УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

ЈП ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ-НОВИ САД

Број пројекта
9/2015

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА

ДИРЕКТОР

Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.

др Александар Јевтић

Нови Сад, март 2016. године

НАЗИВ ПРОЈЕКТА:

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА
''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

НАРУЧИЛАЦ:

ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА
''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ'' Нови Сад,
Игњата Павласа 3

ОБРАЂИВАЧ ПРОЈЕКТА:

ЈП ''Завод за урбанизам Војводине''
Нови Сад, Железничка 6/III

ДИРЕКТОР:

др Александар Јевтић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА:

Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.

БРОЈ ПРОЈЕКТА:

9/2015

ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА:

Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.

СТРУЧНИ ТИМ:

Јасна Ловрић, дипл.инж.арх.
Лана Исаков, дипл.инж. арх. – мастер
Мина Миличић, дипл.инж. арх. – мастер
Далибор Јурица, дипл.инж.геод.
Зоран Кордић, дипл.инж.саобр.
мр Љубица Протић Еремић, дипл.инж.хорт.
др Тамара Зеленовић Васиљевић
Бранко Миловановић, дипл.инж.мелио.
Зорица Санадер, дипл.инж.елек.
Милан Жижић, дипл.инж.маш.
др Оливера Добривојевић, дипл.пр.планер
Марина Митровић, мастер проф.географије
Теодора Томин Рутар, дипл.правник
Драган Морача, грађ.тех.
Драгана Митић, оператер
Душко Ђоковић, копирант

САДРЖАЈ
А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
УВОД ...................................................................................................................... 1
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ .............................................................................. 1
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ .............................................................................................. 1
1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ ............................................................................................ 1
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА .............................................................. 2
3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ............................................................................................ 2
4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ........................................................................................... 3
4.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА .................................................. 3
4.2. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ .................................................................................. 4
4.3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ........................................................................................... 4
4.4. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ ......................................................................................... 5
5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА
''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ'' .................................................................. 5
5.1. ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТ ОБЈЕКАТА, ГРАЂЕВИНСКЕ ЛИНИЈЕ, СПРАТНОСТ И
ВИСИНА ОБЈЕКАТА .......................................................................................... 5
5.2. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ ...................................................................................... 7
5.3. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА ...................................................................................... 7
5.4. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ...................................................................... 7
6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА .................................. 7
7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ .................................... 8
7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ...................................................................... 8
7.2. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА ................................................................................ 9
7.2.1. Услови за уређење водне инфраструктуре ............................................ 9
7.2.2. Услови за изградњу водне инфраструктуре ......................................... 10
7.2.3. Услови за прикључење на водну инфраструктуру ................................ 11
7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ......................................................... 12
7.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре ....................... 12
7.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре ...................... 12
7.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру ............. 13
7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА ............................................................. 13
7.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре .......................... 13
7.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре ......................... 14
7.5.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру ................ 17
7.5. EЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА ........................................ 18
7.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре ............................................... 18
антене за омогућавање веза зграде РТВ са предајницима Чот и Венац. .......... 18
7.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре ............................................. 18
7.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру .................................... 19
8. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ............................................................... 19
9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ............................................................... 20
10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА ........... 20
10.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА ....................................... 20
10.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА ............................................................ 21
11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ ДЕЈСТАВА ......... 21
11.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ............................................. 21
11.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА........................................................... 21
12. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ......................................... 22
13. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ОКВИРУ
КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ'' ........................................ 22
13.1. ОПШТИ ПОДАЦИ ......................................................................................... 22
13.2. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ................................. 22
13.3. ПРИСТУПИ ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ ................................................................. 23
13.4. САДРЖАЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ................................................................. 23

13.5. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И КОНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕТА ......... 24
13.5.1. Обликовање и примењени материјали .............................................. 24
13.5.2. Конструкција .................................................................................. 25
13.5.3. Инсталације .................................................................................... 25
14. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ ..................................................................................... 25

Б) ГРАФИЧКИ ДЕО
Р.бр.

Назив карте

Размера

КОМПЛЕКС ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''
1.
2.
3.
4.

Катастарско-топографски план са границом обухвата Урбанистичког
пројекта
Ситуациони приказ партерног решења и пејзажног уређења
Регулационо-нивелациони
план
са
аналитичко
геодетским
елементима за обележавање, грађевинске линије, спратност
објеката и предлог парцелације
Приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима на спољну
мрежу
ПРЕДЛОГ
ИДЕЈНОГ
АРХИТЕКТОНСКОГ
РЕШЕЊА
ОБЈЕКТА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

5.
6.
7.
8.
9.
10.

1:1000
1:1000
1:1000
1:1000

ПОСЛОВНОГ

Основа сутерена и основа приземља
Основа првог спрата и основа другог спрата
Основа трећег спрата, основа повученог спрата и основа кровних
равни
Пресек А-А и пресек Б-Б
Улична фасада, дворишна фасада, бочна фасада (продукциони
део), бочна фасада (административни део)
3D прикази

1:500
1:500
1:500
1:500
1:500
-

В) ПРИЛОГ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Извод из Планa детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину
(''Службени лист Града Новог Сада'', 27/09)
Копија плана број 953-1/2015-607
Копија катастарског плана водова број 956-01-500/2015
Препис листа непокретности број 3325 КО Петроварадин
Оверен катастарско-топографски план
Урбанистички услови за урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење
комплекса и идејно решење пословног објекта ''Радио-телевизије Војводине''
Потписан предлог ситуационог решења од стране наручиоца пројекта
Услови надлежних органа и институција прибављени за потребе израде
Урбанистичког пројекта
Геомеханички елаборат ЕГ-3301 израђен од стране А.Д. Завода за геотехнику из
Суботице
Пројекат уклањања објекта Е-1021/15, израђен од стране ''AXIS GRADJEVINSKI
BIRO'' DOO
Извод из програмског задатка
Сагласност
ЈП
''Путеви
Србије''
на
Урбанистички
пројекат
комплекса
''Радио-телевизије Војводине''
Извештај о одржаној Јавној презентацији Урбанистичког пројекта комплекса
''Радио-телевизије Војводине'' и Мишљење Комисије за планове Скупштине Града
Новог Сада
Обавештење Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог Сада

А) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ

КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

УВОД
На захтев Јавне медијске установе ''Радио-телевизије Војводине'' приступило се изради
Урбанистичког пројекта комплекса ''Радио-телевизије Војводине''.
Комплекс ''Радио-телевизије Војводине'' се налази у Петроварадину, Каменички пут бб,
на кат. парцели бр. 2701 КО Петроварадин. Циљ израде Урбанистичког пројекта је
дефинисање локације новог пословног објекта ''Радио-телевизије Војводине'' и осталих
пратећих садржаја комплекса, као и утврђивање услова изградње у оквиру комплекса.
Након добијеног Извештаја о одржаној Јавној презентацији Урбанистичког пројекта
комплекса ''Радио-телевизије Војводине'' и Мишљења датог од стране Комисије за
планове Скупштине Града Новог Сада (број: V-35-421/15, од 10.02.2016. године), у
комe се каже: ''Комисија сматра да Урбанистички пројекат комплекса ''Радиотелевизије Војводине'', који је израдило ЈП ''Завод за урбанизам Војводине'' Нови Сад,
није урађен у складу са Планом детаљне регулације дела Транџамента у
Петроварадину (''Службени лист Града Новог Сада'', број 27/2009), у погледу
формирања јавних површина, на парцели број 2701 КО Петроварадин, намењених за
трансформаторске станице, па из тог разлога не може дати предлог да Градска управа
за урбанизам и стамбене послове исти потврди'', обрађивач Урбанистичког пројекта је
поступио у складу са добијеним Мишљењем.

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
1.1. ПРАВНИ ОСНОВ
Садржина, начин и поступак израде урбанистичког пројекта су регулисани одредбама
чл. 60-64 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", бр.
72/09, 81/09 и 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и
одредбама чл. 73, 74, 82 и 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 64/15).
Урбанистичким пројектом дефинише се уређење простора у складу са планским
документом, и то: намена површина и објеката, регулациони и нивелациони услови,
прикључци на инфраструктуру, мере заштите и приказује се идејно решење пројекта за
предметни комплекс.

1.2. ПЛАНСКИ ОСНОВ
Плански основ за израду Урбанистичког пројекта представља Генерални план града
Новог Сада до 2021. године – пречишћен текст (''Службени лист Града Новог Сада'',
број 39/06) и План детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину (''Службени
лист Града Новог Сада'', број 27/09).
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На основу Урбанистичких услова за урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење
комплекса и идејно решење пословног објекта ''Радио-телевизије Војводине'', издатих
од стране Јавног предузећа ''Урбанизам'', Завод за урбанизам, Нови Сад, а према
Генералном урбанистичком плану Града Новог Сада до 2021. године – пречишћен
текст, утврђено је да је блок у коме се налази предметни простор намењен опште
стамбеној зони, као и следеће: ''за поједине просторе који су важни за стварање слике
града условљава се спровођење одговарајуће врсте конкурса.'' Комплекс Телевизије,
по свом положају и значају функције свакако спада у ту категорију.
На основу Плана детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину предметни
простор Урбанистичког пројекта налази се у оквиру комплекса мешовите намене.

