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1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

1.1.

Правни и плански основ

Локалитет који је предмет Урбанистичког пројекта пословно-стамбеног
комплекса уз Улицу Народних хероја на парцели број 462/1 КО Нови Сад II
(некадашњи локалитет Ерсте банке а. д.) (у даљем тексту: урбанистички пројекат)
налази се у центру Новог Сада, на углу две значајне градске улице: Булевара Михајла
Пупина који има ранг главне саобраћајнице и Улице народних хероја која представља
један од најстаријих уличних праваца.
Ради се о високо вредној локацији, која је годинама остала нереализована и
парцели у приватној својини.
Према Генералном плану града Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст
("Службени лист Града Новог Сада", број 39/06) парцела, која је предмет
урбанистичког пројекта, налази се у зони општеградског центра.
Правни основ за израду урбанистичког пројекта садржан је у Закону о
планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и
145/14), у члану 60. којим је прописано да се урбанистички пројекат израђује када је то
предвиђено планским документом за потребе урбанистичко-архитектонске разраде
локације. Начин израде урбанистичког пројекта утврђен је члановима бр. 61, 62, 63 и 64
Закона о планирању и изградњи.
Планом генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара
Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара
Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду ("Службени лист Града
Новог Сада", бр. 40/11, 30/12 – исправка, 45/15, 63/15, 9/16 и 19/16) (у даљем тексту:
план генералне регулације), парцела је намењена за општеградски центар. Условљава
се израда урбанистичког пројекта у складу са параметрима утврђеним планом.
Урбанистичким пројектом се дефинишу намена и услови изградње (положај и
димензије објекта, регулација и нивелација комплекса), приступ локацији и начин
решења паркирања, начин уређења слободних и зелених површина, услови за
прикључење на инфраструктуру, мере заштите непокретних културних и природних
добара итд.
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1.2.

Извод из плана генералне регулације

У плану генералне регулације, парцела број 462/1 намењена је општеградском
центру, и представља локалитет 54 за који су утврђена следећа правила уређења и
грађења:
''Локалитет 54, где се на парцели број 462/1 планира пословно-стамбени
комплекс (некадашњи комплекс Ерсте банке а.д.).
У оквиру комплекса планира се изградња пословних објеката оријентисаних
према Булевару Михајла Пупина и Улици Народних хероја и стамбених објеката у
унутрашњости комплекса.
Спратност пословних објеката је до П+7(8) а стамбених од П+5 до П+12.
Условљава се да максимална кота венца објекта не може бити већа од коте венца
објекта Главне поште, Улица народних хероја број 2. Осми спрат на пословним
објектима се повлачи за минимум 5 m од уличне фасаде. Део пословног објекта,
оријентисан према Улици народних хероја, повлачи се од регулационе линије за
оријентационо око 3 m тако да се спратност овог дела објекта усклађује са котом венца
фасаде на постојећем објекту на броју 1 у Улици народних хероја, који се налази на
списку претходне заштите. У делу објекта према постојећем објекту на броју 5 у Улици
народних хероја спратност може бити и већа у циљу обликовног усаглашавања са
суседним објектом.
У стамбеним објектима условљава се пословно приземље.
Постојећи објекат у Улици народних хероја број 1 налази се на списку добара
која уживају претходну заштиту и за које је Завод за заштиту споменика културе Града
Новог Сада прописао опште и посебне мере заштите. У складу са Законом о културним
добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др. закон),
уколико евидентиране непокретности нису утврђене за културно добро у року од три
године од дана евидентирања на те непокретности се неће примењивати мере заштите
утврђене законом.
На пословним објектима препоручује се примена кровних вртова као и примена
зелених зидова на простору комплекса.
Индекс заузетости комплекса се креће до 70%. Укључујући пословна приземља
објеката индекс заузетости може бити и до 100% ако су задовољени услови
противпожарне заштите, стационирања возила, снабдевања и услови надлежног завода
за заштиту споменика културе. Максимални индекс изграђености је 7,5.
Паркирање возила се планира у оквиру подземне гараже испод целе парцеле
према Правилнику о техничким захтевима о заштити гаража за путничке аутомобиле од
пожара и експлозија ("Службени лист СЦГ", број 31/05). Капацитет гараже, односно
број подземних етажа се одређује у складу са планираном наменом и површином
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пословног и стамбеног простора, планерским нормама о неопходном броју паркинг
места као и просторним могућностима локације и условима на парцели. Планирају се
колски приступи гаражи са Трга галерија и из Улице народних хероја. Могуће је
планирати гараже и на надземним етажама уз услов да према Тргу галерија буде
оријентисан пословни простор.
Изнад девете етаже препоручују се стаклене фасаде хомогених површина без
уочљивих алуминијумских профила и конструкција који омогућавају рефлексију боја и
светлости околних објеката, а дозвољен је и већи број етажа са оваквим начином
архитектонског обликовања фасада.
Условљава се разрада урбанистичким пројектом, при чему се посебна пажња
мора посветити дефинисању саобраћајног решења. Приликом израде урбанистичког
пројекта обавезна је студија симулације саобраћаја са сагледавањем ширег
саобраћајног решења.
Надгробни споменик јерменске породице Ченази на углу Булевара Михајла
Пупина и Улице народних хероја, утврђен је за споменик културе за који су прописане
мере заштите као и мере заштите његове заштићене околине. Приликом израде
урбанистичког пројекта обавезно је прибављање услова надлежног завода за заштиту
споменика културе.
Објекат надгробног споменика је потребно третирати у складу са Одлуком о
утврђивању надгробног споменика арменске породице Ченази за споменик културе.
Евентуална промена места спомен обележја у надлежности је Републичког завода за
заштиту споменика културе."
1.3.

Опис границе урбанистичког пројекта

Грађевинско подручје обухваћено урбанистичким пројектом налази се у
Катастарској општини Нови Сад II и поклапа се са границом парцеле број 462/1.
Површина обухваћена урбанистичким пројектом је 4144 m2 .
Преломне тачке парцеле и површина парцеле срачуната је из координата
преломних тачака границе парцеле број 462/1 преузетих из службе за катастар
непокретности Нови Сад I.
2.

ПРИКАЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

2.1.

Намена и карактер простора

На парцели број 462/1 КО Нови Сад II, планира се изградња пословно-стамбеног
комплекса. Комплекс представља неизграђено грађевинско земљиште (користило се
као привремени паркинг).
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На предметној парцели се налазио објекат Ерсте банке а. д. који годинама није
био у употреби.
Површина парцеле односно комплекса износи 4.144 m2.
Изградња пословно-стамбеног комплекса подразумева изградњу пословностамбеног објекта који се генерално може поделити на три потцелине: пословну,
пословно-стамбену и стамбену, које треба да буду организоване у једну компактну
функционалну целину.
Пословање је генерално оријентисано према Булевару Михајла Пупина и Улици
народних хероја а становање се планира у унутрашњости комплекса, као и у стамбеној
кули на углу, која је повучена од регулације.
Приземље објекта је искључиво пословно и има јавни карактер.
Приступ пословним ламелама је са Булевара Михајла Пупина и Улице народних
хероја (одакле се приступа и стамбеној кули), а приступ стамбеном делу је са Трга
галерија и са Булевара Михајла Пупина кроз пешачки пасаж.
Стамбени објекат има три улаза: А, Б и Ц.
Сваки од улаза има своју вертикалну комуникацију са природним осветљењем и
проветравањем.
Стамбене јединице су оријентисане у правцу исток – запад са пространим
терасама.
Паркирање у оквиру комплекса се решава у подземним етажама и на мезанину.
Саобраћајни приступ објекту – подземној гаражи се обезбеђује двосмерним
рампама из Улице народних хероја и са Трга галерија.
У оквиру подземних етажа је могуће предвидети оставе, пратеће техничке
просторије и остало.
Садржај приземне етаже је у највећем делу пословни простор са пратећим
површинама за хоризонталну и вертикалну комуникацију.
У оквиру пословног простора планира се атрактивно пословање: локали,
галерије, канцеларијски простор, као и пословни апартмани на мезанину и на I спрату.
Унутрашњи отворени простори, пре свега пешачке комуникације, морају бити
адекватно уређени: озелењени, поплочани са елементима урбаног мобилијара.
У оквиру комплекса је због величине и сложености просторне организације,
могућа и фазна изградња.
При пројектовању потребно је у потпуности испоштовати Правилник о
техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се
осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим
особама ("Службени гласник РС", број 22/15), Правилник о условима и нормативима за
пројектовање стамбених зграда и станова ("Службени гласник РС", бр. 58/12, 74/15 и
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82/15), као и Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од
пожара ("Службени гласник РС", број 80/15).
2.2.

Услови за уређење и изградњу објеката

У оквиру комплекса планира се изградња пословних објеката оријентисаних
према Булевару Михајла Пупина и Улици народних хероја спратности 3По+П+7(8).
Осми спрат се повлачи за 5,0 m од уличне фасаде према Булевару Михајла
Пупина.
Према Улици народних хероја, део објекта се повлачи од регулационе линије у
просеку око 3,0 m, тако да је у сегменту фасаде спратност 3По+П+3.
У унутрашњости комплекса спратност дела пословног објекта је П (у највећем
делу паркинг на етажи мезанина) и П+М.
Спратност на пословној ламели се каскадно спушта према суседном објекту на
броју 4 на Булевару Михајла Пупина, тако да је у везном делу 3По+П+6.
Спратност стамбеног дела објекта у унутрашњости комплекса је 3По+П+M+11.
Спратност овог објекта се каскадно спушта према објекту на броју 4 на Тргу галерија
тако да је у везном делу спратност 3По+П+M+7.
Део пословно-стамбеног објекта (који је функционално повезан са главним
стамбеним корпусом), представља кружни корпус (кула) на углу Улице народних
хероја и Булевара Михајла Пупина којим се наглашава угао. Овај део објекта је повучен
од регулације и спратности је 3По+П+8 – 3По+П+12.
Од куле, спратност се каскадно спушта до 3По+П+9 па подиже до 3По+П+M+11
(спратност стамбеног дела у унутрашњости блока).
Спратност дела објекта према објекту на броју 5 у Улици народних хероја је
3По+П+M+4.
Условљава се, у оквиру комплекса, да максимална кота венца објекта не може
бити већа од коте венца Главне поште.
Планира се испод целе парцеле/комплекса гаража за паркирање возила са три
подземне етаже, са капацитетима усклађеним са наменом и површином пословног и
стамбеног простора.
Заузетост комплекса у приземљу износи 99%.
Заузетост комплекса на нивоу мезанина износи 62%.
Индекс изграђености комплекса износи 7,5.
Грађевинска линија се у ламели према Улици народних хероја и Булевара
Михајла Пупина поклапа са регулационом линијом, а објекти чине са суседним
објектима непрекинути низ.
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У складу са мерама заштите које је прописао надлежни завод за заштиту
споменика културе, планира се потпуна реконструкција фасаде зграде у Улици
народних хероја број 1, која је евидентирана као добро од значаја за заштиту
градитељског наслеђа.
Нова фасада, која ће бити изведена у свему према оригиналу, биће
инкорпорирана у нови објекат поштујући у свему материјал и метод градње историјске
фасаде.
У складу са идејним решењем, планира се понављање ове фасаде у посебној
обради према Булевару Михајла Пупина, тако да се наглашава угао.
Надгробни споменик арменске породице Ченази је утврђен за споменик културе
за који су прописане мере заштите споменика као и његове заштићене околине.
Условљава се очување споменика уз одговарајуће конзерваторско-рестаураторске
захвате на санацији оштећења и допуни недостајућих делова према условима
надлежног завода, Пројекту конзерваторско-рестаураторских радова и сагласности на
Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова. Споменик ће бити привремено
демонтиран и транспортован у конзерваторску радионицу, поново монтиран на месту
блиском оригиналном, према предлогу који ће дефинисати надлежни заводи за заштиту
споменика културе уз сагласност јерменске заједнице, тако да му се обезбеди приступ и
видљивост.
Овај простор око споменика може бити допуњен и другим видовима визуелних
комуникација, тако да се формира меморијални простор којим ће се очувати успомена
на јерменску заједницу.
Планирају се равни кровови као и примена кровних вртова где год то технички
услови омогућавају, а препоручује се примена зелених зидова.
Саобраћајно решење у урбанистичком пројекту је утврђено на основу "Анализе
саобраћаја у функцији планираних садржаја на пословно-стамбеном комплексу уз
Улицу народних хероја" и сагледавањем ширег саобраћајног решења на основу кога су
утврђени капацитети гараже (број подземних етажа), колски приступи итд. Анализа
саобраћаја се налази у прилогу текстуалног дела урбанистичког пројекта.
Све подземне етаже је потребно обезбедити од влаге и подземних вода, у случају
кад то природни услови захтевају.
Висина пода приземља нестамбених садржаја је 10 cm изнад коте тротоара, а
савладавање висинске разлике се разрешава на парцели корисника.
На равним крововима, могуће је формирати терасе у оквиру габарита објекта.
Архитектонска пластика објеката мора бити сведена, осим када се понављају
елементи фасаде постојећег, у реализацији новог објекта.
Обрада фасаде треба да буде сведена и савременог израза. Избегавати обраду
прсканим малтером и специјалним завршним обрадама чија структура је подложна
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задржавању прашине и прљавштине. Увођење нових материјала (стакла, челика,
алубонда …) је дозвољено. Забрањује се употреба јарких боја основног спектра.
Дозвољене су њихове светле нијансе, а препоручују се пастелне боје.
Услов за изградњу нових објеката је рушење свих објеката на парцели, односно
задржавање делова постојећег објекта банке и културног добра надгробног споменика
јерменске породице Ченази, према условима и на начин који пропише надлежни завод
за заштиту споменика културе.
Приликом изградње објеката инвеститор је обавезан да максимално обезбеди
суседни објекте.
2.3.

