу градити гараже, оставе и 
радни простор, не прелазећи при том дозвољени степен заузетости и индекс 
изграђености земљишта. По положају наведени објекти могу бити у саставу стамбеног 
објекта, анекс или слободностојећи објекат. 
 Планирана спратност ових објеката на парцели је приземље. Висина приземља 
за објекте чији производни процес захтева већу висину планирана је максимално 6 m ( 
до венца), са плитким косим кровом. 
 
Телеп- У зони становања Телеп пословни садржаји планирани су у оквиру радне зоне 
уз Футошки пут, у зони општеградског центра и у зони становања, породичног и 
вишепородичног.  

За реализацију пословних садржаја у намени породично становање важе услови 
као за породично становање и то спратност П до П+1+Пк; заузетост парцеле спратним 
објектима до 40%, а приземним објектима до 50%; максимална бруто развијена 
грађевинска површина 480 m2); 

На једној грађевинској парцели може се градити само један стамбени објекат са 
највише четири стана или четири пословна простора; пословне просторије се могу 
градити у склопу стамбеног објекта или приземног анекса ради обављања делатности 
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која не може угрожавати удобност становања суседа; могу се адаптирати постојећи 
простори или градити нови за терцијарне делатности, и то за трговину, угоститељство, 
услужно занатство, финансије, техничке услуге и сл.; пословне просторије за оне 
занатске делатности које производе гасове, отпадне воде, буку, вибрације или друга 
могућа штетна дејства на становање (радионице за столарске, браварске, 
аутомеханичарске, заваривачке и ковачке радове, за ливење, бојење, пескарење, 
дробљење, паковање, мељаву и сл.) препоручује се да се не граде у стамбеним зонама. 

 
Мали Београд - Велики рит I - Унутар овог простора дефинисане су три категорије у 
којима се појављује пословна намена. 
 1/Прва категорија је пословање унутар намене породичниог становања, где се 
примењују услови за реализацију пословних садржаја, као што су утврђени за 
породично становање односно: 
 - за слободностојеће објекте – минимална површина парцеле је 300 m2, 
минимална ширина уличног фронта је 12 m, уз дозвољену толеранцију до 10%; 
 - степен заузетости парцела је 30 до 40%, а степен изграђености од 0,25 до 0,8. 
 Препоручује се да у поступку препарцелације површина парцеле не буде мања 
од 450 до 500  m2, а ширина уличног фронта не буде мања од 15 m. 
 Од ових правила изузимају се парцеле чија површина прелази 600 m2. 
 Ако је површина парцеле већа од 600 m2 степен заузетости је до 30%. 
 Пословни објекти, помоћни објекти, објекти за малу привреду и гараже могу се 
градити као слободностојећи или као анекс уз стамбени објекат, у зависности од 
површине и облика грађевинске парцеле. 
 Дозвољена спратност стамбених објеката је приземље, П+1, или П+1+Пк 
(максимално 3 етаже), са максималном висином од 12 m до слемена објекта. 
 Помоћни и други објекти на парцели су приземни. 
 2/ Следећа категорија су планирани породични стамбени објекти са пословањем 
и малом привредом. Ови су простори дефинисани у намени површина, а услови 
изградње су следећи: 
 - минимална површина парцеле за малу привреду износи 500 m2, са степеном 
заузетости парцеле до 60%. У зонама мале привреде намена становања може бити до 
50%. Уколико на парцели буде мешовита намена (радни простор и становање) 
спратност стамбених или пословних (уличних) објеката је до П+1+Пк, а осталих 
приземна. Уколико се парцела користи само за радни простор (мање хале) спратност је 
приземна, уз коришћење галеријског простора. 
3/  Трећа категорија су пословни објекти и мала привреда. У намени површина је 
дефинисан простор који je намењен пословању и малој привреди. Минимална 
површина парцеле је 1000 m2, а максимална може бити организована на целом 
простору, чија површина износи  6000 m2.  Степен заузетости  на  парцели је до 50%.  
Уобичајена висина производних објеката је 4 до 6m са коришћењем галеријског 
простора. Спратност пословних непроизводних објеката је П+1+Пк. 
 