2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
Урбанистички пројекат обухвата катастарску парцелу бр. 2701 у катастарској општини
Петроварадин.
Површина обухвата Урбанистичког пројекта износи 3,6274 ha.

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
Комплекс ''Радио-телевизије Војводине'' се налази на кат. парцели бр. 2701 КО
Петроварадин. Предметни простор је смештен на сремској страни града, на потезу
Транџамента који обухвата површину између Каменичког пута и пруге Петроварадин –
Беочин, а северно од ''Мишелучке петље''. Источно од предметног простора пружа се
потез Мишелук и пруга Петроварадин – Беочин, западно Рибњак, а југозападно се
налази Каменички парк, као и Мост слободе који уједно представља и најближу
саобраћајну везу са градом.
Објекти у оквиру комплекса грађени су 70-тих и 80-тих година прошлог века. Наменски
грађен комплекс за продукцију, обраду и емитовање програма Јавне медијске установе
''Радио-телевизије Војводине'' девастиран је током бомбардовања 1999. године.
Енергетски објекти су у потпуности разрушени, а два пословна објекта делимично, те
комплекс од тада није у функцији.
У оквиру комплекса налазе се неизграђене површине намењене зеленилу, али с
обзиром да комплекс није у функцији, овај простор је претежно обрастао самониклом
вегетацијом и делује неуређено и запуштено. Међутим, упркос лошем одржавању, у
северозападном делу комплекса налази се дупли дрворед платана, који се издваја по
квалитету и лепоти, те га је потребно сачувати.
Радио-телевизијски дом је привремено премештен и расељен на неколико локација у
граду. 2014. године створени су услови за расписивање архитектонско-урбанистичког
конкурса за поновну изградњу и оживљавање старе локације ''Радио-телевизије
Војводине''.
Пре почетка изградње новог комплекса предвиђено је уклањање постојећих објеката и
припрема терена за изградњу, у складу са Пројектом уклањања објекта.
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4. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ
4.1. ПЛАНИРАНА НАМЕНА ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА
У оквиру комплекса ''Радио-телевизије Војводине'' планира се изградња следећих
објеката: пословни објекат ''Радио-телевизије Војводине'', објекат за смештај и
одржавање специјалних возила, магацин, енергетски блок (трафостаница и дизел
агрегат, резервоар за лож уље, дизел агрегат, резервоар за дизел агрегат), резервне
површине за трафостанице, котларница и мерно-регулациона станица.
Планирано је пет улаза у новопланирани комплекс – репрезентативни улаз (пешачки
улаз), VIP улаз, улаз за запослене и посетиоце, карго улаз и сервисни улаз.
Репрезентативни улаз (пешачки улаз) у комплекс планиран је са Каменичког пута. VIP
улаз са паркингом планиран је са североисточне стране комплекса, из Улице нове. Улаз
за запослене и посетиоце планиран је такође из Улице нове. То је уједно и приступ
паркингу. Теретни (Cargo) улаз и сервисни улаз планиран је са југоисточне стране
комплекса.
Изградња новог пословног објекта ''Радио-телевизије Војводине'' планира се у
северозападном делу новопланираног комплекса, паралелно са Каменичким путем.
Предвиђено је да се простор испред главног улаза у објекат партерно уреди. У оквиру
партерно уређених површина планира се плато, водена површина, уређена зелена
површина (високо дрвеће у комбинацији са партерним зеленилом), као и урбани
мобилијар. Могуће је организовати снимање на отвореном у оквиру овог простора.
Објекат за смештај и одржавање специјалних возила планиран је у источном делу
комплекса, паралелно са Улицом новом.
Стари објекат телевизије, у великој мери девастиран, се уклања, сем сутеренског дела
чија ће се намена утврдити у каснијим фазама изградње. На месту старог објекта
телевизије планиран је магацин, као и уређене зелене површине, у оквиру којих је
могуће организовати снимање на отвореном.
У простору намењеном енергетском блоку, планирани су следећи садржаји:
трафостаница и дизел агрегат, резервоар за лож уље, дизел агрегат и резервоар за
дизел агрегат. У оквиру комплекса планирана је и изградња котларнице, као и
изградња мерно-регулационе станице (графички прилог бр. 2).
У оквиру комплекса планиране су саобраћајно-манипулативне површине које ће
адекватно опслуживати планиране садржаје. С обзиром на висинску разлику, за
приступ просторијама у сутерену планирана је рампа за возила. Рампа за возила
планирана је и са северозападне стране пословног објекта како би се обезбедио
сервисни приступ и противпожарни прилаз у комплетној дужини западног дела објекта.
У оквиру комплекса, у планираним објектима, као и на јавним површинама ван
комплекса планирано је да се обезбеди несметано кретање особа са инвалидитетом,
деци и старим особама.
У оквиру комплекса планиран је простор за паркирање возила, као и паркинг простор
за бицикле.
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У следећој табели дат је биланс површина и објеката у оквиру обухвата Урбанистичког
пројекта:
Намена
Површина у m2
Комплекс ''Радио-телевизије Војводине''
25851
Пословни објекат ''Радио-телевизије Војводине''
4200
Објекат за смештај и одржавање специјалних возила
720
Магацин
540
Трафостаница и дизел агрегат
180
Резервоар за лож уље
35
Дизел агрегат
60
Резервоар за дизел агрегат
8
Котларница
85
Мерно-регулациона станица
15
Резервне површине за трафостанице
349
Саобраћајно-манипулативне површине
7444
Паркинг места за путничка возила
2180
Паркинг места за бицикле
82
Пешачке површине
1205
Рампе
667
Плато у нивоу приземља
718
Плато у нивоу сутерена
370
Уређене зелене површине
6913
Водена површина
80
Простор ван комплекса ''Радио-телевизије Војводине''
(спровођење на основу ПДР дела Транџамента у Петроварадину)
10423
УКУПНА ПОВРШИНА ОБУХВАТА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
36274

%
71,27
11,58
1,98
1,49
0,50
0,10
0,17
0,02
0,23
0,04
0,96
20,52
6,01
0,23
3,32
1,84
1,98
1,02
19,06
0,22
28,73
100,00

4.2. ПРЕДЛОГ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Предлогом парцелације се деобом кат. парцеле бр. 2701 у катастарској општини
Петроварадин образују две парцеле:
- Парцела А – парцела јавне намене – део уличног коридора (Улица нова)
(ППАРЦЕЛЕ=1,0423 ha),
- Парцела Б - парцела остале (претежне) намене – комплекс РТВ (ППАРЦЕЛЕ=2,5851 ha).

4.3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ
Планом регулације се образује површина – парцела јавне намене која ће чинити део
уличног коридора Улице нове.
Планом регулације су дефинисане и резервне површине за трафостанице, као и
површина за мерно-регулациону станицу.
Регулационе линије су дефинисане постојећим и новоодређеним међним тачкама.
Списак координата новоодређених међних тачака
Број тачке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Y
410870.26
410886.84
410898.16
410918.29
410931.14
410938.25
411059.79
411062.22
411077.53
411092.59
411101.17
411114.10
411116.15
411116.89

X
10423.26
10449.08
10464.17
10487.84
10501.10
10508.09
10403.27
10406.00
10393.30
10380.18
10372.70
10361.98
10359.28
10355.97

Број тачке
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
4

Y
411116.20
411114.20
411035.82
410899.57
410904.14
410909.86
410905.27
411056.06
411057.41
411062.14
411064.58
411070.97
411086.08
411094.46

X
10352.66
10349.92
10280.35
10417.30
10422.60
10417.62
10412.33
10398.12
10399.68
10401.26
10404.13
10385.75
10372.59
10365.28
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4.4. ПЛАН НИВЕЛАЦИЈЕ
Планом су дефинисане коте прелома и падови нивелете (0,08 – 5,39‰) саобраћајних
површина, као и коте заштитних тротоара објеката.

5. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА
''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''
5.1. ХОРИЗОНТАЛНИ ГАБАРИТ ОБЈЕКАТА,
СПРАТНОСТ И ВИСИНА ОБЈЕКАТА

ГРАЂЕВИНСКЕ

ЛИНИЈЕ,

Хоризонтални габарити објеката, грађевинске линије, као и спратност објеката дати су
на графичком прилогу бр. 3.
Планом детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину утврђена је
максимална спратност у оквиру предметног комплекса и износи П+3 (приземље+3
спрата), док је максимална апсолутна висина у случају посебних захтева технологије
18 m.
Пословни објекат ''Радио-телевизије Војводине''
Хоризонтални габарит: макс. 4200 m2.
Грађевинска линија објекта: 39 m од регулационе линије са северозападне стране
(Каменички пут), док се са североисточне стране поклапа са регулационом линијом
(Улица нова).
Спратност: макс. Су+П+3+Пс (повучени спрат у делу објекта).
Висина антенског стуба: макс. 35 m
Објекат за смештај и одржавање специјалних возила
Хоризонтални габарит: макс. 720 m2.
Грађевинска линија објекта: 4 m од регулационе линије са североисточне стране
(Улица нова).
Спратност: макс. П.
Магацин
Хоризонтални габарит: макс. 540 m2.
Грађевинска линија објекта: 56,5 m од регулационе линије са североисточне стране
(Улица нова).
Спратност: макс. П.
Трафостаница и дизел агрегат
Хоризонтални габарит: макс. 180 m2.
Грађевинска линија објекта: 14 m од регулационе линије са североисточне стране
(Улица нова).
Спратност: макс. П.
Резервне површине за трафостанице
Трафостаница А
Хоризонтални габарит: макс. 53 m2.
Грађевинска линија објекта: 28,2 m од регулационе линије са северозападне стране
(Каменички пут).
Спратност: макс. П.
5
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Трафостаница Б
Хоризонтални габарит: макс. 183 m2.
Грађевинска линија објекта: поклапа се са регулационом линијом са североисточне
стране (Улица нова).
Спратност: макс. П.
Трафостаница В
Хоризонтални габарит: макс. 113 m2.
Грађевинска линија објекта: поклапа се са регулационом линијом са североисточне
стране (Улица нова).
Спратност: макс. П.
Резервоар за лож уље
Хоризонтални габарит: макс. 35 m2.
Грађевинска линија објекта: 8 m од регулационе линије са североисточне стране
(Улица нова).
Спратност: макс. П.
Дизел агрегат
Хоризонтални габарит: макс. 60 m2.
Грађевинска линија објекта: 8 m од регулационе линије са североисточне стране
(Улица нова).
Спратност: макс. П.
Резервоар за дизел агрегат
Хоризонтални габарит: макс. 8 m2.
Грађевинска линија објекта: 8 m од регулационе линије са североисточне стране
(Улица нова).
Спратност: макс. П.
Котларница
Хоризонтални габарит: макс. 85 m2.
Грађевинска линија објекта: 83 m од регулационе линије са североисточне стране
(Улица нова).
Спратност: макс. П.
Мерно-регулациона станица
Хоризонтални габарит: макс. 15 m2.
Грађевинска линија објекта: поклапа се са регулационом линијом са североисточне
стране (Улица нова).
Спратност: макс. П.
Сутерен постојећег објекта
Планирано је да се за потребе ''Радио-телевизије Војводине'' користи и постојећи
сутерен, тренутно делимично разрушеног, некадашњег објекта Телевизије. Намену
сутерена утврдити у каснијим фазама изградње. Диспозиција постојећег објекта дата је
на графичком прилогу бр. 2.
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5.2. ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ
Планом детаљне регулације дела Транџамента у
максимална заузетост предметног простора од 50%.

Петроварадину

прописана

је

Предложеним решењем индекс заузетости кат. парцеле бр. 2701 КО Петроварадин
износи 17,07%, а индекс заузетости унутар комплекса износи 23,95%.

5.3. БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА
У оквиру комплекса ''Радио-телевизије Војводине'' предвиђено је 167 паркинг места за
путничка возила, као и паркинг простор за бицикле.
Паркинг површине могуће је организовати и ван комплекса РТВ, у оквиру уличног
коридора Улице нове.

5.4. ПРОЦЕНАТ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Предложеним решењем проценат зелених површина на кат. парцели бр. 2701 КО
Петроварадин износи 19,06%, а проценат зелених површина у оквиру комплекса
износи ~30,00 %.

6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Хортикултурно уређење слободних површина ће се извршити у пејзажном стилу, у
складу са наменом коришћења и стилским карактеристикама архитектуре објеката.
У прилазном делу, у контексту презентације улаза у комплекс, формираће се
групације декоративног дрвећа и шибља, лишћарских и четинарских врста, са
остављањем слободних травних површина око елемената партерне архитектуре (чесма,
фокална тачка и сл.). Ободно, уз Каменички пут, предлаже се подизање високог
листопадног и четинарског дрвећа (са западне стране главног улаза), у комбинацији
са партерним зеленилом од отпорних врста, које ће бити у функцији заштите у односу
на саобраћајницу, а са источне стране репрезентативног улаза се налазе постојећи
дрвореди платана, који захтевају редовну негу и адекватно одржавање. Уз пешачки
прилаз до главног улаза у објекат ће се формирати декоративне групе партерних
форми шибља и перена.
Око магацина се предлаже формирање декоративних група високих лишћара и
четинара, допуњене партерним врстама и елементима вртног мобилијара (клупе,
канделабри, корпе за ситан отпад и др.).
Паркинг просторе треба ''покрити'' широким крошњама листопадног дрвећа.
Уз саобраћајницу ван комплекса, као и уз интерне саобраћајнице, предлаже се
линијско зеленило, у складу са просторним могућностима.
Реализацијом плана озелењавања унапредиће се микроклиматски и амбијентални
услови предметног простора.

7

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

7. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
7.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Саобраћајно решење је начелно дефинисано из плана вишег реда - ПДР дела
Транџамента у Петроварадину. Разрада овог решења подразумева обезбеђење
саобраћајног приступа (колског, бициклистичког и пешачког) са категорисане путнеуличне мреже дефинисане предметним планом. Колски и пешачко-бициклистички
приступ омогућен је преко саобраћајнице у Улици новој која се пружа око целог
комплекса РТВ. Индиректан прилаз на категорисану путну мрежу - државни пут бр.
119/Р-107 (улица Каменички пут) је остварен преко одговарајућег прикључка
саобраћајнице из улице Нове.
Саобраћајно прикључење на ДП бр. 119/Р-107 је утврђено у складу са условима
управљача, на стационажи km 39+317, са одговарајућим елементима (полупречници
лепеза, ширина, захтевана прегледност). Саобраћајни прикључак димензионисати у
складу са коловозном површином ДП-а, улице Каменички пут (носивост, коловозна
конструкција као и за ДП).
Саобраћајница у Улици новој планирана је као двосмерна ширине коловоза од 6,0 (2 х
2,75 с. траке + 2 х 0,25 и. траке/ивичњаци) m, са обостраним пешачким површинама
од мин. 1,2 m. Коловозну конструкцију димензионисати у складу са саобраћајним
оптерећењем (мин. 6,0 t /осовини), од савремене конструкције (асфалт). Одводњавање
са саобраћајних површина у овој улици предвидети нивелационо, попречним и
подужним падовима кроз затворени атмосферски систем канализације (реципијент).
С обзиром на површину обухваћеног простора, специфичност садржаја (јавни сервис
''Радио-телевизије Војводине''), површину објеката, очекивани број посетилаца, обавезно
је осигурање одговарајућег броја (четири) улаза/излаза којима се осим саобраћајне
доступности омогућују противпожарни приступ и проходност. Улази су дефинисани као:
- улаз за менаџмент и госте (VIP),
- главни улаз за запослене и посетиоце,
- теретни (CARGO) улаз,
- сервисни улаз службених возила.
Контрола приступа лица и возила комплексу обезбедиће се преко планираног
централног система надзора и управљања ЦСНУ, а у оквиру планираног пословног
објекта. Контрола главног улаза за запослене и посетиоце ће се обављати из
планираног пословног објекта, из посебне просторије (портирница) која ће имати везу
са свим осталим контолно-управљачким сиситемима.
У централној соби обезбеђења предвиђено је да се постави надзорна станица система
ЦСНУ. Интеграција свих система са надзорном станицом је предвиђена преко
рачунарске мреже уз коришћење стандардних протокола.
Минималне ширине улаза/излаза димензионисане су у складу са меродавним возилом
(СТВ / КВ2 - репортажна кола) и износе 5,5 – 6,0 m. Испред објекта РТВ, у
северозападном делу комплекса, планира се прилаз који има полиномну функцију, за
сервисни приступ и противпожарни прилаз / проходност у комплетној дужини западног
дела зграде, до паркинга за VIP посетиоце. У овој зони планиран је главни пешачки
прилаз у зграду РТВ-а, са одговарајућим хортикултурним опремањем, док се за
предметни прилаз ПП возила (рампе) мора обезбедити захтевани нагиб (12%) и
одговарајућа носивост коловозне конструкције. Такође, обавеза је обезбеђење
одговарајућег броја и ширине излаза за евакуацију.
Интерне саобраћајне површине и платои су димензионисани у складу са захтеваним
елементима из плана (ширина 5,5 - 6,0 m, носивост коловозних површина), од
савремених конструкција (асфалт, бетон, префабриковани бетонски елементи), да
омогуће кретање свих возила укључујући и ургентна (ПП возило) и делом су условиле
партерно уређење и озелењавање слободних површина.
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Концепција мирујућег саобраћаја подразумева резервацију простора за оставку возила
запослених, посетилаца, као и површине за оставку бицикала. Паркинг потребе су
димензионисане у складу са нормативима за овај тип садржаја (мин. 1 ПМ / 7-9
запослених), кроз управни систем, у складу са техничким прописима и важећим
стандардима (SRPS.U.S4.234). У делу комплекса који је просторно најближи објектима,
резервисан је одговарајући број паркинг површина за паркирање лица са специјалним
потребама у складу са правилницима и техничким прописима (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", бр. 22/15, SRPS.U.S4.234). У случајевима вршних оптерећења,
у регулационој ширини уличног коридора Улице нове, налази се довољно простора за
евентуалну реализацију недостајућих паркинг површина. Одводњавање са интерних
саобраћајница и манипулативних површина планирати нивелационо, кроз затворени
систем (сливници, каналете) до реципијента (улична канализациона мрежа).
Интерне пешачке комуникације ће се обављати по пешачким стазама одговарајуће
ширине (мин. 1,2 m), до главног објекта РТВ-а, а за прилаз осталим садржајима и
објектима унутар комплекса пешачким путем користиће се манипулативне површине и
платои.
Режим функционисања интерног саобраћајног система унутар комплекса РТВ-а,
потребно је прецизно дефинисати одговарајућим пројектом саобраћајне сигнализације,
у складу са пројектним задатком, техничким прописима и стандардима.