Услови за уређење слободних и зелених површина

На планираном пословно-стамбеном објекту обавезно је формирање кровног
врта (интензивног типа), где то технички услови дозвољавају а препоручује се примена
зелених зидова на деловима фасаде комплекса.
Једна од многих позитивних страна кровних вртова је тa, што се природи враћа
део одузет изградњом објеката и саобраћајница. Доприноси се побољшању одрживих
карактеристика бројних аспеката грађења, међу којима су уштеда енергије и воде,
еколошка равнотежа изграђене средине, квалитет непосредног окружења итд.
Ради постизања веће атрактивности при озелењавању користити црвенолисне
врсте ниског дрвећа необичних форми, плавичасте и златно жуте примерке полеглих
четинара. Партерно зеленило са својим полеглим и обликованим формама треба
комбиновати са перенама и сезонским разноликим цвећем. Травнате тепихе подићи од
декоративних врста трава, а на неким деловима уместо траве користити одговарајуће
покриваче тла.
Интензивни зелени кровови (кровни вртови) представљају својеврсни урбани
парк. То је систем озелењавања кровова чије је коришћење интензивно и неограничено,
практично реч је о парковској површини. Одабир биљних врста је широк и односи се на
готово све биљне врсте које би се засадиле на тлу. Ово је могуће због велике дебљине
супстрата која може бити и преко 60 cm.
Најважније правило у вези са изградњом кровног врта јесте очување
стабилности крова (самим тим и објекта) и структуре испод врта. Могућности које
пружа кровна конструкција у великој мери намеће и тип озелењавања. Сваки кровни
врт мора да има дренажни слој за одвођење вишка воде. Одвођење вишка воде на овим
системима је обезбеђено кроз поставку дренажног слоја целом површином крова.
Услови у којима се биљне врсте налазе на зеленим крововима и зидовима
потпуно су другачији од оних када се саде у слободно земљиште. У складу са
чињеницом да су микроклиматски услови на кровним површинама екстремни,
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потребно је садни материјал прилагодити намени и положају. Композиција врта
стилски треба да је усклађена са архитектуром објекта и са средином у којој се налази.
Пожељно је и формирати зелене фасаде на објекту, како би се редуковали
евентуални негативни ефекти околних садржаја и климатскoг утицаја.
Зелене фасаде представљају такав тип система зеленог зида код кога биљке
пењачице прекривају објекат споља, ослањајући се директно или преко специјално
дизајнираних потпорних структура постављених на зидове. Саде се у основи ових
конструкција, директно у земљу или у жардињере постављене између конструкције и
зида. Зелене фасаде могу бити причвршћене за зидове или могу бити конструисане као
слободностојеће (стубови и ограде).
На поплочаним површинама или на бетону уз објекте, а ради истицања прилаза
и улаза могуће је поставити декоративне озелењене и цветне жардинијере.
2.4.

Нумерички показатељи

Површина пословно-стамбеног комплекса ...................................................... 4.144 m2
Површина под објектом (пословно приземље) .......................................... 3.899,46 m2
Површина (свих етажа) - пословање бруто............................................... 15.945,77 m2
Површина (свих етажа) - становање бруто ............................................... 15.134,23 m2
Бруто развијена грађевинска површина укупно ....................................... 31.080,00 m2
Површина подземне гараже бруто ............................................................. 12.424,65 m2
Број паркинг места у подземној гаражи ....................................................................332
Број паркинг места на мезанину .................................................................................. 33
Укупан број паркинг места ......................................................................................... 365
Просечна величина стамбене јединице ................................................................. 72 m2
Укупан број стамбених јединица ............................................................................... 164
Индекс заузетости (приземље) ................................................................................. 99%
Индекс заузетости (мезанин) .................................................................................... 62%
Индекс изграђености ....................................................................................................7,5
2.5.

Технички опис објекта са освртом на идејно решење

Идејно решење пословно-стамбеног комплекса уз Улицу народних хероја на
парцели број 462/1 КО Нови Сад II је израдио Пројектни биро BRAKS PRO.
Инвеститор је GCR D.O.O. Нови Сад.
Одговорни пројектант је дипломирани инжењер архитектуре Иван Бракочевић.
Технички опис преузет је у целости како је достављен уз Идејно решење
пословно-стамбеног комплекса које је саставни део урбанистичког пројекта.
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Локација и поставка објекта
Пословно стамбени објекат спратности По3+По2+По1+П+12 у пословном делу
(са стамбеним 9, 10, 11 и 12 спратом), односно По3+По2+По1+П+М+11(7,8,9,10) и делом
По3+По2+По1+П+М+4 у стамбеном делу је пројектован на катастарској парцели: број
462/1 Нови Сад II, и представља компактну функционалну целину коју чини пословни
блок који је оивичен улицама Народних хероја и улицом Михајла Пупина, и стамбенои
блок који се налази у дворишном делу парцеле до којег се долази са Трга галерија и са
Булевара Михајла Пупина кроз пешачки пасаж.
За објекат се због величине и комплексности предвиђа фазна градња. Површина
предметне парцеле је 4144 m2. Локација припада локалитету брoj 54 за који је планирани
коефицијент изграђености 7.5, индекс заузетости је до 70% односно до 100% уколико су
задовољени услови противпожарне заштите. Спратност пословног објекта је
дефинисана до П+7(8) односно до П+12.
Остварени коефицијент изграђености је 7.5, док је степен заузетости 99% у
приземном односно 62% на мезанину. Предложено је да због експониране позиције
објекта на углу улица Народних хероја и Михајла Пупина, као и атрактивне позиције
локације спратност буде до П+12 са увлачењем од 14,80 m од угла због отвореног
погледа према пошти из правца Булевара Михајла Пупина. Ова позиција куле
представља акценат, и завршетак читавог блока, наглашена елипсоидна форма која се
надовезала на концепт слободно – лагано разигране предње фасаде стамбеног блока. Из
тог разлога, архитектонски концепт је предвиђен да остане као целовита форма и буде
репер на углу улица Народних хероја и Михајла Пупина.
Улични део објекта је повучен на 8 спрату. Каскадно увлачење пословног дела
објекта је предвиђено у делу на којем дилатира са суседним објектом на Булевару
Михајла Пупина, и то у два такта, на 7 и 8 спрату. Каскадно увлачење је предвиђено и у
стамбеном делу објекта са 7 до 11 спрата у 5 тактова. У задњем делу парцеле спратност
објекта је По3+По2+По1+П+М+4.
Према идејном решењу објекат се делимично наслања на суседне објекте па
самим тим чини непрекинути низ који је иначе дефинисан генералним планом, у основи
једна полигонална форма која је са леве стране уз суседни објекат према Булевару
Михајла Пупина „просечена“ пасажом ширине 3 m ради пролаза према дворишном
делу – чиме се остварује интерна веза између унутрашњости објекта, даље преко Трга
галерија ка градским саобраћајницама. Архитектонски израз је миран и непретенциозан
са наглашеним хоризонталама и веома умереног колорита са посебним освртом на
архитектуру значајнијих објеката из непосредног и посредног окружења. Пословни део
објекта је стаклена фасада са дискретно наглашеним вертикалама и неутралном бојом
стакла. Застакљивање куле лучне форме доприноси наглашавању динамике фасаде као
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и огледања суседних објеката, нарочито објекта поште. Овај ефекат је посебно значајан
из правца кретања из Успенске улице.
Саобраћајни приступ објекту двосмерним рампама (улаз - излаз у подземну
гаражу) је из улице Народних хероја и са Трга галерија. Галеријском простору (етажи)
овог објеката се такође приступа саобраћајницом са Трга галерија, где је делимично
обезбеђено паркирање и која је уједно и противпожарни прилаз за ватрогасна возила,
којима је обезбеђено циркулационо-кружно кретање кроз објекат чиме су у потпуности
задовољени противпожарни услови.
Главни пешачки приступи објекту су са тротоара из улице Народних хероја са
кога се улази у пословни део објеката односно стамбени део куле, и интерног пасажа
кроз који се пролази из улице Михајла Пупина у унутрашње двориште зграде.
Концепција и функција
На основу постављених услова објекат се дели на две целине. Пословни део који
је у предњем делу парцеле и стамбени у задњем делу. Пословни део се уклапа у
амбијенталну целину фронта Булевара Михајла Пупина који је намењен пословању.
Садржај објеката је јаван и намена објеката који се налазе на овом потезу је пословна.
Улична фасада постојећег објекта који се налази улици Народних хероја је под
заштитом Завода за заштиту споменика биће задржана и интегрисана у архитектонску
целину пројектованог објекта. Такође је због наглашавања угла постојеће куће
предвиђено симетрично понављање старе фасаде у посебној обради, која ће тиме
добити још више на значају и наглашености. Улични објекат се на углу увлачи за 5 m у
односу на постојећу фасаду и тиме додатно акцентује исту. Угао се завршава
„стакленом кулом“ која је увучена 14,8 m у односу на угао објекта и њена намена је
стамбена на 9, 10, 11 и 12 спрату.
Стамбени објекат је повучен у задњи део парцеле чиме је постигнута приватност
корисника овог објекта иако је положај саме парцеле у најужем делу центра града.
Стамбене јединице су благо окренуте правцем исток-запад са пространим терасама.
Пројектоване су стамбене јединице већих квадратура са просеком од 72 m2.
При пројектовању објекта и позиционирању истог, нашао се баланс у односима
хоризонталног и вертикалног габарита како би објекат добио захтевану потпуну
функционалност и услове комфора у смислу визуре итд. Јединице су опремљене свим
потребним техничким, санитарним и кухињским елементима високог квалитета. Улази
су решени са задовољењем свих услова приступности и све комуникације су у оквиру
катастарске парцеле. Сам стамбени објекат је подељен на три улаза А, Б и Ц. Сваки од
улаза има своју вертикалну комуникацију са природним осветљењем и проветравањем.
Задовољени су сви против пожарни услови за објекат ове величине.
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Пројектоване површине објекта и паркинг места
Пројектована бруто површина објекта надземних етажа по коефицијенту
изграђености 7.5 је 31080 m2. Нето површина пословних простора са пословним
апартманима је 13103.28 m2 док је нето површина стамбеног дела 12202.55 m2. Бруто
површина подземних етажа је 12424,65 m2. Укупан број јединица станова је 164. Према
услову да се за сваки стан треба обезбедити 1 паркинг место и на сваких 65 m2 корисног
простора пословног дела укупна потреба за бр. паркинг места је 365 (164 станови и 201
пословање), што је и остварено пројектом.
Остварен број паркинг места:
ПАРКИНГ МЕСТА
НИВО

Број паркинг места

ГАРАЖА -3

115

ГАРАЖА -2

111

ГАРАЖА -1

106

ГАЛЕРИЈА

33

УКУПНО

365

Конструкција објекта
Конструкција објекта се изводи као армирано-бетонска и састоји се од АБ
стубова, носећих зидних АБ платана као вертикалних носећих и сеизмичких елемената
и пуних плоча као хоризонталних носећих елемената.
Кров објекта је раван кров који се изводи као пуна АБ плоча која је као
конструктивни елемент идентична са осталим међуспратним плочама. По носећој
плочи поставља се хидроизолација и слој за пад променљиве дебљине од
лакоагрегатног бетона.
Међуспратне конструкције су у систему пуних, крстасто-армираних АБ плоча,
дебљине дп= 20 cm. Нијихова конструктивна функција је двојака- прва, директан пријем
вертикалних, гравитационих оптерећења (стално и корисно) и даља дистрибуција на
вертикалне носеће елементе, тј. стубове и зидна платна, а друга, представљају
дијафрагму круту у својој равни која повезује сеизмичка платна у равима таваница и
омогућује пренос утицаја услед сеизмичких дејстава.
Због обезбеђења темељне јаме, предвиђене су АБ дијафрагме д=60 cm. Објекат
се темељи на АБ темељној плочи са шиповима на позицијама испод стубова.
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Спољна обрада објекта
Фасадни зидови - обрада
Стаклена зид завеса од алуминијумских профила је предвиђена на пословном
делу објекта са уличне и дворишне стране. Спојеви алуминијума и челика заштитићени
су одговарајућим мерама заштите, и обрађени према спецификацијама, застакљена
термопан стаклом 8+20+8 mm.
Зидани зидови се облажу термо изолацијом од с д=10 cm, и облажу плочастим
материјалима по избору пројектанта. На хоризонталним, истуреним лучним деловима
фасаде се предвиђа облагање високо отпорним композитним материјалом (фундермаx
или сл.) који има способност савијања ради лакшег постављања на поменуте дјелове.
Боја материјала је светла у тону по избору пројектанта. Увучени делови тераса се такође
облажу плочастим материјалима топлих природних тонова имитације дрвета.
Кров
Кровови оба дела објекта, су пројектовани као равни непроходни зелени
кровови. Слојеви крова су пројектовани на такав начин да задовоље хидро и термичку
изолацију објекта са те позиције. У том смислу је предвиђена хидроизолација од
мембране и термо заштита. Такође, на деловима стамбених тераса окренутим према
Булевару Михајла Пупина је предвиђено “озелењавање” у смислу непроходних зелених
површина.
Унутрашња обрада објекта
У локалима и на свим спратовима где су пројектовани станови предвиђа се
малтерисање свих унутрашњих и спољашњих зидова са унутрашње стране и завршно
машинско глетовање у два слоја са завршним бојењем полудисперзивном бојом по
избору пројектанта.
Лифтови
Вертикална комуникација је остварена са четири лифта у стамбеном делу као и у
пословном. Такође је превиђена степенишна комуникација као прилаз равним
крововима. Лифт окна су армирано бетонска осим у делу лифта који су панорамски и
окренут према унутрашњем блоку.
Преградни зидови
Преградни зидови између локала и станова су од термо блока д=20 cm, док су
преградни зидови у становима између соба и санитарних просторија такође од термо
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блока д=10 cm. За зидање свих преградних зидова се предвиђају хоризонтални АБ
серклажи на висинама од 205-225 cm као и вертикални серклажи на сваких 4 m дужине
зида. Због вођења инсталација у купатилима се предвиђају гипсани зидови у појединим
деловима, зависно од потреба инсталација.
Подови
Под у улазном холу, као и подови у свим јавним просторима као што су ходници
и степеништа и локали су од гранитне керамике у боји и дезену по избору аутора.
Подови у апартманима у стамбеним просторијама су од класичног, храстовог
паркета д=2.0 cm у слогу по избору аутора, лакираног паркет мат лаком. Подови у
санитарним просторијама апартмана и кухињама су такође од паркета и противклизне
гранитне керамике на лепку прве класе, у слогу фуга на фугу а у боји и дезену по
избору аутора. На терасам је предвиђен бродски под - декинг, од композитних
материјала који не захтевају стално одржавање.
Подови на непроходним терасама су хидро изоловани и прекривени травом
и/или жардињерама.
Плафони
Плафони у становима и локалима, холовима и јавним просторијама су гипсани,
или завршно малтерисани, глетовани и и фарбани полудисперзивним бојама по избору
аутора пројекта.
Столарија
Сва унутрашња врата, једнокрилна и двокрилна, се уграђују мокрим поступком.
Према спецификацијама она су испуњена материјалом за звучну изолацију, дупло
шперована са покривним лајснама по детаљу пројектанта, бојена у тону по избору
пројектанта.
Столарију опремити оковом високе класе, прилагођеном начину отварања
елемената и потребама за фиксирање, по избору пројектанта, опремити бравом са три
кључа.
Алуминарија
Отвори на фасади су од АЛ подизно-клизних система са широким крилима
застакљеним термо стаклом. Фасадни фиксни системи су такође од АЛ профила са
термо стаклом. Такође су предвиђене и прозорске позиције са парапетом код којих је
отварање стандардно. На лучном застакљеном делу објекта у становима улаза Б,
превиђа се полуструктурална сегментана фасада са стаклом гуардиан ХС 8 mm
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(8+16+8) перплеx свјетлосне пропустљивости 50%. Све позиције су детаљније описане
у детаљима браварске столарије.
Лимарија
Опшивке прозорских сокли, надзидака и инсталатерских канала на крову су од
алуминијумског равног лима, бојеног у тону по избору пројектанта.
Браварија
Спољашње и унутрашње ограде, преграде и челичне подконструкције ће бити
описане спецификацијама црне браварије. Врата у степенишном делу су предвиђена од
црне браварије у складу са захтевима појединих простора у погледу завршне обраде и
противпожарних захтева.
Сву челични конструкцију и браварију треба заштити од корозије и бојити
одговарајућим бојама за метал у тону по избору пројектанта. Код продора и споја
челичне и алуминијумске конструкције извести заштиту од директног контакта.
Противпожарна врата бојити антиплам бојом.
Партерно уређење
Партерно уређење зграде ће бити прилагођено постојећем стању пешачког
коридора на коме се налазе културно-историјски споменици.Својим обликовањем ће
оплеменити простор и дати на значају овој микро амбијенталној целини.
Унутрашњи полуатријумски простор је галеријски и формиран је као јавни
простор опремљен са мобилијаром како за кориснике објекта, тако и за јавну намену,
чиме се постиже активирање унутрашњег дела објекта.
Инсталације
Планира се снабдевање објекта инсталацијама јаке и слабе струје, водовода и
канализације, што је предмет посебних пројеката, као и грејања и хлађења.