Мали Београд - Велики рит II – У склопу ове стамбене зоне постоје две категорије 
планираног пословања.  
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1/Једна је она унутар намене породично становање за коју важе сви услови као за 
стамбене објекте.У зависности од површине парцеле, на парцели се могу градити 
гараже, оставе и радни простор, не прелазећи притом дозвољени: 
 - степен заузетости до 40%, 
 - индекс изграђености до 1,2.  
 По положају, наведени објекти могу бити у саставу стамбеног објекта, анекса 
или слободностојећи објекат. Планирана спратност ових објеката на парцели је 
приземље. Објекат за обављање делатности планира се као приземни са плитким косим 
кровом.  

2/Друга категорија планираног пословања је у склопу мешовите намене која је 
утврђена Генералним планом, а подразумева се становање у функцији обављања 
делатности.У оквиру те намене, уз становање планирају се различите делатности из 
области услужног и производног занатства (изузев расутих, експлозивних и запаљивих 
материјала и секундарних сировина). На парцели је, поред стамбеног објекта, могуће 
градити и пословни објекат.  
 За овај простор утврђују су следећа правила:  
 - величина парцеле је минимално 500 m2, максимална се не условљава, 
 - минимална ширина уличног фронта је 12 m. 

(Величина парцеле се прилагођава захтеву одређене делатности). 
У зависности од површине парцеле, на парцели се могу градити гараже, оставе и радни 
простор, не прелазећи притом дозвољени: 
 - степен заузетости до 40%, 
 - индекс изграђености до 1,2.  
 По положају, наведени објекти могу бити у саставу стамбеног објекта, анекса 
или слободностојећи објекат.  
 Планирана спратност ових објеката на парцели је приземље.  
 Објекат за обављање делатности планира се као приземни са плитким косим 
кровом.  
 
 Анализирајући различите планове, који дефинишу изградњу у зонама породичног 
становања, може се закључити да је у неким стамбеним зонама максималан индекс 
заузетости дефинисан као 40%, док се у другим креће до 50%. Спратност се креће у 
распону П+Пк - П+1+Пк. Што се тиче величине парцеле, углавном је дефинисана 
минимална парцела, а максимална најчешће није утврђена. Да би поткрепили наведено, 
даје се преглед услова за реализацију пословних садржаја у зонама породичног 
становања. 

-  Индекс заузетости се креће 30-50%, 
-  Спратност се креће П - П+1+Пк, 
-  Минимална парцела је 300 m2, 
-  Индекс изграђености креће се 0,25 – 1,2, 
- Пословање у зони породичног становања може бити организовано у главном 

               објекти, у помоћном или у анексу главног објекта, 
- Заступљеност пословања на парцели породичног становања је 0-100%, 
- Делатности су ограничене на оне компатибилне становању. 
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9.4. Еколошки критеријуми за лоцирање привредних активности 
       (захтеви и ограничења) 
 
У складу са друштвено-економским развојем привреде потребно је у наредном 

периоду (кроз дугорочно планирање) предузимати превентивне мере против загађивања 
животне средине побољшањем технологије и изградњом нових објеката, елиминисањем 
негативних ефеката загађења животне средине на постојећим изворима загађивања, 
постепеном ликвидацијом технолошки застарелих погона и обезбеђивањем да сви нови 
планирани објекти морају задовољити ниво квалитета средине према одговарајућим 
стандардима. 
 Изграђени и реконструисани објекти индустријских грана морају ускладити свој 
рад тако да количине загађујућих материја сведу у границе дозвољених концентрација, 
а објекти које треба изградити или реконструисати морају пројектом обезбеђивати 
услове потребне за заштиту средине. 
 Поред природних услова простора, локациони фактори при размештају 
привредних активности у граду, обухватају групу карактеристика које представљају 
еколошке захтеве и ограничења која ствара производња. Негативни - штетни утицаји 
које индустрија и друге радне активности могу имати на околину (у оквиру радне зоне, 
на ширим просторима, као и у непосредној околини), могу се дефинисати као: бука 
машина и транспортних средстава, избацивање гасовитих материја у атмосферу, 
избацивање чврстих материја у атмосферу, избацивање отпадних вода, опасност од 
пожара, опасност од експлозија. Посебан значај има проблем технолошког отпада. 
 Код лоцирања сваке појединачне индустрије полази се од претпоставке да се 
ради о локацији индустрије оптималног капацитета за дати ниво технолошког развоја. 
 У области елиминације негативних последица привредних активности, у 
формираним привредним зонама значајно је обезбедити: 
 - пречишћавање отпадне воде, 
 - формирање зелених зона санитарне заштите (град - индустрија и између 
индустријских комплекса, дуж саобраћајница), 
 - обезбедити стално праћење стања животне средине у привредним зонама и 
утицај загађивања на природну средину и град. 