7.2. ВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
7.2.1. Услови за уређење водне инфраструктуре
Снабдевање водом
Комплекс ''Радио-телевизије Војводине'' који је срушен током бомбардовања 1999.
године, био је прикључен на систем водоснабдевања Новог Сада преко водоводне
мреже АЦ ø200 mm изграђене на Каменичком путу. Нови комплекс који се планира на
истом простору могуће је прикључити преко новопројектованог прикључка на правац
АЦ ø200 mm на Каменичком путу, односно преко постојећег прикључка за предметни
комплекс, у складу са условима надлежног комуналног предузећа.
Потребан пречник прикључне цеви за санитарни водовод износи ø65 mm, али је због
неопходности постојања хидрантске против пожарне мреже неопходан прикључак
ø200 mm. Са спољне водоводне мреже комплекса се раде изводи за снабдевање
унутрашње мреже санитарног водовода.
Хидрантска мрежа се решава као засебан систем са посебним водомером, а снабдевање
хидрантском водом је преко новог прикључка на насељски водоводни систем.
Противпожарна заштита објеката састоји се од спољашњних хидраната одговарајућег
пречника, и унутрашњих зидних хидраната, чији је распоред такав да својим
положајем не ометају комуникацију унутар комплекса.
Одвођење вода
Комплекс ''Радио-телевизије Војводине'' који је срушен у током бомбардовања 1999.
године, био је прикључен на канализациони систем Новог Сада, и то на колектор АЦ
ø350 mm, лоцираног са источне стране комплекса, а који прихвата и одводи отпадне
воде из Сремске Каменице ка канализационој мрежи Петроварадина, и даље ка црпној
станици ''Роков поток''.
Сувишне атмосферске воде са простора комплекса биле су усмерене ка воду АЦ ø600
mm који долази из правца Сремске Каменице и даље ка отвореном каналу Роков поток
у Петроварадину.
9

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

Новопланирани комплекс прикључити на постојеће колекторе и одводнике преко
постојећих прикључака, уколико су функционални, у супротном, неопходно је
обезбедити нове прикључке.
Одвођење атмосферских вода са кровова објеката решиће се кровним сливницима и
вертикалама кроз објекат, а вертикале ће се прикључити на хоризонтални развод
кишне канализације са даљим одвођењем у спољашњу кишну канализацију са
прикључењем на градску атмосферску канализацију. Површинско одвођење
атмосферских вода са саобраћајница и паркинга ће се извршити гравитационим
усмеравањем ка ивичњацима и сливницима, а даље затвореним системом кишне
канализације.
Отпадне воде из кухиње, пре упуштања у фекалну канализацију, као и хаваријске воде
из објекта гараже, морају бити третиране на сепаратору масти и уља.
7.2.2. Услови за изградњу водне инфраструктуре
Снабдевање водом
- Снабдевање водом обезбедити прикључењем на насељски водоводни систем Новог
Сада, а у свему према условима надлежног комуналног предузећа;
- Дистрибутивну мрежу везивати у прстен са што мање слепих огранака;
- Избор цевног материјала усвојити према важећим прописима и стандардима;
- Трасу водоводне мреже унутар комплекса полагати, по могућности у зеленом појасу,
или уз интерне саобраћајнице;
- Трасе ровова за полагање водоводне инсталације се постављају тако да водоводна
мрежа задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се
врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати
стабилност осталих објеката (мин. 0,5 m);
- Није дозвољено полагање водоводне мреже испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угрожава
стабилност објеката;
- Минимална дубина изнад водоводних цеви износи 1,0 m мерено од горње ивице
цеви, а на месту прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину
прикључка свести на дубину постојећег цевовода;
- Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на
одстојању мин. 2 DN;
- На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за мин. 1,0 m са сваке стране;
- Унутар
комплекса
предвидети
постављање
довољног
броја
надземних
противпожарних хидраната;
- Приликом реализације водовода треба се придржавати техничких прописа за
пројектовање, извођење и одржавање мреже;
- По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити
катастарско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске
планове подземних инсталација.
Одвођење отпадних вода
- Канализацију радити по сепаратном систему;
- Системом фекалне канализације покрити цео комплекс и обезбедити прикључке за
све објекте;
- Трасе фекалне канализације полагати по могућности у зеленом појасу, или уз
интерне саобраћајнице;
- Минимални пречник спољних канализационих цеви не сме бити мањи од  150 mm;
- Минималне падове колектора одредити у односу на усвојени цевни материјал, према
важећим прописима и стандардима;
- Прикупљене отпадне воде системом канализације усмерити ка насељској
канализационој мрежи у складу са условима надлежног предузећа;
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-

-

-

-

-

-

Извршити предтретман отпадне воде до нивоа квалитета који задовољава
санитарно-техничке услове за испуштање у јавну канализацију, па тек онда их
упустити у насељску канализациону мрежу;
Трасе ровова за полагање цевовода фекалне канализације се постављају тако да
задовољи прописана одстојања у односу на друге инсталације и објекте
инфраструктуре; минимално растојање од других инсталација је 1,0 m, изузетак се
врши у зонама где није могуће испуњење услова, али тако да не сме угрожавати
стабилност осталих објеката;
Није дозвољено полагање фекалне канализације испод објеката високоградње;
минимално одстојање од темеља објеката износи 1,0 m, али тако да не угожава
стабилност објеката;
Минимална дубина изнад канализационих цеви износи 1,5 m, мерено од горње
ивице цеви, (уз испуњење услова прикључења индивидуалних објеката), а на месту
прикључка новопланираног на постојећи цевовод, дубину прикључка свести на
дубину постојећег цевовода;
Водоводне инсталације се постављају изнад инсталација фекалне канализације на
одстојању мин. 2 DN;
На проласку цевовода испод пута предвидети заштитне цеви на дужини већој од
ширине пута за мин. 1,0 m са сваке стране;
На траси предвидети изградњу довољног броја ревизионих шахтова на прописаном
растојању од 160-200 DN, а макс. 45,0 m;
Приликом реализације фекалне канализације треба се придржавати техничких
прописа за пројектовање, извођење и одржавање мреже;
По завршеним радовима на монтажи и испитивању мреже треба извршити
катастарско снимање изграђене мреже, а добијене податке унети у катастарске
планове подземних инсталација;
Пројектовање и изградњу објеката вршити у сарадњи са надлежним ЈКП, а на
пројекте наведених хидротехничких објеката прибавити сагласност истог предузећа.

Одвођење атмосферских вода
- У целом комплексу изградити засебну зацевљену атмосферску канализациону мрежу
са уличним сливницим и системом ригола и каналета;
- Трасе водити или у зеленом појасу дуж саобраћајница или испод коловоза по
осовини коловозне траке;
- Одвођење атмосферских вода из комплекса вршити искључиво преко сепаратора
уља и масти;
- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима;
- Кишну канализацију поставити изнад нивоа поземних вода уз обавезно заптивање
спојева;
- Приликом прикључења нових канала на постојеће укључење извести тако да кота
дна новог канала буде виша од коте дна канала на који се прикључује, а
препоручује се прикључење у горњој трећини;
- Атмосферске воде пре упуштања у реципијент очистити од механичких нечистоћа на
таложнику, односно сепаратору уља и масти;
- Све колске прилазе и укрштања са саобраћајницама, обавезно зацевити према
важећим прописима и стандардима;
- Улив атмосферских вода у реципијенте извести путем уређених испуста, који су
осигурани од ерозије и који не залазе у протицајни профил канала.
7.2.3. Услови за прикључење на водну инфраструктуру
-

Снабдевање водом и одвођење употребљених вода, обезбедити прикључењем на
насељски водоводни, односно канализациони систем Новог Сада, а у свему према
условима надлежног комуналног предузећа.
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7.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
7.3.1. Услови за уређење електроенергетске инфраструктуре
Напајање електричном енергијом обезбедиће се из трансформаторскe станицe 20/0,4
kV са 4 трансформаторске јединице снаге 1000 kVA, лоциране у посебном енергетском
блоку у непосредној близини пословног објекта.
Задржавају се и постојеће локације трансформаторских
површине за изградњу трансформаторских станица.