2.6.

Услови за несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом,
деци и старим особама

Планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилази
објектима као и пројектовање објеката (објекти високоградње јавне и пословне намене,
стамбене и стамбено-пословне зграде са десет и више станова), као и посебних уређаја
у њима, мора бити у складу са Правилником о техничким стандардима планирања,
пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ
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особама са инвалидитетом, деци и старим особама ("Службени гласник РС", број
22/15).
Правилником се прописују ближе техничке мере, стандарди и услови којима се
обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа са отежаним кретањем и особа са
инвалидитетом.
Концепт приступачности се мора базирати на принципу "дизајн за све" који
представља основу стварања окружења за све, односно приступачност окружењу,
услугама, производима најширем могућем кругу корисника.
Приступачност треба да обезбеди услове са савладавање висинских разлика и
омогући несметано и безбедно кретање свих корисника пословно-стамбеног комплекса
на следећи начин:
-

-

-

на свим пешачким комуникацијама неутралисати висинску разлику између
површина;
на свим пешачким комуникацијама где постоје денивелације и друге
архитектонске препреке, нагласити визуелне и тактилне промене у кретању и
додатно их обезбедити;
у објекту обезбедити приступ лицима са посебним потребама на коту
приземља спољним или унутрашњим рампама минималне ширине 90 cm и
нагиба од 1 : 20 (5 %) до 1 : 12 (8,3 %);
приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да испред улазних
врата буде раван пешачки плато димензија најмање 150 х 150 cm;
окно лифта и излазни подест, димензионисати тако да омогуће несметано
кретање особама са инвалидитетом: унутрашње димензије кабине лифта
износе најмање 110 х 140 cm а прилаз лифту на нивоу улаза у зграду има
слободан простор димензија најмање 150 х 200 cm.

Поред претходно наведеног Правилника треба узети у обзир и SRPS
U.A9.201-206 који се односи на просторне потребе инвалида у зградама и околини.
2.7.

Мере заштите непокретних културних и природних добара

У обухвату простора Урбанистичког пројекта пословно-стамбеног комплекса уз
Улицу народних хероја на парцели број 462/1 КО Нови Сад II у Новом Саду налазе се:
1) НАДГРОБНИ СПОМЕНИК АРМЕНСКЕ ПОРОДИЦЕ ЧЕНАЗИ –
споменик културе ("Службени гласник РС", бр. 37/97 и 8/98)
Одлуком су прописане мере заштите споменика и његове заштићене
околине.
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У контексту изградње пословно-стамбеног објекта утврђују се додатни
услови заштите:
- Очување споменика уз одговарајуће конзерваторско-рестаураторске захвате на
санацији оштећења и допуни недостајућих делова, према посебним условима Завода,
Пројекту конзерваторско-рестаураторских радова и сагласности на Пројекат
конзерваторско-рестаураторских радова коју даје Завод. Да би се ови радови могли
извести споменик мора бити привремено демонтиран и транспортован у
конзерваторску радионицу где ће бити подвргнут конзерваторском третману. Поновну
монтажу споменика извршити на месту блиском оригиналном, према предлогу
локације који ће дефинисати ЈП "Урбанизам" и Завод за заштиту споменика културе
Града Новог Сада уз сагласност Републичког завода за заштиту споменика културе као
и јерменске заједнице тако да се испоштује један од основних услова заштите из
Одлуке – "обезбеди видљивост и приступ споменику културе са уличних
комуникација". Овај простор као и нови објекат би могао бити допуњен и другим
видовима савремених визуелних комуникација тако да се формира један меморијални
простор којим ће се очувати успомена на јерменску заједницу и некада срушене
објекте.
- Испод споменика формирати крипту у коју би били смештени гробни налази –
скелетни остаци покојника који су пронађени приликом претходних заштитносондажних археолошких истраживања 2008/2010. године као и за потенцијалне налазе
на простору будућих заштитних археолошких истраживања – у зони надгробног
споменика породице Ченази као и на простору некадашње порте и некрополе јерменске
цркве.
2) ЗГРАДА У УЛИЦИ НАРОДНИХ ХЕРОЈА бр. 1, евидентирана као добро
од значаја за заштиту градитељског наслеђа
Мере заштите постојеће фасаде могуће је спровести на један од следећа два
начина:
- Први начин је да се постојећа фасада чува све време током извођења радова.
Због обимних радова и ископа више нивоа подземне гараже на целој парцели што
захтева веома сложена статичко конструктивна решења те је и цена радова сходно томе
веома висока, а степен ризика велики у свом Извештају – Мишљењу о мерама заштите
и конзерваторско-рестаураторским условима фасаде зграде у Улици народних хероја 1,
Институт за грађевинарство Факултета техничких наука у Новом Саду бр. Е031-35/592008, сматра прво решење нецелисходним, те се определило за:
- Други начин – тотална реконструкција фасаде. Институт за грађевинарство
Факултета техничких наука у Новом Саду бр. Е031-35/59-2008, у свом закључку каже
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да је "потребно уклонити прочеље – фасаду објекта и омогућити несметано извођење
комплекса објекта, а фасаду реконструисати новим вештачким каменом са физичкомеханичким карактеристикама којима ће се обезбедити знатно већа трајност елемената
фасаде и фасадног зида." Поступци у оквиру оваквог третмана су следећи:
- Пре уклањања фасаде неопходно је извести обимне претходне истраживачке и
припремне радове:
- технички снимити фасаду са свим детаљима,
- урадити одливке свих флоралних декоративних елемената, и на основу тога
калупе за израду нових елемената које оверава конзерваторски надзор,
- урадити сондирања кроз фасадну облогу и зидну масу како би се утврдили сви
потребни подаци о материјалу, начину градње и начину анкерисања декоративних
елемената,
- урадити анализу геомеханичких и хемијских својстава материјала,
- израдити шаблоне свих вучених профила, које одобрава конзерваторски
надзор,
- израдити детаљан Пројекат нове фасаде који ће садржати све напред
прикупљене податке и на који сагласност даје Завод за заштиту споменика културе
Града Новог Сада,
- вештачки камен по саставу, боји, структури и завршној обради треба да
одговара оригиналном камену,
- израдити све нове декоративне елементе и карактеристичне вучене профиле,
које прегледа и прима конзерваторски надзор,
- тек након изведених претходних радова и добијене сагласности Завода може се
приступити уклањању постојеће фасаде,
- нову фасаду извести у свему према оригиналу поштујући у потпуности
материјал (опека, вештачки камен) и метод градње (слог опеке, начин добијања испуста
и ниша на фасади и сл.) историјске фасаде.
Заштитна археолошка истраживања
-

На

основу

резултата

претходних

заштитно-сондажних

археолошких

истраживања и ископавања обављених у периоду од 2008 – 2010. године и налаза
вишеслојног локалитета са археолошким садржајем (остатака материјалне културе из
касноантичког, средњовековног и нововековног периода), утврђују се даље мере
заштите за предметни простор;
- У зони надгробног споменика породице Ченази, у његовој заштићеној околини
и на простору некадашње порте и некрополе Јерменске цркве у Новом Саду (део
катастарске парцеле број 462/1 КО Нови Сад II, на Булевару Михајла Пупина), на којем
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је планирана изградња подземне гараже, морају се пре изградње обавити систематска
заштитна археолошка истраживања;
- Систематска заштитна археолошка истраживања обавити након радова
предвиђених Пројектом санације и конзервације надгробног споменика породице
Ченази;
- На основу члана 112. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС",
бр. 71/94, 52/11-др. закон, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), археолошка истраживања
и ископавања обавља научна установа или установа заштите у складу са законом.
На подручју урбанистичког пројекта нема заштићених природних добара.
Обавеза је инвеститора извођења радова да уколико у току извођења радова
наиђе на природно добро које је геолошко-палентолошког или минералошкопетрографског порекла, а за које се претпоставља да има својство споменика природе, о
томе обавести министарство надлежно за послове животне средине и да предузме све
мере како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
2.8.

Заштита од елементарних непогода и других катастрофа

Мере заштите од елементарних непогода
У циљу заштите грађевинских објеката и осталих садржаја у простору, при
њиховом пројектовању и извођењу потребно је узети у обзир меродавне параметре, који
се односе на заштиту од елементарних непогода (врста и количина атмосферских
падавина, дебљина снежног покривача, јачина ветра, носивост терена, висина
подземних вода и сл.).
Мере заштите од елементарних непогода обухватају превентивне мере за
спречавање непогода или ублажавање њиховог дејства, мере које се предузимају у
случају непосредне опасности од елементарних непогода, мере заштите када наступе
непогоде и мере ублажавања и отклањања непосредних последица насталих дејством
непогода или удеса.
Мере заштите од земљотреса
Нови Сад се налази у сеизмичком подручју 8° МСЅ скале. Ради заштите од
потреса максимално очекиваног удара од 8° МCS скале, објекат мора бити пројектован
и реализован у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу објеката
високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ”, бр. 31/81, 49/82,
29/83, 21/88 и 52/90). Препоручује се да се за све веће објекте и комплексе уради
сеизмичка микрорејонизација.
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Мере заштите од удара грома
Заштита од удара грома треба да се обезбеди изградњом громобранске
инсталације, која ће бити правилно распоређена и правилно уземљена.
Мере заштите од пожара
Најчешћа техничка катастрофа је пожар, а настаје из више разлога, као што су:
ратна разарања, неисправне инсталације, у технолошком процесу, приликом рушења
објеката од ветра и земљотреса и др, па се планира низ мера за заштиту од пожара.
Заштиту од пожара треба обезбедити погодним распоредом појединачних објеката
и њиховом међусобном удаљеношћу, коришћењем незапаљивих материјала за њихову
изградњу, обезбеђивањем ватропреградних површина, одговарајућом противпожарном
хидрантском мрежом, проходношћу терена, односно обезбеђењем приступа свим
објектима у случају потребе, у складу са Законом о заштити од пожара („Службени
гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15), Правилником о техничким нормативима за хидрантску
мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91), Правилником о
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна
возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ”, број
8/95) и другим прописима који уређују ову област.
На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објекту који су
предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених
пожаром није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке.
Планира се изградња нових ватрогасних хидраната у складу са Правилником о
техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара.
Ради заштите од пожара, урбанистичко-архитектонским решењем омогућава се
приступ ватрогасним возилима око објекта, у складу са Правилником о техничким
нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у
близини објекта повећаног ризика од пожара.
Ради заштите урбаних структура, поред урбанистичких, потребно је
примењивати и грађевинско-техничке мере заштите од пожара у складу са прописима о
изградњи објеката, електроенергетских и гасних инсталација и постројења.
Приликом пројектовања и изградње објекта, морају се обезбедити основни
захтеви заштите од пожара, тако да се у случају пожара:
 очува носивост конструкције током одређеног времена,
 спречи ширење ватре и дима унутар објекта,
 спречи ширење ватре на суседне објекте, и
 омогући сигурна и безбедна евакуација људи, односно њихово спасавање.
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Инвеститор је дужан да прибави сагласност на техничку документацију у погледу
мера заштите од пожара, у складу са чланом Закона о заштити од пожара („Службени
гласник РС”, бр. 111/09 и 20/15).
Склањање људи, материјалних и културних добара
Склањање људи, материјалних и културних добара обухвата планирање и
коришћење постојећих склоништа, других заштитних објеката, прилагођавање нових и
постојећих комуналних објеката и подземних саобраћајница, као и објеката погодних за
заштиту и склањање, њихово одржавање и коришћење за заштиту људи од природних и
других несрећа. Као други заштитни објекти користе се подрумске и друге подземне
просторије у зградама, прилагођене за склањање људи и материјалних добара.
Инвеститор је дужан да приликом изградње нових комуналних и других објеката
у градовима прилагоди те објекте за склањање људи. Изградња, прилагођавање
комуналних, саобраћајних и других подземних објеката за склањање становништва
врши се у складу са прописима.
2.9.