Да би се задовољили критеријуми за планирање локације индустрије и других 
радних активности, неопходна су одређена сазнања која се односе на:  

- основне карактеристике предложеног развоја индустрије са описом процеса и 
постројења, капацитетима производње, количинама сировина, карактеристикама 
технологије, фазама изградње и да ли је предложени развој део неког ширег пројекта. 
Неопходна су сазнања о квалитету ваздуха у околини подручја предвиђеног за нову 
индустрију, подаци о претходним мерењима, евентуалним оштећењима вегетације, зем-
љишта, материјалних добара, као и о постојећим загађивачима. Потребно је знати које 
ће се материје емитовати у ваздух као резултат изградње и рада планираних објеката; да 
ли ће емисија бити стална или повремена; да ли ће емисија бити само из тачкастих 
емитера или и из површинских; колика ће бити укупна емисија појединих материја у 
ваздух околине без предузимања било каквих мера за њено смањење; да ли планирана 
активност предвиђа коришћење неког горива и у којим количинама; какав је квалитет 
горива; да ли постоје неке алтернативе у коришћењу горива; како се планира 
складиштење горива; 
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- какве се промене у квалитету ваздуха могу очекивати као резултат планираног 
развоја; да ли су ове промене у сагласности са стандардима о квалитету ваздуха; шта се 
са становишта физичких и хемијских промена дешава са материјама које ће се 
емитовати у ваздух околине; да ли постоје могућности за неке кумулативне и/или 
синергетске ефекте; 
  - какве су техничке могућности за смањење емисије појединих штетних 
материја; да ли постоје нека ограничења за примену ових мера. 

При лоцирању индустрије све наведене проблеме треба посебно проучити, а у 
оквиру инвестиционих програма за изградњу нових индустрија радити анализу могућег 
утицаја на околину и мере заштите. У њима треба идентификовати све могуће ефекте 
предложеног развоја на околину, алтернативе решавања појединих проблема (тј. 
алтернативе развоја). 
 У оквиру урбанистичких услова потребно је тражити ближе дефинисање параме-
тара потребних за даље пројектовање, као: потребног степена уклањања појединих 
штетних материја из излазног ефлуента, начин депоновања финалних продуката са 
штетним дејством, информације о токсикологији појединих материја које се могу 
појавити у планираним погонима, начину њиховог могућег продора у околину, 
ефикасности и ограничењима планираних мера и друго. 
 Решавање повољног размештаја индустрије у односу на загађиваче је битан 
елеменат за стамбене, друштвене, радне и рекреационе садржаје при чему је неопходно: 
 - спречавање нових загађења, што значи да се могу градити само они погони који 
нису штетни за човекову средину; 
 - у одређеним роковима стварати услове погодним економским и другим мерама 
да сви загађивачи измене технологију, тако да нестане даље угрожавање средине; 
 - ефикасније коришћење сировина; 
 - смањење количине отпадака; 
 - смањење штетних ефеката производних и индустријских процеса. 
 Индустријски објекти, који избацују штетне гасове, аеросоле, као и они који су 
извори прекомерне буке, вибрација, електромагнетних радиоталаса, статичког 
електрицитета и зрачења, морају се одвојити од стамбене зоне одговарајућом 
заштитном зоном. 
  