станица

као

резервне

Нова трансформаторска станица ће се прикључити на постојећи 20 kV подземни вод на
изводу ''ТВ Нови Сад 2'' из трансформаторске станице 110/20 kV ''ТВ Нови Сад 6'',
надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије.
У склопу енергетског блока предвиђен је простор за смештај дизел електричног
агрегата (ДЕА), 3 јединице снаге 400 kVA, за резервно напајање електричном
енергијом приоритетних (''нужних'') потрошача у случају нестанка мрежног напона
напајања.
Надзор и управљање комплексом обезбедиће се преко централног система, односно
надзорне станице ЦСНУ, смештене у централној соби обезбеђења објекта.
Електроенергетска мрежа за потребе јавног осветљења ће се каблирати, а светиљке ће
се поставити на стубове поред саобраћајница и у оквиру комплекса.
Уважавајући принципе енергетске ефикасности за осветљење користити савремене
светиљке, засноване на новим технологијама развоја.
У наредном периоду потребно је део електричне енергије произведен из
конвенционалних извора супституисати енергијом из неконвенционалних извора извора обновљиве енергије.
У циљу рационалне употребе квалитетних енергената и повећања енергетске
ефикасности потребно је применити мере енергетске ефикасности, како у производним
објектима, дистрибутивној мрежи, тако и при коришћењу електричне енергије у
секторима потрошње, тј. крајњих корисника енергетских услуга.
7.3.2. Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре
Правила за изградњу подземне електроенергетске мреже
- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима
за
изградњу
надземних
електроенергетских
водова
називног
напона
1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", бр. 65/88 и "Службени лист СРЈ", бр. 18/92);
- Подземну електроенергетску градити на минималној дубини од 0,8 m и минималној
удаљености 0,5 m од темеља објеката;
- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских
комуникационих каблова, најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за
каблове напона преко 10 kV;
- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања
треба да буде око 90;
- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад ЕК, сем при укрштању,
при чему мин. вертикално растојање мора бити 0,5 m;
- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације
дозвољено је у хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити
веће од 0,5 m;
- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода
или канализације;
- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално
растојање мора бити веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.
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Правила за изградњу трансформаторских станица 20/0,4kV
- Трансформаторску станицу градити за 20/0,4 kV напонски пренос типа узидана
(УЗТС), "индустријска" (за једног купца електричне енергије), у складу са важећим
законским прописима и техничким условима надлежног оператора дистрибутивног
система електричне енергије;
- Трансформаторске јединице ће бити смештене унутар просторије у објекту
енергетског блока;
- Напајање трансформаторске станице извести двострано, кабловски са места
прикључења, по условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне
енергије.
Правила за изградњу спољашњег осветљења комплекса
- Светиљке за осветљење саобраћајница, као и самог комплекса, поставити на
стубове расвете и декоративне канделабре поред саобраћајница и пешачких стаза;
- Користити расветна тела у складу са новим технологијама развоја и принципима
енергетске ефикасности.
7.3.3. Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру
-

За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење
ће се вршити из трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле.

7.4. ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА
7.4.1. Услови за уређење термоенергетске инфраструктуре
Дистрибутер природног гаса ДП "Нови Сад-Гас" из Новог Сада поседује дистрибутивну
гасну мрежу од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 bara на удаљености од око
120 m од планираног комплекса ''Радио-телевизије Војводине'', тако да постоје предуслови
за прикључење планираног комплекса на гасоводну мрежу, а према условима и
сагласности од дистрибутера ДП "Нови Сад-Гас", којима ће се тачно дефинисати начин и
место прикључења. Такође према условима ЈП "Србијагас"-а, постоји могућност
прикључења на гасоводни систем ЈП "Србијагас"-а, у случају потреба за већим количинама
природног гаса или немогућности прикључења на гасоводну мрежу ДП "Нови Сад-Гас"-а.
Као извор топлотне енергије за потребе грејања и климатизације објекта предвиђа се, у
посебном објекту, изградња топловодне котларнице са комбинованим ложењем: земни
гас/лако уље. Разводни део котларнице предвиђа се да се у будућности може прикључити
на секундарни део топлотне подстанице даљинског грејања по систему Новосадске
топлане. Процењен топлотни капацитет котларнице је 1.0 MW. За складиштење лаког уља
за ложење, предвиђен је подземни резервоар запремине 30 m3, израђен са дуплим
пластом. У самој котларници, налази се дневни резервоар лаког уља за ложење, са
комплетном запорном и сигурносном арматуром. Процењена потребна електрична снага,
за котларнлцу и топлотну подстаницу је до 25 KW.
Инсталације климатизације и вентилације вршиће се, са више независних ваздушних
система, путем вентилаторских конвектора, класичних клима комора и рекуперативних
јединица са уграђеним топлотним пумпама. Централна припрема хладне воде
температурног режима 7/12°C, за климатизације и хлађења, оствариће се путем топлотних
пумпи ваздух-вода. Процењен топлотни капацитет расхладне централе је 1.8 MW, за чији
погон је потребна укупна снага електро мотора компресора 600 KW и 60 KW за погон
електро мотора клима комора. Поменуте топлотне пумпе се предвиђају на крову
котларнице.
Посебна инсталација за хлађење и вентилацију машинских просторија ЦЕР-ова, путем
наменски конструисаних клима ормана и опреме за ту сврху. За велики ЦЕР на другом
спрату је потребан расхладни капацитет за cca 100 kW који се остварује путем 3
уређаја од по 50 kW. Мали ЦЕР има топлотну дисипацију од 5 W и хлади се једним
уређајем од 5.6 kW и једним инвертерским сплит системом одговарајуће снаге.
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Процењена потребна електрична снага је до 40 KW. Дистрибуција ваздуха за хлађење
простора вршила би се: путем дуплог пода - потис и спуштене таванице - одсис.
Унутрашњу гасну инсталацију водити подземно, према правилима дистрибутера земног
гаса. Притисак земног гаса, од МРС до котларнице треба да буде 1 бар. Потребна количина
земног гаса, при гарантованој топлотној моћи од 33338.35 KJ/Sm3, је 200 Sm3/h. Гасни вод
од МРС до котларнице изводи се од полиетиленских цеви, а у котларници од црних
бешавних цеви. Тачна локација МРС (мерно регутационе станице) биће дата у претходним
условима дистрибутера гаса.
7.4.2. Услови за изградњу термоенергетске инфраструктуре
За гасоводе притиска до 16 barа испоштовати услове који су дати у Правилнику о
условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска
до 16 barа ("Службени гласник РС", број 86/2015).
Минимална дозвољена хоризонтална растојања подземних гасовода од стамбених
објеката, објеката у којима стално или повремено борави већи број људи (од ближе ивице
цеви до темеља објекта) су:
Гасовод од полиетиленских цеви

MOP≤4 bar (m)
1

4<MOP≤10 bar (m)
3

Растојања дата у табели се могу изузетно смањити на минимално 1 m уз примену
додатних мера заштите, при чему се не сме угрозити стабилност објеката.
Обавезна мера заштите за смањење минималног хоризонталног растојања гасовода је
за гасоводе од полиетилена (у даљем тексту: ПЕ гасовод) - примена физичке заштите
гасовода од оштећења при радовима у близини гасовода (постављање гасовода у
заштитну цев, постављање заштитних плоча изнад гасовода, итд.) при чему гасовод
мора бити физички заштићен на делу гасовода где је хоризонтално растојање смањено
и додатно по 1 m на обе стране.
Поред ових мера могу се применити и следеће додатне мере заштите: повећана дубина
укопавања гасовода, постављање гасовода у заштитну цев, постављање заштитних
плоча изнад гасовода, као и друге сличне мере.
Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних ПЕ гасовода 4<MOP≤10 bar
са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских електичних каблова
Од гасовода до телекомуникационих каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за снабдевање
горивом превозних средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета највише 3 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење запаљивих
и горивих течности укупног капацитета више од 3 m3, а највише 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности укупног капацитета преко 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3, а највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара
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Минимално дозвољено
растојање (m)
Паралелно
Укрштање
вођење
0,20
0,60
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50
1,00
0,30
0,60
0,30
0,50
0,20
0,60
-

5,00

-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50
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Минимална дозвољена растојања спољне ивице подземних челичних и ПЕ гасовода
MOP≤4bar са другим гасоводима, инфраструктурним и другим објектима су:

Гасоводи међусобно
Од гасовода до водовода и канализације
Од гасовода до вреловода и топловода
Од гасовода до проходних канала вреловода и топловода
Од гасовода до нисконапонских и високонапонских електричних
каблова
Од гасовода до телекомуникационих каблова
Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида
Од гасовода до резервоара* и других извора опасности станице за
снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају,
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета
највише 3 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета
више од 3 m3, а највише 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих и горивих течности укупног капацитета
преко 100 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета највише 10 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета већег од 10 m3, а
највише 60 m3
Од гасовода до извора опасности постројења и објеката за
складиштење запаљивих гасова укупног капацитета преко 60 m3
Од гасовода до шахтова и канала
Од гасовода до високог зеленила
* растојање се мери до габарита резервоара