Meре заштите животне средине

С обзиром да се ради о високо вредној локацији, неопходно је обезбедити
спречавање свих облика угрожавања животне средине у току изградње и
функционисања предметног комплекса. Мере заштите животне средине потребно је
спроводити у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС",
бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др.закон, 72/09 – др. закон, 43/11 – УС и 14/16) и другом
законском регулативом из ове области, како би се обезбедила заштита ваздуха,
земљишта и подземних вода.
Приликом изградње комплекса треба водити рачуна о обезбеђивању услова
заштите у погледу геотехничких и сеизмичких карактеристика тла и статичких и
конструктивних карактеристика објекта.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Управо из тог
разлога, водити рачуна о облику, положају и повољној оријентацији објекта, као и о
утицају ветра на локацији.
Приликом избора материјала водити рачуна о њиховој отпорности са аспекта
техничке и противпожарне заштите.
Посебну пажњу посветити решавању проблема паркирања. Део објекта намењен
подземној гаражи за путничке аутомобиле, по квадратури и запремини, осветљењу,
вентилацији, грејању и другим важним појединостима треба да одговара функцији и
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капацитету, при чему је неопходно да материјали подова буду непропусни и глатки,
отпорни на стално влажење, погодни за чишћење и прање.
С обзиром да се предметна локација налази уз прометне саобраћајнице (Булевар
Михајла Пупина и Улица Народних хероја), неопходно је спроводити одговарајуће
мере заштите од аерозагађења и од буке.
Заштита од аерозагађења ће се постићи озелењавањем предметног комплекса у
што већој мери (озелењавањем тераса оријентисаних ка саобраћајницама, формирањем
кровног врта, вертикалним озелењавањем, декоративним озелењавањем и сл.). На тај
начин ће се побољшати укупни микроклиматски услови овог простора, али и смањити
ниво буке која потиче од саобраћаја.
Праћење и контрола квалитета ваздуха на предметном подручју обављаће се у
складу са Законом о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13),
Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Службени гласник
РС”, бр. 11/10 , 75/10 и 63/13) и другим подзаконским актима.
Заштита вода на обухваћеном простору оствариће се у складу са Законом о
водама ("Службени гласник РС", бр. 30/10 и 93/12), Уредбом о граничним вредностима
емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање ("Службени
гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), и др. важећом законском регулативом.
За атмосферске воде са зауљених и запрљаних површина (паркинг и сл.) и
отпадне воде од чишћења и прања објекта, пре улива у реципијент, предвидети
одговарајући предтретман (сепаратор уља, таложник).
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног
комуналног предузећа.
Ради заштите од прекомерне буке потребно је успоставити одговарајући
мониторинг, а уколико ниво буке буде прелазио дозвољене вредности у околној
животној средини у складу са Законом о заштити од буке у животној средини
("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) предузимаће се одговарајуће мере за
отклањање негативног утицаја буке на животну средину.
У погледу заштите од буке треба обезбедити услове за смањење штетног
деловања применом изолационих материјала који ће онемогућити продор буке у
животни и радни простор.
Потенцијалне проблеме са аспекта угрожавања и заштите животне средине треба
посебно проучити, а у оквиру инвестиционих програма за изградњу објеката
инвеститор је у обавези да поднесе захтев за одлучивање о потреби израде студије
процене утицаја на животну средину надлежном органу за заштиту животне, у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и
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Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 114/08).
2.10. Услови за одлагање и одношење отпада
На предметом простору неопходно је успоставити ефикасан систем управљања
отпадом.
Поступање са отпадним материјама треба да буде у складу са Законом о
управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и др.
подзаконским актима из ове области.
Унутар полуатријумског простора који је намењен за јавну употребу, потребно
је обезбедити одговарајући број корпи за отпатке.
Број, врста посуде, места и технички услови за постављање посуда на јавним
површинама дефинисани су Правилником о условима за постављање посуда за
сакупљање отпада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 19/11 и 7/14).
Подлога на којој се постављају посуде треба да је тврда и глатка: асфалтирана,
бетонирана, поплочана у нивоу прилазног пута возила за одвоз отпада или да има
навозну рампу нагиба до 15º, као и да има обезбеђено одвођење атмосферских и
оцедних вода.
Прилазни путеви до места за држање посуда за чување и сакупљање отпада
треба да буду доступни за саобраћај специјалних возила за одвожење отпада.Ове
површине морају испуњавати све хигијенске услове у погледу редовног чишћења,
одржавања, и дезинфекције.
2.11. Инжењерско- геолошки услови
На основу инжењерско-геолошке карте, предметни простор спада у категорију
средње погодног терена за градњу.
Литолошку класификацију чини преталожен лес - уништена лесна структура са
повећаним садржајем песковите фракције. У односу на лес, кохезија је смањена.
Заступљен тип земљишта је алувијално земљиште (флувисол) – иловасто.
3.

ПРИКАЗ ПЛАНА НИВЕЛАЦИЈЕ

Нивелационим решењем дата је нивелета заштитног тротоара објекта, која је
78,60 m. Планирани објекат висински прилагодити суседним објектима.
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4.

ПЛАН САОБРАЋАЈА

4.1.

Мрежа саобраћајне инфраструктуре

Обухваћени простор се са северне стране ослања на Булевар Михајла Пупина,
са западне стране на Улицу народних хероја, а са источне на Трг галерија.
Булевар Михајла Пупина чини део основне саобраћајне мреже града, којим се
одвија интензивни саобраћај за моторна возила на три траке по смеру. Овим булеваром
одвијају се интензивни пешачки токови, а планирана је изградња бициклистичке стазе.
Булеваром саобраћа велики број линија јавног градског превоза путника.
Улица народних хероја чини део секундарне саобраћајне мреже града. У оквиру
попречног профила ове улице налази се коловоз ширине 6m, обострани тротоари
ширине 3,5 до 5,5 m и управни улични паркинзи за путничке аутомобиле (уз западну
ивицу коловоза). Улицом народних хероја одвија се интензивни пешачки саобраћај
првенствено тротоаром уз источну регулацију улице.
Трг галерија подразумева "слепу" саобраћајницу са обостраним управним
паркинзима и тротоаром уз југозападну регулацију ове улице. У оквиру Трга, налази се
и јавни паркинг под режимом наплате, као и зелена парковска површина. На
саобраћајним површинама у оквиру Трга, као и на раскрсници Трга Галерија са
улицама Васе Стајића и Мирослава Антића, нема саобраћајних оптерећења.
Преко Улице народних хероја и улице у оквиру Трга галерије, моторна возила
из пословно стамбеног комплекса, повезаће се са градском уличном мрежом Новог
Сада. Поред наведених улица, становници и корисници комплекса, имају пешачку
комуникацију и Булеваром Михајла Пупина.
Пословно стамбеном комплексу, планирана су четири колска приступа:
- двосмерни колски приступ подземној гаражи из Улице народних хероја,
- двосмерни колски приступ подземној гаражи са Трга галерија,
- улаз противпожарним возилима са Трга галерија и
- излаз противпожарним возилима на Трг галерија
Планирани противпожарни приступ је унутрашњом саобраћајницом преко рампе
повезан са мезанином, са којег једносмерним кружним кретањем и преко рампе излази
поново на Трг галерија. Овај улаз је двосмеран и користиће се двонаменски, односно за
приступ паркингу за путничке аутомобиле на делу мезанина комплекса.
Паркирање возила се планира у оквиру три етаже подземне гараже испод целе
парцеле и једним делом на мезанину. Планирани капацитет гараже мора бити у складу
са планираном наменом и површином пословног и стамбеног простора односно,
минимално једно паркинг или гаражно место на један стан и један паркинг или једно
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гаражно место на 65 m2 бруто изграђене површине. У случају недостатка паркинг
места, обавезна је изградња још подземних гаража, или на надземним етажама.
4.2.

Услови за грађење саобраћајних површина
-

-

-

-

-

-

-

-

Приликом изградње саобраћајних површина мора се поштовати Правилник о
техничким стандардима приступачности ("Службени гласник Републике
Србије", број 46/13) који ближе прописује техничке стандарде
приступачности којима се обезбеђује несметано кретање деце, старих, особа
са отежаним кретањем и особа са инвалидитетом. Поред претходно
наведеног правилника треба узети у обзир и СРПС У.А9. 201-206 који се
односе на просторне потребе инвалида у зградама и околини;
Приликом израде пројекта гаража за путничке аутомобиле обавезно
применити Правилник о техничким захтевима за заштиту гаража за путничке
аутомобиле од пожара и експлозија ("Службени лист Србије и Црне Горе",
број 31/2005);
На прелазу колског прилаза парцелама преко тротоара, нивелационо решење
колског прилаза мора бити такво да је тротоар у континуитету и увек у истом
нивоу. Овакво решење треба применити ради указивања на приоритетно
кретање пешака и бициклиста, у односу на возила која се крећу колским
прилазом;
Посебну пажњу приликом пројектовања, обележавања и постављања
сигнализације, обратити на укрштању колских прилаза комплексу и тротоара,
у смислу остваривања максималне безбедности пешака;
Приликом израде пројекта гараже обавезно применити ''Правилник о
техничким захтевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и
експлозије'' (''Службени лист Србије и Црне Горе'' број 31/ 2005).
планирани противпожарни пут мора бити пројектован у складу Правилником
о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое
за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара ("Сл.
лист СРЈ", бр. 8/95);
Изградњу паркинга извршити у складу са СРПС У.С4.234 којим су
дефинисане мере и начин обележавања места за паркирање за различите
врсте паркирања. Такође је потребно извршити резервацију паркинга у
складу са СРПС У.A9.204 који се односи на просторне потребе инвалида;
У гаражи треба обезбедити несметан пролаз возилима висине до 2m, а рампе
не смеју имати већи подужни нагиб од 12%, осим у случају затворене рампе и
рампе са системом грејања која могу имати максимални нагиб од 15%.
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Уколико на рампама постоје кривине, унутрашњи радијус не треба бити
мањи од 6 m. Вожња у гаражи треба да буде једноставна и безбедна, а
паркирање треба да буде што једноставније.
5.

ПЛАН ВОДНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ

5.1.

Снабдевање водом

Снабдевање водом планираног објекта биће решено преко постојеће водоводне
мреже која функционише у оквиру водоводног система Града Новог Сада.
Водоводна мрежа изграђена је на Булевару Михајла Пупина профила  150 mm,
у Улици народних хероја профила  125 mm, као и на простору Трга галерија профила
 100 mm.
Својим капацитетом постојећа водоводна мрежа задовољиће потребе за водом
планираног објекта.
Планирани објекат прикључиће се на постојећу водоводну мрежу у Улици
народних хероја, цевоводом профила  110 mm.
Урбанистичким пројектом оставља се могућност мање корекције положаја и
капацитета прикључка објекта на водоводну мрежу, а у складу са пројектно техничком
документацијом.
Против пожарну заштиту спровести преко планиране засебне водоводне мреже
за ту намену, а према посебним условима надлежног органа.
Положај постојеће водоводне мреже и планираног прикључка објекта на исту,
дат је у графичком приказу ''План водне инфраструктуре'' у размери 1:1000.
5.2.

Одвођење отпадних и атмосферских вода

Одвођење отпадних и атмосферских вода биће решено преко постојеће
канализационе мреже заједничког типа, која функционише у оквиру канализационог
систем Града Новог Сада.
Канализациона мрежа постоји на Булевару Михајла Пупина профила 135/90 cm
( 1300 mm код подземног пролаза), у Улици народних хероја профила  500 mm и на
Тргу галерија профила  400 mm.
Својим капацитетом постојећа канализациона мрежа задовољиће потребе за
одвођењем отпадних и атмосферских вода са предметног простора.
Планирани објекат прикључиће се на постојећу канализациону мрежу у Улици
народних хероја, цевоводом профила  200 mm, и на постојећу канализациону мрежу
на Тргу галерија цевоводом профила  200 mm.
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Урбанистичким пројектом оставља се могућност мање корекције положаја и
капацитета прикључка објекта на канализациону мрежу, а у складу са пројектно
техничком документацијом.
Положај постојеће канализационе мреже и планираних прикључка објекта на
исту, дат је у графичком приказу ''План водне инфраструктуре'' у размери 1:1000.
5.3.

Подземне воде

Меродавни нивои подземних вода су:
- максималан ниво подземних вода око 76,50 m н.в.,
- минималан ниво подземних вода око 73,50 m н.в.
Правац пада водног огледала, просечног нивоа подземне воде, је северозападјугоисток, са смером пада према југоистоку.
5.4.

Услови за прикључење на водну инфраструктуру
Услови прикључења на водоводну мрежу

Снабдевање водом из јавног водовода врши се прикључком објекта на јавни
водовод.
Прикључак на јавни водовод почиње од споја са водоводном мрежом, а
завршава се у склоништу за водомер, закључно са мерним уређајем.
Пречник водоводног прикључка са величином и типом водомера одређује ЈКП
"Водовод и канализација" на основу претходно урађеног хидрауличког прорачуна
унутрашњих инсталација за објекат, а у складу са техничким нормативима и Одлуком
о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке
воде и уклањања вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/2010 и 8/2011) и
Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за
водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист Града Новог Сада",
број 13/1994).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора имати засебан
прикључак.
За вишепородичне стамбене објекте водомери, за мерење потрошње воде се
постављају у шахтовима лоцираним ван објекта у парцели корисника 0,5 m од
регулационе линије и у просторијама за водомере лоцираним унутар самог објекта која
мора бити лоцирана уз регулациону линију према уличној водоводној мрежи са које се
даје прикључак.
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Код изградње пословних објеката код којих је неопходна спољашња хидрантска
мрежа врши се прикључење објеката пречником максимално DN 110 mm, са монтажом
водомера DN 100 mm.
Уколико се планира обједињена водоводна мрежа хидрантске и санитарне воде
потребно је на прикључку уградити комбинован водомер.
Извођење прикључка водовода, као и његова реконструкција су у надлежности
ЈКП "Водовод и Канализација" Нови Сад.
Услови прикључења на канализациону мрежу
Прикључак на канализацију почиње од споја са мрежом, а завршава се у
ревизионом шахту.
Пречник канализационог прикључка одређује ЈКП "Водовод и канализација", а у
складу са типом објекта, техничким нормативима и Одлуком о условима и начину
организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања
вода ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 60/10 и 8/11-исправка, 38/11 и 13/14) и
Правилником о техничким условима за прикључење на технички систем за
водоснабдевање и технички систем канализације ("Службени лист Града Новог Сада",
број 13/1994).
Свака грађевинска парцела са изграђеним објектом мора се прикључити на
канализациону мрежу.
Ревизионо окно лоцира се у парцели корисника на 0,5 m од регулационе линије
парцеле.
Прикључење подрумских и сутеренских просторија, на канализациони систем
дозвољава се само преко аутономног постројења, препумпавањем.
Код решавања одвода употребљених вода поступити по Одлуци о санитарнотехничким условима за испуштање употребљених вода у јавну канализацију
("Службени лист града Новог Сада", број 17/93).
Санитарно-фекалне отпадне воде могу се без пречишћавања испуштати у јавну
канализациону мрежу, уз поштовање услова и сагласности надлежног јавног
комуналног предузећа.
Извођење прикључка канализације, као и његова реконструкција су у
надлежности ЈКП "Водовод и Канализација" Нови Сад.
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6.