 Закључнa разматрањa 
 Привредне активности основни су извори угрожавања животне средине, али и 
могућности за њено чување и рационално коришћење. Рационално коришћење 
енергије, сировина и свих природних и створених добара и простора у целини 
подразумева: 

- да се код планирања проширене репродукције и свих нових инвестиција 
сагледају и процењују утицаји на животну средину, да се врши избор најповољнијих 
техничко-технолошких, локационих и других решења за добијање потребних производа 
са најмањим могућим угрожавањем средине, односно да се ширењем производње не 
повећава загађивање средине преко дозвољених граница, као и да се смањује загађеност 
где је већ значајно изражена; 

-да се обезбеди спровођење предвиђених мера, одржавање постројења у 
технички исправном стању, стручно вођење технолошких процеса, и редовно 
функционисање наменских уређаја за заштиту животне средине. 
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 За познавање утицаја привредних активности на ближу и даљу околину путем 
загађивања ваздуха, вода, земљишта и других видова угрожавања средине, односно за 
познавање и решавање тих проблема потребно је да се утврђују и прате, квалитативно и 
квантитативно све штетне материје и друге појаве које из производних процеса могу да 
угрозе животну средину. 

Такви подаци омогућавају диференциран прилаз са становишта штетности, 
приоритета и могућности спречавања избацивања у околину штетних материја. 

 Већ идејни инвестициони програми и елаборати потребно је да садрже такве 
податке и процене са циљем избора најповољнијих производних, техничко-
технолошких и других решења, места лоцирања и друго. 
 У току експлоатације објеката нужна је оперативна контрола количина штетних 
материја које се избацују у околину, као и свих видова угрожавања средине који прате 
производне процесе, као основа за програмирање, планирање и предузимање мера за 
спречавање угрожавања средине. 
 Планирање квалитета животне средине може да развија свака привредна 
делатност полазећи од стварног стања угрожавања и угрожености животне средине и 
утврђених законских обавеза. 

Како проблем заштите животне средине није само у техничко-технолошкој 
сфери-опремљености и примени норматива и стандарда (узимајући у обзир ниво 
развијености и доходак по становништву не постоји могућност да се у кратком времену 
уграде чисте технологије и примени одговарајућа техничка заштита) јављају се следећи 
основни захтеви: 

- утврђивање еколошких капацитета простора и праћење кумулативних ефеката 
и  

- утврђивање еколошке цене развоја. 
 Простор је ресурс, ограничено добро које се може "трошити" на различите 
начине. Са аспекта заштите животне средине, постоје захтеви у том смислу и њих је 
потребно укључити приликом израде плана.  
 На подручју Новог Сада издвајају се: 
 (1) подручја која морају бити заштићена,  
 (2) подручја која траже специјалан третман,  
 (3) подручја у којима је повећање капацитета и интензитет коришћења 
ограничен,  
 (4) подручја која ће примати нову градњу и нове намене. Прецизирање 
еколошких капацитета простора у форми еколошког зонинга као и утврђивање 
еколошки релевантних норми и стандарда, треба да допринесе оптималнијем 
коришћењу простора. 
 Имајући у виду дате зоне издвајају се: 
 - делатности које треба стимулисати; 
 - рестриктиван однос према избору делатности посебно оних који су загађивачи 
животне средине; 
 - селективан избор рада интегрисаног у становању (рад у дисперзији); 
 - активности мале привреде на парцелама индивидуалног или вишепородичног 
становања; лоцирање на парцели мора да задовољи, како локационе тако и еколошке 
услове (изграђеност, удаљеност од суседа, чист технолошки процес без еманација који 
ће штетно деловати на околину); 
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 - измештање оних који не задовољавају локационе и еколошке критеријуме и 
који представљају сметњу за реализацију планиране намене, изазивају еколошке 
проблеме као, што су саобраћајна преоптерећеност са израженим аерозагађењем и 
буком, повећање густина, погоршање услова паркирања и других неповољних утицаја. 

Са становишта заштите животне средине утврђивање цене развоја у тесној је 
вези са израдом студија процене утицаја на околину, које имају двоструку намену: 
утврђивање односа планираног према стандарду или утврђеној друштвеној норми о 
коришћењу простора и заштити средине, и за формирање глобалне цене развоја.  