Минимално дозвољено
растојање (m)
Паралелно
Укрштање
вођење
0,20
0,40
0,20
0,40
0,30
0,50
0,50
1,00
0,30

0,60

0,30
0,20

0,50
0,60

-

5,00

-

3,00

-

6,00

-

15,00

-

5,00

-

10,00

-

15,00

0,20
-

0,30
1,50

Растојања дата у табели могу се изузетно смањити на кратким деоницама гасовода
дужине до 2 m, уз примену физичког обезбеђења од оштећења приликом каснијих
интервенција на гасоводу и предметном воду, али не мање од 0,2 m при паралелном
вођењу, осим растојања од гасовода до постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова.
Минимална хоризонтална растојања подземних гасовода од надземне електро мреже и
стубова далековода су:
Називни напон
1 kV ≥ U
1<U≤20 kV
20<U≤35 kV
35 kV < U

Минимално растојање
при укрштању (m)
при паралелном вођењу (m)
1
1
2
2
5
10
10
15

Минимално хоризонтално растојање се рачуна од темеља стуба далековода, при чему
се не сме угрозити стабилност стуба.
Приликом укрштања гасовод се по правилу поставља изнад канализације. Уколико се
мора поставити испод, неопходно је применити додатне мере ради спречавања
евентуалног продора гаса у канализацију.
Надземно полагање челичних гасовода дозвољено је само у кругу индустријских
постројења. Изузетно, надземно полагање челичних гасовода може се дозволити и ван
круга индустријских постројења, и то на мостовима, на прелазима преко канала и
водених токова.
Надземно полагање гасовода од полиетиленских цеви (у даљем тексту: ПЕ цеви) није
дозвољено.
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ЛОКАЦИЈА МРС, МС И РС
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од стамбених објеката и објеката у
којима стално или повремено борави већи број људи су:
Капацитет m3/h
до 160
од 161 од 1500
од 1501 до 6000
од 6001 до 25000
преко 25000
подземне станице

MOP на улазу
MOP≤4 bar
4<MOP≤10 bar
уз објекат
3 m или уз објекат
(отвори на објекту морају бити ван
(на зид или према зиду без отвора)
зона опасности)
3 m или уз објекат
5 m или уз објекат
(на зид или према зиду без отвора) (на зид или према зиду без отвора)
5m
8m
8m
10 m
10 m
12 m
1m
2m

Растојање се мери од темеља објекта до темеља МРС МС, односно РС.
МРС морају бити ограђене како би се спречио приступ неовлашћеним лицима.
Ограда мерно-регулационе станице мора да обухвати зоне опасности и мора бити
минималне висине 2 m.
МРС капацитета до 160 Nm3/h не морају да имају ограду.
Уколико је мерно-регулациона станица на отвореном простору,
надстрешнице, ограда мора бити удаљена минимално 10 m од станице.

са

или

без

Ако се МРС налази у ограђеном простору индустријског објекта може бити и без сопствене
ограде, али видно обележена таблама упозорења и заштићена од удара возила.
Минимална хоризонтална растојања МРС, МС и РС од осталих објеката су:
Објекат
Коловоз градских саобраћајница
Локални пут
Државни пут
Интерне саобраћајнице
Јавна шеталишта
Извор опасности станице за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Извор опасности постројења и објеката за складиштење
запаљивих и горивих течности и запаљивих гасова
Трансформаторска станица

Надземни електро водови

MOP на улазу
MOP≤4 bar
4<MOP≤10 bar
3m
5m
3m
5m
8m
8m
3m
3m
3m
5m
10 m

12 m

10 m

12 m

10 m
12 m
0<MOP≤16 bar
Висина стуба
1 kV ≥ U
+ 3 m*
Висина стуба
1<U≤110 kV
+ 3 m**
Висина стуба
110<U≤220 kV
+ 3,75 m**
Висина стуба
400 kV < U
+ 5 m**

* али не мање од 10 m
** али не мање од 15 m. Ово растојање се може смањити на 8 m за водове код којих је
изолација вода механички и електрично појачана

За зидане или монтажне објекте МРС, МС и РС минималнo хоризонталнo растојањe се
мери од зида објекта.
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За објекте МРС, МС и РС постављене на отвореном простору, са или без надстрешнице,
растојање се мери од најближег потенцијалног места истицања гаса.
На укрштању гасовода са путевима, водотоковима, каналима, далеководима називног
напона преко 35 kV, угао осе гасовода према тим објектима мора да износи између 60°
и 90°.
На укрштању гасовода са градским саобраћајницама, државним путевима I и II реда,
угао осе гасовода према тим објектима по правилу мора да износи 90°.
Угао укрштања на местима где је то технички оправдано дозвољено је смањити на
минимално 60°.
За извођење укрштања гасовода са инфраструктурним објектима са углом мањим од
60° потребно је прибавити одговарајућу сагласност управљача, односно оператора над
тим објектима.
Минимална дубина укопавања гасовода је 80 cm мерено од горње ивице гасовода.
Минимална дубина укопавања чeличних и ПЕ гасовода, мерена од горње ивице цеви,
код укрштања са другим објектима је:
Објекат
до дна одводних канала путева
до дна регулисаних корита водених токова
до горње коте коловозне конструкције пута

Минимална дубина укопавања (cm)
100
100
135

Од минималне дубине укопавања цеви може се одступити уз навођење оправданих
разлога за тај поступак при чему се морају предвидети повећане мере безбедности, али
тако да минимална дубина укопавања не може бити мања од 50 cm.
При пројектовању и изградњи гасне котларнице придржавати се техничких
норматива и услова датих у Правилнику о техничким нормативима за пројектовање,
грађење, погон и одржавање гасних котларница ("Службени лист СФРЈ", бр. 10/90 и
52/90).
Приликом пројектовања и изградње подземних резервоара за лако лож уље
придржавати се техничких норматива и услова датих у Правилнику о изградњи
постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности
("Службени лист СРЈ", бр. 20/71 и 23/71).
7.5.3. Услови за прикључење на термоенергетску инфраструктуру
Прикључење на гасоводну инфраструктуру извести у складу са техничким условима и
сагласности од надлежног дистрибутера за гас ДП "Нови Сад-Гас" или ЈП "Србијагас"-а,
и у складу са одредбама Правилникa о условима за несметану и безбедну дистрибуцију
природног гаса гасоводима притиска до 16 barа ("Службени гласник РС", број 86/15),
којима ће се тачно дефинисати начин и место прикључења.
Прикључење на даљински систем грајања, пројектовање топлотне подстанице извести у
складу са техничким условима и сагласности ЈП "Новосадска топлана".
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7.5. EЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА
7.5.1. Услови за уређење ЕК инфраструктуре
За потребе корисника планског простора потребно је изградити електронску
комуникациону мрежу за примену и коришћење широкопојасних сервиса, као и
управљање и надзор објекта.
У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову технологију
развоја у области телекомуникација, потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ТТ окна до просторије планиране за
смештај телекомуникационе опреме унутар парцела корисника.
Приступна ЕК мрежа ће у потпуности бити каблирана, а каблови ће се полагати у
коридорима саобраћајница, поред пешачких стаза и у зеленим појасевима.
У комплексу ће се изградити антенски стуб висине око 35, 00 m на који ће се поставити
антене за омогућавање веза зграде РТВ са предајницима Чот и Венац.
7.5.2. Услови за изградњу ЕК инфраструктуре
- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за
потребе комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);
- Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница;
- Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадо
провлачење електронских комуникационих каблова;
- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у
ров, односно 0,3, 0,4 до 0,8 код полагања у миниров и 0,1-0,15 у микроров у
коловозу, тротоару сл.
- При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 kV
најмање растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;
- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора
бити 0,5 m, а угао укрштања око 90;
- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевима гасовода, водовода и
канализације вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;
- При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевима водовода
и канализације хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m, а са цевима
гасовода хоризонтално растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у зависности од
притиска гасовода;
- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја и опреме, као и антене и
антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору у
оквиру парцела или на објекту;
- Стуб на који ће се поставити антене за везу са предајницима ће бити металне
конструкције, висине око 35,00 m, који ће се делом до висине од 18,00 m,
наслањати на објекат зграде и уједно ће обједињавати и противпожарно
степениште. На висини од 28,00 m ће се налазити платформа кружног облика,
предвиђене величине да на истој истовремено могу да бораве до 3 човека;
- У складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за
електронске комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и
заштитне зоне и начину извођења радова приликом изградње објеката („Службени
гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног nojaca није дозвољена изградња и
постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других комуналних предузећа
изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК канализације,
осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе
функционисање електронских комуникација (ЕК објеката).
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7.5.3. Услови за прикључење на ЕК инфраструктуру
- У циљу обезбеђења потреба за новим ЕК прикључцима и преласка на нову
технологију развоја у области ЕК потребно је обезбедити приступ свим планираним
објектима путем ЕК канализације, од планираног ЕК окна до просторије планиране
за смештај ЕК опреме, унутар парцеле корисника или до објекта на јавној површини.

8. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ
За локацију на којој је планиран комплекс ''Радио-телевизије Војводине'' урађен је
Геомеханички пројекат. Извршено је сондирање тла са циљем да се утврди слојевитост
и састав тла са стањем подземне воде и да се изваде узорци тла за лабораторијска
испитивања. У оквиру Геомеханичког пројекта урађен је геотехнички профил, прорачун
дозвољеног оптерећења плитког темеља, а дати су и закључци и препоруке.
На основу извршене макроскопске класификације узорака тла и резултата теренских и
лабораторијских испитивања, утврђено је да је тло на испитаној локацији будућег
комплекса ''Радио-телевизије Војводине'' састављено од следећих слојева испод
површине терена:
- насип и хумус (површински слој глиновите прашине мрке боје помешане са
разнородним материјалом); Простире се до 0,20-0,80 m испод површине терена у
дебљини 0,20-0,80 m;
- глиновита прашина - жутомрке боје; Подина слоја није досегнута до испитане
дубине 15,00 m.
Ниво подземне воде у време сондирања (25.06.2015. год.), није досегнут до испитане
дубине 12,00 m.
На основу резултата извршених теренских истражних радова, као и лабораторијских
испитивања, констатовано је да комплекс ''Радио-телевизије Војводине'' може бити
фундиран по принципима плитког фундирања на темељним тракама, односно на
темељима самцима, на ефективној дубини фундирања Df=1,20 m, на природном тлу.
Приликом ископа темељне јаме обратити пажњу на то да тло на дну ископане јаме
остане у природном, неоптерећеном стању.
Имајући у виду да ће се фундирање објекта извршити у прашинастом материјалу који
битно мења своје физичке и механичке карактеристике у присуству воде, потребно је
предузети све потребне мере заштите од расквашавања темељног тла јер у противном
може доћи до нежељених великих деформација делова објекта, па и до озбиљних
оштећења.
Пре почетка изградње објекта извести све спољње инсталације за водовод,
канализацију, топловод и слично, а прикључке спољње са унутрашњом инсталацијом
извршити са флексибилним везама, непосредно пре почетка експлоатације објекта.
Током извођења објекта сва постројења која опслужују градилиште, а употребљавају
воду у процесу рада, морају бити постављена на водонепропусну подлогу са
одговарајућим регулисаним одвођењем.
Чесме на градилишту потребно је свести на минималан потребан број уз контролисано
одвођење отпадних вода.
Ископане темељне јаме треба обезбедити од дотока површинских вода.
Правовремена израда заштитних тротоара око објекта, као и регулисање терена са
одговарајућим падовима од објекта, а поготово солидна израда свих инсталација
водовода и канализације око објекта и у објекту, од посебног је и битног значаја за
будућу стабилност објекта.
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9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У циљу заштите животне средине, с обзиром на постојеће стање и степен
деградираности простора, као последице НАТО бомбардовања 1999. године, на датом
простору неопходно је предузети одређене мере заштите природних ресурса.
Извођење радова изградње и реконструкције, односно обављање активности у оквиру
комплекса, може се вршити под условом да се не изазову трајна оштећења, загађивање
или деградација животне средине на други начин.
Како би се обезбедила функционалност простора у складу са потребама, а при том
остварио позитиван утицај, тј. ублажиле или спречиле негативне последице на простор
у обухвату урбанистичког пројекта, у контексту конкретних решења предвиђено је:
- прикључење објеката на дистрибутивни систем Града Новог Сада;
- снабдевање водом за пиће и санитарне потребе преко водоводног система Града;
- сепаратно одвођење канализационих и атмосферских отпадних вода;
- третман зауљених атмосферских вода на одговарајућем уређају (сепаратор,
таложник) пре упуштања и градску канализацију;
- обезбеђење мера заштите од пожара, као и заштите људи и материјалних добара од
елементарних непогода;
- формирање зелених површина око планираних објеката чиме ће се обезбедити
уклапање планираних садржаја у постојећу амбијенталну целину.
У контексту заштите земљишта и воде, комунални отпад ће се привремено одлагати у
одговарајуће контејнере, а потом на уређен и адекватан начин транспортовати од
стране надлежнe комуналнe организацијe на предвиђен простор за коначно одлагање
или третман. Отпад настао од рушења постојећих објеката уклониће се са локације у
складу са Пројектом уклањања објекта.
Простор у оквиру комплекса на којем ће посуде за привремено одлагање отпада бити
постављене, обавезно је одржавати у складу са санитарно-хигијенским условима, чиме
ће се спречити евентуално расипање односно развејавање отпадака у складу са
Законом о управљању отпадом ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 88/10) и другим
законским и подзаконским актима који уређују ову област.
За објекте у комплексу који су предмет Урбанистичког пројекта и за које се даље
израђује пројектно-техничка документација, неопходно је поднети Захтев за
одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину у складу са Законом о
процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09)
након чега ће надлежни орган-Градска управа за заштиту животне средине донети
одлуку да ли је потребно или не израдити Студију о процени утицаја на животну
средину.

10. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ
ДОБАРА
10.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
На подручју које је обухваћено Урбанистичким пројектом, према подацима добијеним
од Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, не налазе се објекти од
значаја за заштиту споменичког наслеђа, нити са архитектонско-грађевинског аспекта,
нити са археолошког аспекта.

20

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

10.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИХ ДОБАРА
На предметном простору нема заштићених природних добара.
Обухват Урбанистичког пројекта се налази изван границе заштићеног природног добра
Националног парка ''Фрушка гора'', односно у његовој заштитној зони.
Због великог утицаја урбаног и пољопривредног окружења Националног парка и у
циљу повезивања заштићеног подручја, преко локалних еколошких коридора са
Дунавом, као коридором од европског значаја, дефинисане су мере заштите за
заштитну зону, усклађене са Уредбом о еколошкој мрежи (''Службени гласник РС'',
бр. 102/10). Мере заштите, које су референтне за предметно подручје, односе се на
забрану уношења инвазивних врста приликом озелењавања комплекса.
Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.)
која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме
мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.

11. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ
ДЕЈСТАВА
11.1. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
Према подацима Републичког сеизмолошког завода, на карти сеизмичког хазарда за
повратни период од 475 година, утврђен је VII-VIII степен сеизмичког интензитета.
Приликом пројектовања нових објеката неопходно је применити Правилник о
техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима.
Простор обухваћен Урбанистичким пројектом није директно угрожен од поплава
површинским и подземним водама, па се примењују опште мере заштите планирањем
одговарајуће канализационе мреже.
Приликом пројектовања и извођења радова, при избору материјала водити рачуна о
њиховој отпорности са аспекта техничке и противпожарне заштите. У циљу заштите од
пожара потребно је придржавати се важећих закона и прописа који регулишу ту
област.
Предложеним решењем Урбанистичког пројекта обезбеђена су четири улаза/излаза у
оквиру комплекса којима је омогућен противпожарни приступ и проходност.

11.2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД РАТНИХ ДЕЈСТАВА
За простор који је предмет израде Урбанистичког пројекта нема посебних услова и
захтева за прилагођавање потребама одбране земље коју прописују надлежни органи.
У складу са Законом о ванредним ситуацијама (''Службени гласник РС'', бр. 111/09,
92/11 и 93/12), чл. 60. и чл. 62., ради заштите од елементарних непогода и других
несрећа, привредна друштва и друга правна лица, у оквиру својих права и дужности,
дужна су да обезбеде да се запослени склоне у склоништа, заклоне или друге објекте
погодне за заштиту. Као други заштитни објекти користе се просторије прилагођене за
склањање људи и материјалних добара.
Сутеренска просторија новог пословног објекта ''Радио-телевизије Војводине'', као и
сутерен постојећег објекта, као вид заклона, може се прилагодити намени склањања
људи и материјалних добара у време елементарних непогода и других несрећа.
Препорука је да се изнад сутерена изгради ојачана плоча која може да издржи
урушавање објекта.
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Приликом коришћења склоништа за мирнодопске потребе, не могу се вршити
адаптације или реконструкције које би утицале или би могле утицати на исправност
склоништа, нити се склоништа могу користити у сврхе које би погоршале њихове
хигијенске и техничке услове.
Приликом издавања локацијских услова за објекте електронске комуникације,
инвеститор (односно надлежни орган) је у обавези, да за потребе одбране, прибави
услове од Министарства одбране.

12. ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ
НАМЕНЕ ЧИНЕ ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
Неопходно је обезбедити несметано кретање особа са инвалидитетом, деци и старим
особама у оквиру комплекса, у планираним објектима, као и на јавним површинама ван
комплекса, у складу са Правилником 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).