ПЛАН ЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
СА ПРИКЉУЧЦИМА НА МРЕЖУ

6.1.

Снабдевање електричном енергијом

Ово подручје се снабдева електричном енергијом из јединственог
електроенергетског система. Основни објекат за снабдевање је трансформаторска
станица (ТС) 35/10(20) kV Центар. Један део постојећих објекатa на предметној
парцели се напајао електричном енергијом из трансформаторске станице (ТС)
"Новосадска банка" преносног односа 10/0,4 kV а други део из подземне 0,4 kV
електродистрибутивне мреже. Преко парцеле број 462/1 на којој је предвиђена
изградња будућег пословно-стамбеног објекта пролазе два 10 kV подземна вода која су
у власништву "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови
Сад, а који напајају постојећу ТС "Новосадска банка".
Изградња планираног пословно-стамбеног комплекса захтева обезбеђење
континуираног снабдевања електричном енергијом. Да би се то обезбедило претходно
је потребно изместити оба 10 kV подземна вода на нову трасу која је планирана у
попречном профилу Булевара Михајла Пупина, а да би се то остварило претходно је
потребно да "Телеком Србија" а.д. напусти шахт 3а и пратећу мрежу (описано у делу
5.3.2. Електронске комуникације). Како би се створили услови за привремено напајање
постојеће ТС "Новосадска банка" а до окончања изградње будућег пословно-стамбеног
објекта, планира се изградња 20 kV водова до ТС "Новосадска банка" трасом из Улице
Мирослава Антића.
Кроз сутерен будућег објекта, од Улице булевар Михајла Пупина према Улици
Мирослава Антића потребно је обезбедити кабловску канализацију за могућност
полагања минимално три 20 kV подземна вода.
Снабдевање електричном енергијом стамбено-пословног комплекса се планира
изградњом нове трансформаторске станице 10(20)/0,4 kV и 20 kV вода који је потребно
изградити од ТС 35/10 kV "Центар". Могуће је и техничко решење које би
подразумевало изградњу будућих 20 kV подземних водова до нове ТС уклапањем у
постојећу 10 kV подземну електродистрибутивну мрежу. Нову ТС градити у приземљу
будућег објекта у делу према Улици Мирослава Антића или према Улици народних
хероја или према Улици булевар Михајла Пупина. До планиране ТС је потребно
обезбедити колски прилаз минималне ширине 3 m и минималне висине 3,5 m у случају
постојања пасажа. Од ТС ће полазити разводна нисконапонска 0,4 kV мрежа у објекту и
мрежа спољног и декоративног осветљења. Трасе инсталације спољног и декоративног
осветљења дефинисати у пројекту за грађевинску дозволу. Расветна тела постављати на
стубовима, фасадама објекта или партерно.
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За потребе смештања будућих ормана мерних места у оквиру будућег објекта у
приземљу, потребно је обезбедити засебну просторију.
Од будуће ТС до ормана мерних места, кроз објекат ће бити потребно изградити
потребан број 0,4 kV подземних водова. За изградњу истих, потребно је обезбедити
кабловску канализацију.
Изградња будуће ТС као и будућих 20 kV и 0,4 kV подземних водова вршиће се
у складу са Законом о заштити од пожара као и Правилником о техничким
нормативима за заштиту високих објеката од пожара.
Детаљнији услови за изградњу и измештање електроенергетске инфраструктуре
ће бити дефинисани у условима за пројектовање и прикључење надлежног носиоца
јавног овлашћења.
6.2.

Снабдевање топлотном енергијом

Ово подручје се снабдева топлотном енергијом из градског топлификационог
систем, из топлане (ТО) "Исток". На Булевару Михајла Пупина постоји изграђена
магистрална вреловодна мрежа са прикључцима до објеката у окружењу. На парцели на
којој се планира изградња пословно-стамбеног комплекса такође је израђен
прикључак до постојећег објекта.
До планираног пословно-стамбеног комплекса потребно је изградити нови
прикључак из улице Народних Хероја или сa Булевара Михајла Пупина. Пре почетка
изградње комплекса потребно је извршити следеће активности:
- изградити део магистралног вреловода у улици Народних Хероја и нове
прикључке за објекте на Булевару Михајла Пупина 4а и Трг Галерија 4 од
постојеће мреже у улици Мирослава Антића;
- уклонити магистрални вреловод од Булевара Михајла Пупина до парцеле
објекта у улици Народних Хероја 5 и уградити вентиле на магистралном
вреловоду у објекту у улици Народних Хероја 5;
- уклонити прикључак за објекат у улици Народних Хероја 1;
- извршити реконструкцију постојеће мреже на Булевару Михајла Пупина и у
склопу реконструкције уклонити лиру код шахта 458.
Процењује се да ће постојећа вреловодна мрежа имати довољно капацитета за
квалитетно снабдевање планираних садржаја. Детаљније услове за изградњу и
измештање термоенергетске инфраструктуре прибавити од ЈКП "Новосадска топлана".
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6.3.

Мере енергетске ефикасности изградње

Ради повећања енергетске ефикасности, приликом пројектовања, изградње и
касније експлоатације објеката, као и приликом опремања енергетском
инфраструктуром, потребно је применити следеће мере:
- приликом пројектовања водити рачуна о облику, положају и повољној
оријентацији објеката, као и о утицају ветра на локацији;
- користити класичне и савремене термоизолационе материјале приликом
изградње објеката (полистирени, минералне вуне, полиуретани, комбиновани
материјали, дрво, трска и др.);
- у инсталацијама осветљења у објектима и у инсталацијама спољног и
декоративног осветљења употребљавати енергетски ефикасна расветна тела.
- користити пасивне соларне системе (стакленици, масивни зидови, тромбмишелов зид итд.);
- постављати соларне панеле (фотонапонске модуле и топлотне колекторе) као
фасадне и кровне елементе где техничке могућности то дозвољавају;
- размотрити могућност постављања тзв. зелених кровова и фасада, као и
коришћење атмосферских и отпадних вода;
- размотрити могућност уградње аутоматског система за регулисање
потрошње свих енергетских уређаја у објекту.
Објекти високоградње морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и
одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Ова својства се
утврђују издавањем сертификата о енергетским својствима који чини саставни део
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.
6.4.

Електронске комуникације

На подручју постоји изграђена мрежа електронских комуникација за потребе
постојећег објекта. На Булевару Михајла Пупина и у улици Народних Хероја, као и
преко парцеле на којој ће се градити стамбено-пословни комплекс постоје
телекомуникациони објекти и мрежа каблова који су угрожени планираном изградњом.
Због тога је пре изградње и прикључења планираног комплекса потребно извршити
измештање и проширење постојећих и изградњу нових тк објеката и каблова. Потребно
је извршити следеће активности:
- проширење шахта бр. 2 према Булевару Михајла Пупина;
- напуштање шахтова 3 и 3а и пратећих коридора;
- изградња нових траса и два нова шахта.
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Детаљније услове за изградњу и измештање телекомуникационе инфраструктуре
тражити од "Телеком Србија" а.д.
За предметно подручје се планира модернизација приступне тк мреже која би
обезбедила капацитете за пружање будућих тк услуга у оквиру планираног комплекса.
То обухвата реализацију одговарајуће технологије (FTTB (Fiber to the Building) или
FTTO (Fiber to the Office)) која подразумева полагање оптичког приводног кабла до
објеката и инсталирање одговарајуће опреме унутар објеката. У оквиру решења
инфраструктуре у урбанистичком пројекту се планира подземна траса-коридор за
приводну тк канализацију до свих целина у оквиру комплекса (минимално два одвојена
тк коридора), као и повезивање са постојећом тк канализацијом. За потребе повезивања
објекта комплекса на тк мрежу потребно је у оквиру објекта, а према условима
"Телеком Србија" а.д., обезбедити посебну просторију за смештај телекомуникационе
опреме.
У оквиру стамбених објеката са више стамбених јединица, стамбених зграда са
више корисника простора и стамбених делова стамбено-пословних зграда потребно је
поставити инсталацију заједничког антенског система, који омогућава независан
пријем услуга радио и телевизијских програма и њихову дистрибуцију крајњим
корисницима. Услове прибавити од надлежног оператера.
Планира се потпуна покривеност овог подручја сигналом мобилне телефоније
свих надлежних оператера. На подручју нема активних или постојећих базних станица
мобилне телефоније, али постоји могућност да постојећи радио-релејни (РР) коридори
захвате горњи део планираног објекта. Услове заштите РР коридора прибавити од
"Телеком Србија" а.д. Системе мобилне телефоније, као и осталих електронских
комуникација је могуће постављати уз поштовање следећих услова:
- антенски системи и базне станице мобилне телефоније и осталих
електронских комуникација могу се постављати на кровне и горње фасадне
површине објеката уз обавезну сагласност власника;
- антенске системе постављати уз поштовање свих правилника и техничких
препорука из ове области, као и препорука светске здравствене организације;
- за постављање антенских система и базних станице мобилне телефоније и
осталих електронских система обавезно је претходно позитивно мишљење
надлежног органа управе.
У самом комплексу је могуће и постављање телефонских говорница, система
видео надзора, уређаја за wireless интернет и сл.
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6.5.

Услови за прикључење на енергетску инфраструктуру

Услови прикључења на електроенергетску мрежу
Прикључење објеката на електроенергетску мрежу решити изградњом прикључка
који се састоји од прикључног вода, кабловске прикључне кутије (КПК) и ормана мерног
места (ОММ). Прикључни вод изградити подземно од постојећег или планираног вода
или директно из трансформаторске станице. Детаљније услове за прикључење и
изградњу прикључног вода и положај КПК и ОММ-а прибавити од "ЕПС Дистрибуција"
д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад.
Услови прикључења на топловодну мрежу
Да би се објекти прикључили на топловодну мрежу потребно је на погодном
месту у подруму (сутерену) или приземљу објекта изградити једну или више топлотних
подстаница. Такође је потребно омогућити изградњу вреловодног прикључка од
постојећег или планираног вреловода до подстанице на најпогоднији начин, а све у
складу са условима ЈКП "Новосадска топлана".
Услови прикључења на мрежу електронских комуникација
Прикључак на мрежу електронских комуникација извести преко подземног
типског прикључка на приступачном месту на фасади објекта или у оквиру објекта.
Детаљније услове за прикључење прибавити од надлежног дистрибутера.
Прикључак на заједнички антенски систем извести према условима надлежног
оператера.
Прикључак на кабловски дистрибутивни систем извести према условима локалног
дистрибутера.
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ПРИЛОГ 1: Детаљан приказ нумеричких показатеља из идејног решења
001. Нето обрачун површина
Намјена

Површина

Редукована површина (-3%)

Комуникације
Паркирање
Саобраћајница
ТП
А 0.02 - Гаража - 3

131.24 м²
1841.27 м²
1678.38 м²
161.00 м²
3811.89 м²

127.30 м²
1786.03 м²
1628.03 м²
156.17 м²
3697.53 м²

Комуникације
Паркирање
Саобраћајница
ТП
А 0.04 - Гаража - 2

128.36 м²
1777.76 м²
1741.09 м²
160.31 м²
3807.52 м²

124.51 м²
1724.43 м²
1688.86 м²
155.50 м²
3693.29 м²

Комуникације
Паркирање
Саобраћајница
ТП
А 0.06 - Гаража -1

129.65 м²
1775.96 м²
1775.64 м²
137.57 м²
3818.81 м²

125.76 м²
1722.68 м²
1722.38 м²
133.44 м²
3704.25 м²

Комуникације
L 0.1
L 0.2
L 0.3
L 0.4
L 0.5
L 0.6
L 0.7
L 0.8
L 0.9
L 0.10
L 0.11
L 0.12
L 0.13
А 0.30 - Приземље

271.51 м²
401.89 м²
78.68 м²
215.41 м²
93.73 м²
243.30 м²
152.54 м²
149.23 м²
126.39 м²
382.44 м²
424.55 м²
113.81 м²
282.34 м²
603.07 м²
3538.89 м²

263.36 м²
389.84 м²
76.32 м²
208.95 м²
90.92 м²
236.00 м²
147.96 м²
144.75 м²
122.60 м²
370.97 м²
411.81 м²
110.40 м²
273.87 м²
584.98 м²
3432.72 м²

Комуникације
L 1.1
L 1.2
L 1.3
L 1.4
L 1.5

92.35 м²
186.47 м²
123.71 м²
68.20 м²
66.54 м²
221.45 м²

89.58 м²
180.88 м²
120.00 м²
66.16 м²
64.54 м²
214.81 м²
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L 1.6
L 1.7
L 1.8
L 1.9
L 1.10
L 1.11
L 1.12
L 1.13
А 1.11 - I спрат пословно

54.84 м²
40.60 м²
39.51 м²
103.48 м²
54.84 м²
55.26 м²
31.95 м²
37.98 м²
1177.17 м²

53.20 м²
39.38 м²
38.32 м²
100.38 м²
53.19 м²
53.60 м²
30.99 м²
36.84 м²
1141.86 м²

Комуникације
L 1.7
PA G.1
PA G.2
PA G.3
PA G.4
PA G.5
PA G.6
ТП
А 1.10 - Мезанин

386.20 м²
415.50 м²
52.46 м²
35.64 м²
76.54 м²
48.18 м²
65.08 м²
97.49 м²
20.21 м²
1197.30 м²

374.61 м²
403.03 м²
50.89 м²
34.57 м²
74.24 м²
46.73 м²
63.13 м²
94.57 м²
19.60 м²
1161.38 м²

Комуникације
L 2.1
L 2.2
L 2.3
L 2.4
L 2.5
L 2.6
L 2.7
L 2.8
L 2.9
L 2.10
L 2.11
L 2.12
L 2.13
А 2.11 - II спрат пословно

103.99 м²
185.73 м²
123.44 м²
67.58 м²
66.54 м²
220.58 м²
54.29 м²
40.03 м²
38.80 м²
106.00 м²
65.28 м²
72.53 м²
44.66 м²
53.68 м²
1243.14 м²

100.87 м²
180.16 м²
119.73 м²
65.56 м²
64.54 м²
213.97 м²
52.66 м²
38.83 м²
37.64 м²
102.82 м²
63.32 м²
70.35 м²
43.32 м²
52.07 м²
1205.85 м²