На основу Закона о заштити животне средине ("Службени гласник Републике 
Србије", број 36/2009) и Закона о процени утицаја објеката односно радова на животну 
средину, за наведене намене и објекте постоји законска обавеза израде студије процене 
утицаја како би се еколошки елементи уградили у документацију и испоштовале 
потребе третирања проблематике животне средине. 
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9.5. Оцена локационих карактеристика простора предвиђених  
    за развој привреде 
 

Све радне зоне, осим радне зоне "Исток", дефинисане су планском 
документацијом у скорије време. У наредној табели дати су урбанистички параметри 
који су утврђени урбанистичким плановима радних зона. 
 
Табела: Преглед планских урбанистичких параметара – радне зоне 

РАДНЕ ЗОНЕ 
Индекс 
заузетости 

Индекс  
изграђености 

Максимална 
спратност 

Минмална парцела 

 %  Број етажа величина (m2) фронт (m)  

Север I 50  П+1 1000-2000 15-20 
Север II 50 0,5-1 П+1 1000-2000 25 
Север III 50  П – П+2 2000 20 
Север IV 50 0,5 -1,5 П – П+2 1000 20 
Римски шанчеви 50 0,5 -1,5 П – П+2 2000 20 
Исток-Петроварадин 30  П-П+1   
Запад 40-50 0,5 -1,5 П – П+2 1000 20 

Дозвољени степен заузетости је најчешће 50% осим у радној зони "Исток" чија 
је планска документација старијег датума. У радној зони "Запад" дозвољени степен 
заузетости је 50%, а само је део мале привреде уз Булевар војводе Степе дефинисан са 
дозвољеним степеном од 40% и већина комплекса је тако реализована.  

Индекси изграђености, ако су дефинисани, су релативно уједначени за све радне 
зоне. Спратност се креће од П до П+2. Административни објекти су без ограничења 
висине, а спратност објеката је у већини случајева високо приземље са чистом висином 
од 4 до 6 m. 

Величина минималне парцеле у радним зонама је 1000-2000 m2, а ширина 
фронта је 15-20 m. 

Овакви плански параметри дозвољавају реализацију мањих комплекса који се по 
потреби могу увећавати, у зависности од потреба конкретних инвеститора. Исто тако, 
омогућена је значајна изградња нових пословних објеката, коју је тешко прецизно 
изразити, а процене су исказане у наредној табели. 

У наредној табели приказано је учешће пословних површина по радним зонама 
и то оних које су већ изграђене, које су започеле реализацију и планиране пословне 
површине. Види се да је за нову изградњу остало 344,02 ha, а највише у радној зони 
"Север IV". Остале површине чине двоструко већу површину (709,17 ha) од планираних 
пословних површина.  
Табела: Преглед ангажованог простора у радним зонама Новог Сада са приказом планираних пословних површина  
РАДНЕ Изграђене површине Повр. у  изградњи Планиране пов.за 

посл. 
Остале површине Укупно 

ЗОНЕ ha  % ha  % ha  % ha  % ha 
Север I 82,99 35,40 16,71 7,12 71,02 30,30 63,72 27,18 234,44
Север II 154,76 58,00 11,26 4,20 32,33 12,10 68,61 25,70 266,96
Север III 35,47 32,00 22,51 22,30 7,30 6,50 45,55 39,20 110,83
Север IV 191,00 21,30 57,40 6,40 196,93 22,00 451,20 50,30 896,53
Римски 
шанчеви 

44,62 40,19 11,44 10,30 22,74 20,50 32,21 29,01 111,01

Исток-
Петровар. 

27,38 43,56 10,21 16,24 4,30 6,84 16,54 33,36 62,85

Запад 30,26 38,20 6,65 8,40 9,40 11,80 32,97 41,60 79,28
УКУПНО 566,50 32,15 142,21 7,55 344,02 19,52 709,17 40,25 1761,9
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У наредном графикону је приказано процентуално учешће појединих пословних 
и осталих површина у свакој зони појединачно, а пословне површине издиференциране 
су као изграђене, у изградњи и планиране. 
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Табела: Преглед изграђеног и планираног пословног простора - радне зоне и улазни правци             
УКУПНА НЕТО ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТРА 

 
Стање 

(m²) 
План 
(m²) 

РАДНЕ ЗОНЕ  1.045.796 5.358.300
Север I 116.450 399.900
Север II 297.292 881.600
Север III 133.761 466.800
Север IV 198.580 1.914.500
Римски шанчеви 72.238 175.600
Исток I 100.649 198.000
Запад 126.826 1.321.900
УЛАЗНИ ПРАВЦИ 158.359 2.058.100
У К У П Н О  1.204.155 7.416.400

                                                                                                                                            извор: Катастар блокова 
Из ове табеле се види да се постојећа изградња у радним зонама може увећати 

скоро 5 пута, док је у улазним правцима она знатно већа, јер су ови простори 
реализовани у знатно мањој мери. 

Реализација  пословних садржаја на улазним правцима омогућена је по сличним 
параметрима као за радне зоне. Планска документација на овим просторима омогућава 
нешто већу спратност, док су степен заузетости и индекси изграђености слични. 

Различито је третирана величина минималног комплекса. Она се креће од 
минималне величине парцеле од 500 m2 у зонама где је присутно становање 
(Темерински и Ветернички улазни правац, те делимично Руменачки правац), док се на 
осталим правцима условљавају комплекси минималне величине 2000-2500 m2. 

У наредној табели дат је преглед параметара дефинисаних плановима детаљне 
регулације на појединим улазним правцима. 
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Табела: Преглед планских урбанистичких параметара – улазни правци 
 
УЛАЗНИ ПРАВАЦ 

 
Индекс заузетости 

 
Индекс изграђености 

 
спратност 

 
минимална 

 
парцела 

 %  bрој етажа m2 m 

Сентандрејски пут 40%  П+1 2000 20 

Темерински пут 50%  
П+2,- 
П+2(3) 

 
500 

 
20 

Ветернички правац 50%    П - П+2 500 16 

Зрењанински правац 50% 1,5 
П+2-
П+2(3) 

 
2500-4000 

 
25 

Руменачки пут 50% 0,5-1,5 П+2 500-2500 25 

 
У наредној табели исказано је учешће пословног простора у укупно изграђеном 

унутар одређене зоне становања. Подаци су изражени процентуално, посебно за стање, 
а посебно за део планске документације.  

 
Табела: Учешће пословног простора у укупно изграђеном изражено по зонама становања 
Зоне становања Учешће пословног простора у укупно изграђеном  (%) 
- породично становање стање план 
2 Клиса 15,0 20,7 
3 Видовданско насеље 27,2 32,7 
5 Телеп 13,8 27,0 
14 Салајка 35,1 36,3 
17 Сремска Каменица 21,4 31,2 
18 Петроварадин 19,1 19,3 
19 Мишелук 9,2 27,8 
22 Буковачки пут 23,5 21,2 
23 Мали Београд-Велики рит 49,8 50,9 
24 Адице 7,0 16,1 
26 Садови 0,7 8,7 

                                                                                                                                            извор: Катастар блокова 
 
Подаци планских капацитета не приказују онај део пословних садржаја који се 

налазе на парцелама породичних објеката, а они могу бити потпуно пословни, што би 
могло значајно да утиче на карактер зоне. Зато би учешће пословног простора на 
парцелама породичног становања требало ограничити. 
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8.  Предлог размештаја привредних активности на просторима за развој привреде  
     на подручју Новог Сада 
 
 На основу резултата анализе развоја и просторних услова за даљи развој 
привреде   намећу се одређени закључци и на основу њих предлажу одређене, веће или 
мање, промене у постојећој организацији простора планираног за развој привреде. 
Предлози су дати по редоследу досадашњег излагања, а не по важности: 

1. промена границе у радној зони "Север I" - искључити породично становање у 
зони Клисанског брега из обухвата зоне; 