Комуникације
PA 1 (1.1B)
PA 1 (1.1C)
PA 2 (1.2B)
PA 2 (1.2C)
PA 3 (1.3B)
PA 4 (1.4B)
PA 5 (1.5B)

119.01 м²
74.10 м²
23.16 м²
44.80 м²
42.02 м²
42.73 м²
70.56 м²
26.64 м²

115.44 м²
71.88 м²
22.46 м²
43.45 м²
40.76 м²
41.45 м²
68.45 м²
25.84 м²
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PA 6 (1.6B)
PA 7 (1.7B)
PA 9 (1.9B)
S 1 (1.1А)
S 1 (1.1C)
S 3 (1.3А)
S 4 (1.4А)
S 5 (1.5А)
S 6 (1.6А)
А 2.10 - I спрат

86.90 м²
47.86 м²
94.88 м²
108.30 м²
0.60 м²
84.43 м²
47.14 м²
50.45 м²
82.61 м²
1046.19 м²

84.30 м²
46.43 м²
92.03 м²
105.05 м²
0.58 м²
81.90 м²
45.72 м²
48.93 м²
80.14 м²
1014.80 м²

Комуникације
L 3.1
L 3.2
L 3.3
L 3.4
L 3.5
L 3.6
L 3.7
L 3.8
L 3.9
L 3.10
L 3.11
L 3.12
L 3.13
А 3.11 - III спрат пословно

103.99 м²
105.69 м²
122.66 м²
68.07 м²
66.70 м²
221.30 м²
53.70 м²
39.46 м²
38.26 м²
104.01 м²
63.72 м²
71.13 м²
56.17 м²
123.13 м²
1237.99 м²

100.87 м²
102.52 м²
118.98 м²
66.03 м²
64.70 м²
214.66 м²
52.09 м²
38.27 м²
37.11 м²
100.89 м²
61.80 м²
69.00 м²
54.49 м²
119.43 м²
1200.85 м²

Комуникације
S 1 (2.1А)
S 1 (2.1B)
S 1 (2.1C)
S 2 (2.2B)
S 2 (2.2C)
S 3 (2.3А)
S 3 (2.3B)
S 3 (2.3C)
S 4 (2.4А)
S 4 (2.4B)
S 4 (2.4C)
S 5 (2.5А)
S 5 (2.5B)
S 6 (2.6А)
S 6 (2.6B)
S 7 (2.7B)
S 8 (2.8B)

119.22 м²
108.31 м²
74.17 м²
42.01 м²
45.07 м²
38.52 м²
84.93 м²
43.14 м²
43.71 м²
47.49 м²
49.98 м²
42.14 м²
50.52 м²
26.45 м²
83.20 м²
83.09 м²
48.27 м²
94.75 м²

115.65 м²
105.06 м²
71.94 м²
40.75 м²
43.72 м²
37.37 м²
82.38 м²
41.85 м²
42.39 м²
46.07 м²
48.49 м²
40.88 м²
49.00 м²
25.66 м²
80.71 м²
80.60 м²
46.82 м²
91.90 м²
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А 3.10 - II спрат

1124.97 м²

1091.22 м²

Комуникације
S 1 (3.1А)
S 1 (3.1B)
S 1 (3.1C)
S 2 (3.2B)
S 2 (3.2C)
S 3 (3.3А)
S 3 (3.3B)
S 3 (3.3C)
S 4 (3.4А)
S 4 (3.4B)
S 4 (3.4C)
S 5 (3.5А)
S 5 (3.5B)
S 6 (3.6А)
S 6 (3.6B)
S 7 (3.7B)
S 8 (3.8B)
А 4.10 - III спрат

118.71 м²
109.15 м²
74.17 м²
45.05 м²
45.07 м²
38.52 м²
84.75 м²
43.14 м²
43.72 м²
47.49 м²
50.10 м²
42.16 м²
49.03 м²
26.64 м²
84.60 м²
86.88 м²
47.88 м²
94.94 м²
1131.98 м²

115.15 м²
105.88 м²
71.94 м²
43.69 м²
43.72 м²
37.36 м²
82.21 м²
41.85 м²
42.41 м²
46.07 м²
48.59 м²
40.89 м²
47.56 м²
25.84 м²
82.06 м²
84.27 м²
46.45 м²
92.09 м²
1098.02 м²

Комуникације
L 4.1
L 4.2
L 4.3
L 4.4
L 4.5
L 4.6
L 4.7
L 4.8
L 4.9
L 4.10
L 4.11
L 4.12
L 4.13
А 4.11 - IV спрат пословно

105.29 м²
89.95 м²
135.05 м²
65.52 м²
59.35 м²
167.54 м²
53.63 м²
39.40 м²
38.20 м²
105.22 м²
65.28 м²
72.35 м²
45.48 м²
134.02 м²
1176.26 м²

102.13 м²
87.25 м²
131.00 м²
63.55 м²
57.57 м²
162.51 м²
52.02 м²
38.22 м²
37.06 м²
102.06 м²
63.32 м²
70.18 м²
44.11 м²
130.00 м²
1140.98 м²

Комуникације
S 1 (4.1А)
S 1 (4.1B)
S 1 (4.1C)
S 2 (4.2B)
S 2 (4.2C)
S 3 (4.3А)

103.11 м²
108.93 м²
74.17 м²
44.28 м²
45.07 м²
37.84 м²
84.84 м²

100.02 м²
105.67 м²
71.94 м²
42.95 м²
43.72 м²
36.70 м²
82.29 м²
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S 3 (4.3B)
S 3 (4.3C)
S 4 (4.4А)
S 4 (4.4B)
S 4 (4.4C)
S 5 (4.5А)
S 5 (4.5B)
S 6 (4.6B)
S 7 (4.7B)
S 8 (4.8B)
А 5.10 - IV спрат

43.14 м²
43.76 м²
47.49 м²
50.10 м²
42.37 м²
138.67 м²
26.50 м²
86.88 м²
48.27 м²
94.66 м²
1120.07 м²

41.85 м²
42.45 м²
46.07 м²
48.59 м²
41.10 м²
134.51 м²
25.71 м²
84.27 м²
46.82 м²
91.82 м²
1086.46 м²

Комуникације
L 4.6
L 4.7
L 4.8
L 4.9
L 4.10
L 4.11
L 5.1
L 5.2
L 5.3
L 5.4
L 5.11
L 5.12
L 5.13
А 5.11 - V спрат пословно

103.99 м²
170.54 м²
54.19 м²
40.01 м²
38.78 м²
105.84 м²
65.28 м²
104.92 м²
122.91 м²
66.28 м²
60.02 м²
72.35 м²
45.48 м²
134.02 м²
1184.60 м²

100.87 м²
165.42 м²
52.57 м²
38.81 м²
37.61 м²
102.66 м²
63.32 м²
101.77 м²
119.22 м²
64.29 м²
58.22 м²
70.18 м²
44.12 м²
130.00 м²
1149.06 м²

Комуникације
S 1 (5.1А)
S 1 (5.1B)
S 1 (5.1C)
S 2 (5.2B)
S 2 (5.2C)
S 3 (5.3А)
S 3 (5.3B)
S 3 (5.3C)
S 4 (5.4А)
S 4 (5.4B)
S 4 (5.4C)
S 5 (5.5А)
S 5 (5.5B)
S 6 (5.6B)
S 7 (5.7B)
S 8 (5.8B)

104.91 м²
108.49 м²
74.15 м²
44.03 м²
45.07 м²
37.84 м²
84.56 м²
43.14 м²
43.77 м²
47.49 м²
50.10 м²
29.15 м²
139.02 м²
26.64 м²
86.90 м²
48.27 м²
94.66 м²

101.76 м²
105.24 м²
71.93 м²
42.71 м²
43.72 м²
36.70 м²
82.02 м²
41.85 м²
42.46 м²
46.07 м²
48.59 м²
28.28 м²
134.85 м²
25.84 м²
84.29 м²
46.82 м²
91.82 м²
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А 6.10 - V спрат

1108.19 м²

1074.94 м²

Комуникације
L 6.1
L 6.2
L 6.3
L 6.4
L 6.5
L 6.6
L 6.7
L 6.8
L 6.9
L 6.10
L 6.11
L 6.12
L 6.13
А 6.11 - VI спрат пословно

105.30 м²
90.52 м²
136.18 м²
66.18 м²
60.02 м²
170.49 м²
54.21 м²
40.01 м²
38.78 м²
105.92 м²
65.28 м²
72.35 м²
45.48 м²
134.02 м²
1184.74 м²

102.14 м²
87.80 м²
132.10 м²
64.20 м²
58.22 м²
165.37 м²
52.59 м²
38.81 м²
37.61 м²
102.75 м²
63.32 м²
70.18 м²
44.12 м²
130.00 м²
1149.20 м²

Комуникације
S 1 (6.1А)
S 1 (6.1B)
S 1 (6.1C)
S 2 (6.2B)
S 2 (6.2C)
S 3 (6.3А)
S 3 (6.3B)
S 3 (6.3C)
S 4 (6.4А)
S 4 (6.4B)
S 4 (6.4C)
S 5 (6.5B)
S 6 (6.6А)
S 6 (6.6B)
S 7 (6.7B)
S 8 (6.8B)
А 7.10 - VI спрат

104.72 м²
108.99 м²
74.17 м²
43.71 м²
45.07 м²
39.00 м²
84.84 м²
43.14 м²
43.72 м²
47.49 м²
50.03 м²
29.15 м²
26.64 м²
138.86 м²
86.88 м²
48.27 м²
94.66 м²
1109.33 м²

101.58 м²
105.72 м²
71.94 м²
42.40 м²
43.72 м²
37.83 м²
82.29 м²
41.85 м²
42.41 м²
46.07 м²
48.53 м²
28.28 м²
25.84 м²
134.69 м²
84.27 м²
46.82 м²
91.82 м²
1076.05 м²

Комуникације
L 7.1
L 7.2
L 7.3
L 7.5
L 7.6

105.30 м²
150.53 м²
136.17 м²
66.32 м²
170.35 м²
54.21 м²

102.14 м²
146.02 м²
132.09 м²
64.33 м²
165.24 м²
52.59 м²
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L 7.7
L 7.8
L 7.9
L 7.10
L 7.11
L 7.12
L 7.13
А 7.11 - VII спрат пословно

40.01 м²
38.78 м²
89.22 м²
65.28 м²
72.35 м²
45.48 м²
134.02 м²
1168.02 м²

38.81 м²
37.61 м²
86.54 м²
63.32 м²
70.18 м²
44.12 м²
130.00 м²
1132.98 м²

Комуникације
S 1 (7.1А)
S 1 (7.1B)
S 1 (7.1C)
S 2 (7.2B)
S 2 (7.2C)
S 3 (7.3А)
S 3 (7.3B)
S 3 (7.3C)
S 4 (7.4А)
S 4 (7.4B)
S 4 (7.4C)
S 5 (7.5B)
S 6 (7.6А)
S 6 (7.6B)
S 7 (7.7B)
С 8 (7.8B)
А 8.10 - VII спрат

104.91 м²
109.12 м²
74.17 м²
44.28 м²
45.07 м²
39.00 м²
84.84 м²
43.14 м²
43.72 м²
47.49 м²
50.10 м²
29.15 м²
26.64 м²
133.62 м²
86.88 м²
48.27 м²
94.59 м²
1104.96 м²

101.76 м²
105.84 м²
71.94 м²
42.95 м²
43.72 м²
37.83 м²
82.29 м²
41.85 м²
42.41 м²
46.07 м²
48.59 м²
28.28 м²
25.84 м²
129.61 м²
84.27 м²
46.82 м²
91.75 м²
1071.82 м²

Комуникације
L 8.1
L 8.2
L 8.3
L 8.4
L 8.5
L 8.6
L 8.7
L 8.8
L 8.9
L 8.10
L 8.11
L 8.12
А 8.11 - VIII спрат пословно

103.97 м²
92.60 м²
61.30 м²
83.53 м²
38.75 м²
53.02 м²
65.97 м²
93.35 м²
67.91 м²
33.20 м²
70.98 м²
44.65 м²
134.39 м²
943.61 м²

100.85 м²
89.83 м²
59.46 м²
81.03 м²
37.58 м²
51.42 м²
63.99 м²
90.55 м²
65.87 м²
32.21 м²
68.85 м²
43.31 м²
130.36 м²
915.31 м²

Комуникације

79.29 м²

76.91 м²
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S 1 (8.1А)
S 1 (8.1B)
S 1 (8.1C)
S 2 (8.2B)
S 2 (8.2C)
S 3 (8.3А)
S 3 (8.3B)
S 3 (8.3C)
S 4 (8.4А)
S 4 (8.4B)
S 4 (8.4C)
S 5 (8.5А)
S 5 (8.5B)
S 6 (8.6B)
S 7 (8.7B)
S 8 (8.8B)
А 9.10 - VIII спрат

108.70 м²
74.17 м²
31.17 м²
45.07 м²
37.84 м²
84.93 м²
43.14 м²
43.76 м²
47.49 м²
50.10 м²
29.15 м²
112.39 м²
26.64 м²
86.88 м²
48.27 м²
94.66 м²
1043.62 м²

105.44 м²
71.94 м²
30.24 м²
43.72 м²
36.70 м²
82.38 м²
41.85 м²
42.45 м²
46.07 м²
48.59 м²
28.28 м²
109.02 м²
25.84 м²
84.27 м²
46.82 м²
91.82 м²
1012.32 м²

Комуникације
КS 9.1
КS 9.2
КS 9.3
КS 9.4
КS 9.5
А 9.11 - IX спрат - кула

107.79 м²
142.98 м²
52.91 м²
57.95 м²
107.07 м²
182.74 м²
651.44 м²

104.55 м²
138.69 м²
51.33 м²
56.21 м²
103.86 м²
177.26 м²
631.90 м²

Комуникације
S 1 (9.1А)
S 1 (9.1B)
S 1 (9.1C)
S 2 (9.2B)
S 2 (9.2C)
S 3 (9.3А)
S 3 (9.3B)
S 3 (9.3C)
S 4 (9.4А)
S 4 (9.4B)
S 4 (9.4C)
S 5 (9.5А)
S 5 (9.5B)
S 6 (9.6B)
S 7 (9.7B)
S 8 (9.8B)
А 10.10 - IX спрат

104.72 м²
108.69 м²
74.17 м²
44.60 м²
45.07 м²
38.87 м²
84.83 м²
43.14 м²
43.71 м²
47.49 м²
50.10 м²
29.15 м²
68.58 м²
26.64 м²
86.88 м²
48.27 м²
94.59 м²
1039.48 м²

101.58 м²
105.43 м²
71.94 м²
43.27 м²
43.72 м²
37.70 м²
82.28 м²
41.85 м²
42.39 м²
46.07 м²
48.59 м²
28.28 м²
66.52 м²
25.84 м²
84.27 м²
46.82 м²
91.75 м²
1008.29 м²
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Комуникације
КS 10.1
КS 10.2
КS 10.3
КS 10.4
А 10.11 - X спрат - кула

53.09 м²
136.12 м²
139.48 м²
104.65 м²
185.81 м²
619.15 м²

51.50 м²
132.03 м²
135.29 м²
101.51 м²
180.24 м²
600.57 м²

Комуникације
S 1 (10.1А)
S 1 (10.1B)
S 1 (10.1C)
S 2 (10.2А)
S 2 (10.2B)
S 3 (10.3А)
S 3 (10.3B)
S 4 (10.4B)
S 5 (10.5B)
А 11.10 - X спрат

93.83 м²
108.65 м²
120.17 м²
117.59 м²
87.98 м²
132.15 м²
126.03 м²
86.88 м²
48.27 м²
94.66 м²
1016.21 м²

91.02 м²
105.39 м²
116.57 м²
114.06 м²
85.34 м²
128.19 м²
122.24 м²
84.27 м²
46.82 м²
91.82 м²
985.72 м²

Комуникације
КS 11.1
КS 11.2
КS 11.3
А 11.11 - XI спрат кула

40.99 м²
246.85 м²
104.81 м²
188.99 м²
581.64 м²

39.76 м²
239.44 м²
101.67 м²
183.32 м²
564.19 м²

Комуникације
S 1 (11.1B)
S 1 (11.2А)
S 1 (11.4C)
S 2 (11.2А)
S 2 (11.2B)
S 3 (11.3B)
А 12.10 - XI спрат

96.47 м²
171.34 м²
108.87 м²
154.46 м²
167.60 м²
109.96 м²
116.45 м²
925.16 м²

93.58 м²
166.20 м²
105.60 м²
149.83 м²
162.57 м²
106.66 м²
112.96 м²
897.40 м²

38.91 м²
291.83 м²
192.77 м²
523.50 м²
39635.83 м²

37.74 м²
283.07 м²
186.98 м²
507.80 м²
38446.75 м²

Комуникације
КS 12.1
КS 12.2
А 12.11 - XII спрат кула
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001. Нето површина пословних апартмана
Ниво

Површина

Редукована површина(-3%)

А 1.10 - Мезанин
А 2.10 - I спрат

375.39 м²
553.66 м²
929.05 м²

364.13 м²
537.05 м²
901.18 м²

Ниво

Површина

Редукована површина(-3%)

А 0.30 - Приземље
А 1.11 - I спрат пословно
А 1.10 - Мезанин
А 2.11 - II спрат пословно
А 3.11 - III спрат пословно
А 4.11 - IV спрат пословно
А 5.11 - V спрат пословно
А 6.11 - VI спрат пословно
А 7.11 - VII спрат пословно
А 8.11 - VIII спрат пословно

3267.38 м²
1084.82 м²
415.50 м²
1139.15 м²
1134.00 м²
1070.97 м²
1080.61 м²
1079.44 м²
1062.72 м²
839.64 м²
12174.23 м²

3169.36 м²
1052.28 м²
403.03 м²
1104.98 м²
1099.98 м²
1038.85 м²
1048.19 м²
1047.06 м²
1030.83 м²
814.45 м²
11809.00 м²

Ниво

Површина

Редукована површина (-3%)

А 2.10 - I спрат
А 3.10 - II спрат
А 4.10 - III спрат
А 5.10 - IV спрат
А 6.10 - V спрат
А 7.10 - VI спрат
А 8.10 - VII спрат
А 9.10 - VIII спрат
А 9.11 - IX спрат - кула
А 10.10 - IX спрат
А 10.11 - X спрат - кула
А 11.10 - X спрат
А 11.11 - XI спрат кула
А 12.10 - XI спрат
А 12.11 - XII спрат кула

373.53 м²
1005.75 м²
1013.27 м²
1016.95 м²
1003.28 м²
1004.61 м²
1000.06 м²
964.34 м²
543.66 м²
934.76 м²
566.06 м²
922.38 м²
540.64 м²
828.68 м²
484.60 м²
12202.55 м²

362.32 м²
975.57 м²
982.87 м²
986.44 м²
973.18 м²
974.47 м²
970.05 м²
935.41 м²
527.35 м²
906.72 м²
549.07 м²
894.71 м²
524.42 м²
803.82 м²
470.06 м²
11836.47 м²

001. Нето површина пословних простора

002. Нето површина станова
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100. БРУТО обрачун површина објекта
Етажа

Намена

Поврсина

А 0.30 - Приземље
А 1.11 - I спрат пословно
А 1.10 - Мезанин
А 2.11 - II спрат пословно
А 2.10 - I спрат
А 3.11 - III спрат пословно
А 4.11 - IV спрат пословно
А 5.11 - V спрат пословно
А 6.11 - VI спрат пословно
А 7.11 - VII спрат пословно
А 8.11 - VIII спрат пословно

Пословно
Пословно
Пословно
Пословно
Пословно
Пословно
Пословно
Пословно
Пословно
Пословно
Пословно

А 2.10 - I спрат
А 3.10 - II спрат
А 4.10 - III спрат
А 5.10 - IV спрат
А 6.10 - V спрат
А 7.10 - VI спрат
А 8.10 - VII спрат
А 9.10 - VIII спрат
А 9.11 - IX спрат - кула
А 10.10 - IX спрат
А 10.11 - X спрат - кула
А 11.10 - X спрат
А 11.11 - XI спрат кула
А 12.10 - XI спрат
А 12.11 - XII спрат кула

Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено
Стамбено

3899.46 м²
1274.71 м²
1307.63 м²
1334.31 м²
721.49 м²
1333.97 м²
1266.37 м²
1265.35 м²
1266.03 м²
1265.30 м²
1011.15 м²
15945.77 м²
473.93 м²
1281.69 м²
1282.04 м²
1264.20 м²
1251.41 м²
1251.21 м²
1248.09 м²
1220.89 м²
659.71 м²
1189.54 м²
662.31 м²
1129.00 м²
625.46 м²
1035.14 м²
559.62 м²
15134.23 м²
31080.00 м²

43

ПРИЛОГ 2:
Анализа саобраћаја у функцији планираних садржаја на пословно-стамбеном
комплексу уз Улицу народних хероја
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АНАЛИЗА САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ
САДРЖАЈА ПОСЛОВНО СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА
УЗ УЛИЦУ НАРОДНИХ ХЕРОЈА
У НОВОМ САДУ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ"
ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД
21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ АНАЛИЗЕ:

НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ:

Александар ПАЊКОВИЋ, дипл. инж. саоб.

УЧЕСНИЦИ У ИЗРАДИ АНАЛИЗЕ:

Бранко РАЂЕНОВИЋ, дипл. инж. арх.
Наташа ВУЈКОВ, дипл. лик. умет
Владан МИШИЋ, дипл. инж. саобр.
Немања МАОДУШ, саоб техн.
Јована МИЛОВИЋ, дипл. инж. арх.
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АНАЛИЗА САОБРАЋАЈА У ФУНКЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ
САДРЖАЈА НА ПОСЛОВНО СТАМБЕНОМ КОМПЛЕКСУ УЗ
УЛИЦУ НАРОДНИХ ХЕРОЈА У НОВОМ САДУ

1. Основ и циљ израде Анализе
На основу "измене и допуне плана генералне регулације простора за мешовиту
намену између Булевара европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка
Зрењанина, Булевара М. Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду", бр.
1.3.2/15 (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 63/15), на парцели број 462/1 К.О. Нови Сад II
планира се пословно-стамбени комплекс (некадашњи комплекс Ерсте банке а.д.). Овим
планом, на наведеној парцели условљава се разрада урбанистичким пројектом, при
чему се посебна пажња мора посветити дефинисању саобраћајног решења. Приликом
израде урбанистичког пројекта обавезна је израда симулације саобраћаја са
сагледавањем ширег саобраћајног решења.
У вези са наведеним, урађена је ова анализа са циљем да се представи утицај
планираног комплекса (након његове изградње) на саобраћајну мрежу која га окружује.
Поред текстуалног и нумеричког дела, саставни део анализе је симулација саобраћаја
који је урађен у софтверском пакету "PTV VISSIM" (микросимулација предметног
простора), а чији ће резултати бити приказани кроз изабране фотографије модела и у
видео формату (avi file).

2. Подручје обухвата Анализе
Подручје обухваћено Анализом подразумева све саобраћајне површине које
окружују простор предметног комплекса, односно саобраћајнице на које ће утицати
изградња предметног комплекса.
У вези са тим, анализирани су саобраћајни токови на следећим саобраћајницама:




Булевар Михајла Пупина од улице Јеврејска до кућног броја 6 (смер
кретања моторних возила у правцу запад-исток),
улица Народних хероја и
Трг галерија у оквиру којег се налази и раскрсница овог трга са улицама
Васе Стајића и Мирослава Антића

Булевар Михајла Пупина чини део основне саобраћајне мреже града, којим се
одвија интензивни саобраћај за моторна возила на три траке по смеру, ширине коловоза

10 метара по смеру. Овом саобраћајницом одвијају се интензивни пешачки токови и не
постоји изграђена бициклистичка стаза (на овом делу булевара).
Улица Народних хероја чини део секундарне саобраћајне мреже града. У оквиру
попречног профила ове улице налази се коловоз ширине 6 m, обострани тротоари
ширине 3,5 до 5,5 m и управни улични паркинзи за путничке аутомобиле (уз западну
ивицу коловоза). Улицом Народних хероја одвија се интензивни пешачки саобраћај
првенствено тротоаром уз источну регулацију улице.
Трг галерија подразумева "слепу" саобраћајницу са обостраним управним
паркинзима и тротоаром уз југозападну регулацију ове улице. У оквиру Трга, налази се
и јавни паркинг под режимом наплате, као и зелена парковска површина. На
саобраћајним површинама у оквиру Трга, као и на раскрсници Трга Галерија са
улицама Васе Стајића и Мирослава Антића, нема саобраћајних оптерећења.

3. Улазни подаци
За израду анализе коришћени су следећи подаци:
планирана саобраћајна решења из важеће планске документације,
подаци из идејног решења планираног стамбено пословног комплекса,
подаци из НОСТРАМА (Новосадски саобраћајни модел),
редови вожње и линије јавног градског превоза путника које саобраћају
Булеваром Михајла Пупина,
5. сигнални план "Р001 Булевар М. Пупина -Јеврејска",
6. карактеристике паркирања на паркиралиштима у Новом Саду и
7. вредности добијене бројањем саобраћаја.
1.
2.
3.
4.

3.1. Планирана саобраћајна решења из важеће планске документације
Планирана саобраћајна решења преузета су из "измене и допуне плана
генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара
цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара М. Пупина, улица
Јеврејске и Футошке у Новом Саду", бр. 1.3.2/15 (Сл. лист Града Новог Сада, бр. 63/15)
и ПДР блокова око Железничке улице у Новом Саду , бр. 1.4.3/06 (Сл. лист Новог Сада
бр. 23/07). Графички извод из наведених планских докумената, приказан је на слици
број 1.
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Слика бр. 1 графички извод из важеће планске документације

3.2. Подаци из идејног решења планираног стамбено пословног комплекса
Из идејног решења планираног пословно-стамбеног комплекса, коришћени су
следећи подаци:
- положај колских улаза-излаза у гаражу у оквиру објекта. Планирана су два
двосмерна колска улаза-излаза у гаражу. Један из улице Народних хероја, а
други са Трга галерија и
- решење стационарног саобраћаја. Решава се у три нивоа подземне гараже и
једним делом на мезанину. Укупан капацитет је приближно 400 паркинг места.
3.3. Подаци из НОСТРАМА
Из НОСТРАМА (Новосадског саобраћајног модела) преузети су подаци о
саобраћајним токовима на Булевару Михајла Пупина и улицама Јеврејска и Успенска.
3.4. Редови вожње и линије јавног градског превоза путника које саобраћају
Булеваром Михајла Пупина
За потребе израде модела, са интернет странице (http://www.gspns.co.rs)
преузете су линије јавног градског превоза путника и редови вожње. Ови подаци
коришћени су у симулацији, а приказују оптерећење аутобуског стајалишта на
Булевару Михајла Пупина (наспрам објекта број 4) и његов утицај на укрштај улице
Народних хероја са Булеваром Михајла Пупина.
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3.5. Сигнални план "Р001 Булевар М. Пупина -Јеврејска"
Од ЈП Завод за изградњу Града Нови Сад (Центар за аутоматско управљање
саобраћајем) преузет је сигнални план на раскрсници улица Јеврејска, Успенска и
Булевар Михајла Пупина (за утврђени вршни период) - слика број 2. Сигнални план
коришћен је у софтверском пакету "PTV VISSIM" за потребу израде симулације
саобраћаја.

Слика бр. 2 сигнални план коришћен у симулацији саобраћаја

3.6. Карактеристике паркирања на паркиралиштима у Новом Саду
Из документа које је у јануару 2016. године израдило ЈКП Паркинг сервис Нови
Сад "Елаборат о карактеристикама паркирања возила на посебним паркиралиштима на
територији Града Новог Сада" коришћени су подаци ради утврђивања обрта путничких
аутомобила у планираној гаражи пословно-стамбеног комплекса.
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3.7. Вредности добијене бројањем саобраћаја
Бројање саобраћаја односно саобраћајних токова на локацијама која су предмет
ове анализе рађено је 16. и 17. марта 2016. године.
Бројање саобраћаја подразумевало је бројање путничких аутомобила, пешака и
бициклиста на следећим локацијама (слика број 3):
1. бојање путничких аутомобила у улици Народних хероја,
2. бројање пешака на тротоару испред предметног планираног објекта
(тротоар уз источну регулација улице Народних хероја),
3. бројање пешака и бициклиста на укрштају тротоара на Булевара Михајла
Пупина и коловоза у улици Народних хероја (пешачки прелаз) и
4. бројање аутомобила и бициклиста на раскрсници улица: Васе Стајића,
Мирослава Антића и Трга галерија.