2. из радне зоне "Север III" искључити простор тржног центра (важећим 
генералним планом у намени основних комуналних површина) и намену 
дефинисати као улазни правац; 

3. радну зону "Север IV" дефинисати без делова намењених хидротехници и 
специјалној намени; 

4. породично становање Шумице 3 дефинисати као пословање у радној зони 
"Римски шанчеви"; 

5. из радне зоне "Исток" искључити спорт и уместо мешовите радне зоне 
дефинисати је као чисто пословну; 

6. из радне зоне "Запад" искључити малу привреду уз Булевар војводе Степе и део 
зоне јужно од Футошког пута и дефинисати те просторе као пословање на 
улазним правцима; 

7. део радне зоне "Запад" северно од Футошког пута определити за терцијарне 
делатности, односно садржаје компатибилније околном становању; 

8. део пословања на улазним правцима у зони аутопута (шумско земљиште) 
пренаменити у зелене површине; 

9. простор дуж Партизанске улице и део уз Сентандрејски пут дефинисати као 
улазне правце, а простор уз улицу Косте Шокице као општеградске центре; 

10. урбанистички параметри су задовољавајући, промена се предлаже једино у 
висини приземне етаже пословног објеката са 4-6 на 4-7 m; 

11. учешће пословног простора у породичном становању дефинисати као 
максимално 20 %. Предлог услова: 
- на парцелама породичног становања могу се у склопу главног објекта или у 

помоћном објекту градити садржаји из области услуге и сервиса (здравствене 
ординације, адвокатске канцеларије, подучавање, кројач, обућар, фотограф, 
фотокопирница, цвећара, продавница свакодневног снабдевања и друге тихе 
делатности које су компатибилне становању) површине до 100m2 (20% од 
укупне изграђености) 

-     у стамбеним подручјима искључују се делатности које својим начином рада, 
буком, прометом и загађењем околине нарушавају квалитет коришћења 
простора (већи угоститељски садржаји са музиком, производно занатство-
браварија, столарија, лимарија, аутомеханичарске радионице, аутолакирнице 
и друге производне делатности). Постојеће се могу задржати без могућности 
ширења (доградња, надоградња, уз препоруку пренамене). 
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9. Закључци 
 

На основу анализе досадашњег укупног и просторног  развоја привреде, као и на 
основу  процена о правцима развоја  и просторним  потребама за даљи  развој  
привреде, може се закључити следеће: 

- у радним зонама, које се налазе у границама грађевинског подручја  Новог 
Сада, постоји око 350 ha слободног простора који се може користити за развој привреде, 
што уз површине које се налазе у оквиру улазних праваца и других намена, представља  
просторни потенцијал за развој привреде у оквиру грађевинског подручја  Новог Сада; 

- трансформацијом и реструктурирањем привреде у процесу транзиције дошло је 
до врло великих промена у коришћењу простора у радним зонама и у великој мери је 
опао интензитет њиховог коришћења;  

- према урбанистичким параметрима, који су дефинисани планском 
документацијом, у радним зонама постоје значајне резерве и у оквиру простора који се 
користи, јер је изграђеност простора знатно мања од могућности које су утврђене  
одговарајућим урбанистичким плановима (однос 1:5); 

- већи комплекси за развој привреде налазе се у зонама  "Север I" и " Север IV " 
где се може планирати развој привреде која захтева веће површине, али се за дугорочни 
развој привреде мора рачунати и на просторне комплексе изван грађевинског подручја 
Новог Сада; 

- концепт развоја  привреде Новог Сада  у великој мери се заснива на бржем 
развоју малих и средњих предузећа што се мора имати у виду код  планирања  простора 
и дефинисања других услова за њихов  развој; 
 - имајући у виду стање простора у радним зонама, његову искоришћеност и 
комуналну опремљеност, неопходно је да локална самоуправа, у оквиру расположивих 
инструмената, стимулише  интензивније коришћење заузетог и расположивог простора, 
са циљем да се оствари рационалније коришћење простора, сачува пољопривредно 
земљиште и укупан развој оствари у складу са принципима одрживог развоја.  
 