слика број 3: локације на којима је извршено бројање саобраћаја
Поред наведених локација, извршено је бројање путничких аутомобила на
уласку и изласку у постојећу гаражу комплекса "Park city" на Лиману 3 у Новом Саду.
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слика број 4: улазу гаражу у оквиру комплекса " Park city"

4. Резултати добијени бројањем саобраћајних токова и
истраживањима у оквиру анализе
4.1. Саобраћајни токови на анализираним саобраћајницама
Бројање саобраћаја рађено је наведеним данима у периодима када није било
саобраћајних незгода као ни већих радова на уличној мрежи града. На бројаним
саобраћајницама није био ни један прекид у саобраћају изазван незгодама, возилима
под пратњом или сл. Температуре су се кретала од јутарњих 2 степени до максималних
10 степени. Дани су били ведри без кише и других непогода, умереног ветра,
атмосферског притиска и влажности ваздуха.
На овај начин могуће је јасно сагледати вршна часовна оптерећења као и односе
интензитета протока по уливним грлима. За подручје истраживања утврђена су вршна
часовна оптерећења: јутарње од 7 до 8 часова и поподневно од 13 до 14 часова. За
израду симулације саобраћаја и даљу анализу коришћен је послеподневни вршни сат од
13 до 14 часова. У овом периоду евидентиран је највећи број путничких аутомобила и
пешака на предметним локацијама.
Шематски приказ саобраћајних токова добијених бројањем, приказан је на сликама
број 5 и 6. Приказ резултата бројања дат је за свако изабрано бројачко место.
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слика број 5: шематски приказ саобраћајних токова на раскрсници улица Васе
Стајића, Мирослава Антића и Трга галерија

слика број 6: шематски приказ саобраћајних токова у улици Народних хероја
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Евидентно је да је раскрсница улица Васе Стајића, Мирослава Антића и Трга
галерија саобраћајно неоптерећена и да нема застоја и временских губитака. Ово се
односи и на пешачке и бициклистичке токове, који нису приказани у шематском
приказу - слика бр. 5, али су унети у симулацију саобраћаја.
У улицу Народних хероја, са Булевара Михајла Пупина улива се 350 возила у
вршном сату, а у супротном смеру 50 возила (Трг младенаца је под једносмерним
режимом, те се овај број односи на возила која скрећу лево иза улице Петра Драпшина).
Веома интензивни су пешачки токови тротоаром уз источну регулацију улице
Народних хероја (велики број пешака су ученици средње економске школе), а значајни
су и на пешачком прелазу Булевара Михајла Пупина преко коловоза у улици Народних
хероја.
4.2. Одређивање броја возила која ће улазити и излазити у паркинг гаражу
и њихова расподела по улазима-излазима

На основу бројања аутомобила на уласку и изласку из гараже комплекса "Park
city" на Лиману 3, утврђено је да је вршни сат односно да су најинтензивнији токови у
периоду од 8 до 9 часова. У том периоду, укупан број улазака и излазака из гараже је 80
путничких аутомобила. Капацитет ове гараже је 300 паркинг места за путничке
аутомобиле, од којих се користи 270 паркинг места.
На основу наведених података израчунат је обрт паркирања у вршном сату, а
који је утврђен односом укупног броја возила која су у вршном периоду ушла и
напустила паркинг гаражу, и укупног капацитета гараже.

Op = Bv / Cp

(возила / паркинг месту), односно

Op = 80/270 = 0,3 возила /паркинг месту
где је:
Op - обрт паркирања исказан у возилима по паркинг месту
Bv - број возила која су у вршном сату ушла и изашла из паркинг гараже и
Cp - капацитет паркинга исказан у паркинг местима

С обзиром да је планирани пословно - стамбени комплекс (који је предмет ове
анализе) исте намене као и комплекс "Park city" (где је рађено бројање), може се
израчунати, односно утврдити број возила који ће у вршном сату улазити и излазити из
гараже.
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Под претпоставком да ће гаража планираног комплекса, функционисати на исти
начин постојеће гараже комплекса "Park city", а користећи израчунат обрт возила (Op =
0,3 возила/паркинг месту), и планирани капацитет гараже од 400 паркинг места,
долазимо до следеће вредности:

Bv = Op x Cp = 400 x 0,3 = 120 путничких аутомобила
Из наведеног закључујемо да овакав сценарио подразумева, да ће у току вршног
сата (од 13 до 14 сати) у гаражу планираног пословно - стамбеног комплекса ући и
изаћи 120 путничких аутомобила.
Међутим, обрт паркирања зависи од многих фактора као што су: локација
гараже, начин коришћења гараже, врсте пословних садржаја у комплексу (трговина,
забава, банке и др.).
У вези са тим, није могуће одредити планирани обрт возила у гаражи, те је за
симулацију саобраћаја, односно израду ове анализе усвојен "црни" сценарио.
За вредности добијене на овај начин, коришћена су истраживања из "Елабората
о карактеристикама паркирања возила на посебним паркиралиштима на територији
Града Новог Сада" у којем су анализиране карактеристике паркирања на јавним
паркинзима. На овај начин, прогнозирани број возила (120 путничких аутомобила)
увећан је на 300 путничких аутомобила који ће у току вршног сата да уђу и изађу из
гараже планираног пословно-стамбеног објекта.
Познато је да су планирана два колска улаза-излаза у гаражу планираног
комплекса. Један из улице Народних хероја, а други са Трга галерија. За симулацију
саобраћаја потребно је одредити у ком ће односу корисници гараже користити наведене
улазе-излазе и у том односу расподелити прогнозирани број возила.
Наведени однос утврђен је на основу коришћења јавног паркинга који се
приближно 10 година користио на парцели планираног комплекса, а којем се прилазило
такође са Трга галерија и улице Народних хероја. На тај начин, одређено је да ће се
улаз-излаз гаражи са Трга галерија користити 1/3 корисника, а из улице Народних
хероја 2/3.
Из наведеног произилази да ће улаз-излаз у гаражу из улице Народних хероја
користити 200 путничких аутомобила, а улаз-излаз са Трга галерија 100 путничка
аутомобила у вршном сату. Шематски приказ расподеле возила које излазе и улазе у
гаражу планираног комплекса, приказан је на слици број 7.
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слика број 7: шематски приказ возила које излазе и улазе у гаражу планираног
комплекса

5. Креирање саобраћајне симулације и приказ резултата

Улазни подаци и резултати приказани у претходним поглављима, представљају
довољну информациону основу за креирање симулације саобраћаја која је урађена у
софтверском пакету "PTV VISSIM" (микросимулација предметног простора), а чији ће
резултати бити приказани кроз изабране фотографије модела и у видео формату (avi
file).

5.1. Приказ постојећег стања
На основу саобраћајне симулације, кроз изабране фотографије, приказана су
саобраћајна оптерећења која представљају саобраћајне токове свих видова кретања у
време вршног оптерећења (13-14 часова), а на основу бројања саобраћаја које је
спроведено 16. и 17. марта 2016. године.
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слика број 8: "птичија" перспектива обухваћеног простора

слика број 9: приказ на улицу Народних хероја и део Булевара М. Пупина из
правца североистока
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слика број 10: приказ на улицу Народних хероја и део Булевара М. Пупина из
правца северозапада

слика број 11: приказ на Трг галерија из правца истока
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слика број 12: приказ на Трг галерија из правца североситока

На основу саобраћајне
закључујемо:






анализе постојећег

стања

на

предметном

простору,

На деоници Булевара Михајла Пупина постоји континуални ток моторних
возила, без већих застоја и временских губитака. Пешачка кретања на овој
деоници су интензивна, али су кретања потпуно слободна кроз цео простор, без
међусобних ометања. Не постоји изграђена бициклистичка стаза, те бициклисти
користе пешачке површине за кретање. Из тог разлога, бициклисти се морају
кретати малим брзинама (5-7 km/h) са посебном мером опреза.
У улици Народних хероја повремено долази до прекидања тока моторних
возила, што проузрокује пешачки прелаз на укрштају тротоара на Булевару
Михајла Пупина и маневрисање и чекање возила приликом коришћења уличних
паркинга у овој улици. Пешачка кретања на овој деоници су интензивна, али су
кретања слободна кроз цео простор, без међусобних ометања. Не постоји
изграђена бициклистичка стаза, а бициклисти користе коловоз за кретање. На
коловозу уз источну регулацију улице Народних хероја, обележена је површина
за подужно паркирање путничких аутомобила.
На Тргу галерија као и на самој раскрсници улица: Васе Стајића, Мирослава
Антића и Трга галерија, одвија се континуални ток моторних возила, без застоја
и временских губитака. Пешачки токови су умерени, малих густина, потпуно
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слободни кроз цео простор и без међусобних ометања. Укрштања са коловозом
на раскрсници улица: Васе Стајића, Мирослава Антића и Трга галерија нису
регулисана пешачким прелазима. Не постоји изграђена бициклистичка стаза, а
бициклисти користе коловоз за кретање.

5.2. Прогнозирани саобраћајни токови

На основу саобраћајне симулације, кроз изабране фотографије, приказана су
саобраћајна оптерећења која представљају прогнозиране саобраћајне токове свих
видова кретања у време вршног оптерећења (13-14 часова), а након изградње пословно
стамбеног - комплекса. Као што је наведено у претходним поглављима, улазни подаци
и резултати бројања и истраживања послужили су за креирање ове саобраћајне
симулације.

слика број 13: "птичија" перспектива обухваћеног простора
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слика број 14: приказ на улицу Народних хероја и део Булевара М. Пупина из правца
североистока

слика број 15: приказ на улицу Народних хероја и део Булевара М. Пупина из правца
севера
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слика број 16: приказ на улицу Народних хероја и део Булевара М. Пупина из правца
северозапада

слика број 17: приказ на улицу Народних Хероја из правца северозапада (приступ
гаражи)

16

слика број 18: "птичија" перспектива на Трг галерија

слика број 19: приказ на Трг галерија из правца северозапада
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слика број 20: приказ на Трг галерија из правца југозапада

слика број 21: приказ на Трг галерија из правца истока
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Упоређивањем симулације на постојећим и прогнозираним саобраћајним токовима
можемо да закључимо:







На предметној деоници Булевара Михајла Пупина ће се након изградње
пословно стамбеног комплекса појавити 150 до 200 путничких аутомобила више
(у вршном сату). Ипак, саобраћајна симулација приказује да ће се одржати
континуалан ток моторних возила, без застоја и временских губитака.
Планираном комплексу гравитираће одређени број пешака, који су додати у
симулацију постојећег стања, а резултат је приказан кроз симулацију
прогнозираних токова.
У улици Народних хероја повећаће се саобраћајни токови за максимално 200
путничких аутомобила, из чега произилази да ће у вршном сату овом улицом
саобраћати максимално 600 возила. Пешачка кретања на овој деоници су
интензивнија и већих густина. У односу на постојеће стање, подужно паркирање
уз источну регулацију улице Народних хероја није разматрано због негативног
утицаја на саобраћајне токове у овој улици.
На Тргу галерија као и на самој раскрсници улица: Васе Стајића, Мирослава
Антића и Трга галерија, и поред прогнозираног повећања саобраћајних токова,
одвија се конинуалан ток моторних возила, без застоја и временских губитака.
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6. Закључак
Анализа која садржи симулацију саобраћаја урађена је са циљем да се представи
утицај планираног комплекса (након његове изградње) на саобраћајну мрежу која га
окружује. Овај утицај се односи на саобраћајне токове свих учесника у саобраћају на
саобраћајним површинама које су предмет ове анализе.
Са аспекта функционисања саобраћаја, не узимајући у обзир могуће негативне
утицаје (саобраћајне незгоде, временске непогоде, радови на уличној мрежи,
непоштовање саобраћајних прописа си сл.), а у складу са претходно наведеним,
можемо закључити следеће:
Друмски саобраћај
На анализираном делу Булевара Михајла Пупина, нема значајних оптерећења
саобраћајних токова који негативно утичу на пропусну моћ и ниво услуге ове
саобраћајнице.
На деоници Булевара Михајла Пупина, на коловозној траци из које возила
скрећу са Булевара у улицу Народних хероја, могућа су краћа накупљања возила услед
преласка дуже колоне пешака преко пешачког прелаза. Ови застоји су ретки и кратких
временских интервала.
Нема негативног утицаја на возила јавног градског превоза која саобраћају
Булеваром Михајла Пупина и заустављају се на стајалишту наспрам кућног број 4.
У улици Народних хероја повремено долази до прекидања тока моторних
возила, што проузрокује маневрисање и чекање возила приликом коришћења уличних
паркинга у овој улици. Услед пропуштања пешака који се крећу уз источну регулацију
улице, понекад су краћа задржавања возила која из улице Народних хероја улазе у
гаражу планираног комплекса. Наведени застоји су кратких временских интервала, а
једночасовна симулација није приказала значајнe застојe и загушењe у саобраћају.
На Тргу галерија као и на самој раскрсници улица: Васе Стајића, Мирослава
Антића и Трга галерија, не очекује се оптерећење саобраћајних токова који ће
негативно утицати на пропусну моћ и ниво услуге ове саобраћајнице.

Пешачки саобраћај
На анализираном делу Булевара Михајла Пупина повећан је број пешачких
кретања, али су она и даље слободна, без међусобних ометања. Отежани услови
кретања и понеки конфликти догађају се на укрштању пешачких токова на углу улице
Народних хероја и Булевара Михајла Пупина.
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Дуж тротоара уз источну регулацију улице Народних хероја одвијаће се веома
интензивна пешачка кретања, којима се ограничава избор брзине кретања (могућност
обилажења споријих пешака). Могући су конфликти са пешачким токовима из
супротног смера и честа пресецања.
На Тргу галерија као и на самој раскрсници улица: Васе Стајића, Мирослава
Антића и Трга галерија, пешачки токови су и даље умерени, малих густина, потпуно
слободна кроз цео простор и без међусобних ометања.

Бициклистички саобраћај

На анализираном делу Булевара Михајла Пупина не постоји изграђена
бициклистичка стаза, те бициклисти користе пешачке површине за кретање. Из тог
разлога, ограничава им се брзина кретања, а чести су конфликти и пресецања са
пешацима. Изградњом планиране бициклистичке стазе, негативни утицаји на ток
кретања би се умањили, али ће бициклисти и даље возити са повећаним опрезом и
мањим од просечних брзина кретања.
На Тргу галерија и у попречном профилу улице Народних хероја не постоје
планиране бициклистичке стазе. Бициклисти се крећу коловозом, али због ограничене
брзине кретања моторних возила нема негативних утицаја на саобраћајне токове овог
виде кретања.
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