13. ТЕХНИЧКИ ОПИС ПЛАНИРАНОГ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
ОКВИРУ КОМПЛЕКСА ''РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ВОЈВОДИНЕ''

У

13.1. ОПШТИ ПОДАЦИ
У првој фази изградње планирана је изградња пословног објекта.
С обзиром на конфигурацију терена, природне и створене услове, као и технолошке
захтеве неопходне за функционисање пословног објекта Јавне медијске установе
''Радио-телевизије Војводине'' диспозиција објекта, као и нивелација дата је у
графичком прилогу бр. 3.
Релативна висинска кота терена +/-0.00 m одговара апсолутној висинској коти
+140.96 m.
Кота сутерена пословног објекта планира се на релативној висинској коти – 3.78 m и
-5.97 m, тј. на апсолутној висинској коти +137.18 m и +134.99 m.
Кота приземља пословног објекта планира се на релативној висинској коти +0,18 m, тј.
на апсолутној висинској коти +141.14 m.
Завршна атика равног крова планира се на релативној висинској коти +18.00 m , тј. на
апсолутној висинској коти +158.96 m.

13.2. ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
Планирани пословни објекат ће чинити три повезане функционалне целине неопходне
за адекватно функционисање објекта:
- функционална целина А - продукционо-технолошки блок (спратности Су+П+3+Пс
(повучени спрат)), који остварује директну везу са сутереном постојећег објекта,
- функционална целина Б - пословно-административни блок (спратности П+3+Пс
(повучени спрат)).
- функционална целина Ц - затворени атријум који формира топлу везу (по свим
етажама) између пословне и продукционо-технолошке целине објекта.
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У целини А - продукционо-технолошком блоку планира се смештај студија и пратећих
простора студија. У целини Б - пословно-административном блоку планирају се
канцеларијски простори и пратећи опслужујући простори администрације и управе, као
и канцеларије одељења програма, продукције и технике и технологије. Наведена
одељења просторно су организована по етажама. У целини Ц - затвореном атријуму
планира се постављање директних веза комуникација (пешачких веза/мостова) на
местима где је потребно остварити што бржу везу између технолошког дела са једне
стране и редакцијских, програмских и административних простора са друге стране. У
сутерену ове целине планира се велики радијски и драмски студио.

13.3. ПРИСТУПИ ПОСЛОВНОМ ОБЈЕКТУ
У лоцирању пословне зграде, основни задатак је био да се обезбеди лака доступност,
како службених и интервентних возила, тако и пешачког саобраћаја и снабдевања
новопројектованог објекта.
Планиран је директан прилаз пословном објекту (и колски и пешачки):
1. Продукционо-технолошком блоку нове зграде:
приступ запослених вршиће се ободном саобраћајницом, потом назначеним
тротоаром и улазом у главни ходник продукционог блока;
Приступ теретних возила и унос опреме за студија на нивоу приземља вршиће се
ободном саобраћајницом, потом преко теретних улаза у студија;
Приступ теретних возила и снабдевања за просторе у сутерену вршиће се ободном
саобраћајницом, потом преко рампе до коте сутерена и теретних улаза у техничке
просторе и магацин;
2. Пословно-административном блоку нове зграде:
Приступ запослених вршиће се ободном саобраћајницом, потом рампом до
дворишног платоа и улазом у главну комуникацију;
Економски
прилаз
дистрибутивној
кухињи
и
снабдевање
биће
јасно
издиференцирано у односу на остала кретања;
3. Затвореном атријуму:
Приступ посетилаца и запослених вршиће се главном пешачком комуникацијом:
степеништем и рампом постављеном у северозападном делу, централно у односу на
Каменички пут, потом проласком кроз предпростор и уласком у атријум. Колски
приступ у овом потезу биће могућ само за интервентна возила и за VIP паркинг.

13.4. САДРЖАЈИ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
СУТЕРЕН (на релативној коти -3.78 m и -5.97 m)
У сутерену блока А (продукционо-технолошког блока, -3.78 m) планира се смештај
магацина, остава, архива, приручних радионица, просторије хигијене, као и остали
пратећи технички простори машинских, електро и других инсталација. У сутерену
блока Ц (затворени атријум, -5.97 m) смештени су радијски простори и то: велики
музички студио радија и режија, драмски студио и режија, као и сви потребни пратећи
простори.
ПРИЗЕМЉЕ (на релативној коти +0.18 m)
У приземљу блока А планирају се 3 ТВ студија (велики ТВ студио, студио 1 и студио 2),
пратећи простори режија, простори за ТВ екипе, госте и теренске екипе, као и остали
потребни технички простори. У приземљу пословног блока, блока Б, планира се медиа
центар, дистрибутивни ресторан и канцеларијски простори. Простор приземља блока Ц
представљаће комуникацију/главни улазни фоаје/везу блока А и Б.
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1. СПРАТ
На 1. спрату блока А планирају се простори технике радија, програмско продукционе
структуре радија, као и одељење одржавања. На 1. спрату блока Б планира се
пословни простор за раднике продукције, дела програма и дела пословања РТВ. У
оквиру блока Ц већи део простора представљаће ваздушни простор атријума, а на
местима главних комуникација између блока А и Б биће постављене хоризонталне
комуникације у виду пешачког моста.
2. СПРАТ
На 2. спрату блока А планирају се простори технике телевизије и програмско
продукционе структуре телевизије. На 2. спрату блока Б планира се пословни простор
за раднике пословања РТВ. У оквиру блока Ц већи део простора представљаће
ваздушни простор атријума, а на местима главних комуникација између блока А и Б
биће постављене хоризонталне комуникације у виду пешачког моста.
3. СПРАТ
На 3. спрату блока А планирани су радни простори новинара деска, као и простори
запослених у продукцији и техници који се баве информативним програмом. На 3.
спрату блока Б планира се пословни простор за менаџмент РТВ-а. У оквиру блока Ц
већи део простора представљаће ваздушни простор атријума, а на местима главних
комуникација између блока А и Б биће постављене хоризонталне комуникације у виду
пешачког моста/пасареле.
КРОВНА ТЕРАСА/ПОВУЧЕНА ЕТАЖА (на релативној коти +15.36 m)
На крову блока А у југозападном делу формираће се проходна тераса делом
предвиђена као кровна башта за запослене у деску, а делом за смештај машинске
опреме (климатизације), док ће преостали део бити раван непроходан кров.
На крову блока Б у северном делу планирана је проходна тераса/ кровна башта са
мултифункционалним простором, док ће преостали део крова бити раван непроходан
кров.
Кровне равни блока Ц биће застакљене површине које ће се отварати ради природне
вентилације унутрашњих простора.

13.5. АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ И КОНСТРУКЦИЈА ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕТА
13.5.1. Обликовање и примењени материјали
Објекти својим архитектонским изразом морају бити усклађени са урбанистичким
контекстом у ком настају (у складу са природним и створеним условима), као и са
временским контекстом, што подразумева могућност савремене интерпретације уз
коришћење савремених, трајних материјала. Препоручује се пројектовање чистих,
ритмичних фасада, без примене еклектичких елемената.
Волуметрија објекта треба да буде правилна геометријска, ненаметљива и рационална.
Јасно одвајање функционалних процеса у објекту биће видљиво у обликовању:
пословно административни блок биће осмишљен као транспарентни стаклени волумен,
док ће продукциони блок бити пун, затворен кубус, у свему обликован према
технолошким захтевима студијских простора.
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Објекат треба да буде пре свега функционалан, трајан, лак за одржавање, те
примењени материјали на фасадама новог објекта, као и архитектоника треба да буду
у складу са тим. С тим циљем у материјализацији фасаде треба користити пун панел
(на бази керамике, камена или цем. композит) и стакло (нискоемисионо вишеслојно
стакло). Стаклени део фасаде - прозори својим димензијама треба да обезбеђују
оптимално осветљавање, довољну инсолацију и проветреност унутрашњих простора.
13.5.2. Конструкција
Конструктивни систем зграде проистиче из усвојене функције. Планиран је скелетни
систем АБ стубова, греда и монолитне међуспратне АБ плоче.
13.5.3. Инсталације
Све инсталације треба да буду пројектоване да задовоље најсавременије технолошкоенергетско-телекомуникационе услове. Биће вођене централизовано кроз армиранобетонска, комуникациона језгра и машинске просторије. Са предвиђених централних
тачака све инсталације се даље разводе хоризонталним разводима кроз спуштене
плафоне на оптималне удаљености.
Стање инсталација, њихово функционисање, као и функционисање целокупног објекта,
надгледаће се и контролисати из централне контролне собе. У објекту је планиран
централни систем за надзор и управљање.
Све инсталације ван објекта, уколико се укаже потреба, водиће се кроз инсталациони,
подземни канал који ће се наставити у сутерену новопројектованог објекта и тако
обухватати инсталације читавог комплекса.
Сам избор инсталација и инсталационих система планиран је као инсталациони систем
енергетски високо ефикасног објекта.
Све инсталације у објекту биће обрађене посебним пројектима који су саставни делови
пројекта за грађевинску дозволу.

14. ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ
Пре почетка изградње у оквиру комплекса РТВ предвиђено је уклањање постојећих
објеката и припрема терена за изградњу, у складу са Пројектом уклањања објекта.
Услед комплексности планираних садржаја у оквиру комплекса РТВ и великих
финансијских средстава која изискују планирани садржаји, могућа је фазност
реализације, као и етапност у реализацији сваке од планираних фаза. Идејним
пројектима и пројектима за грађевинску дозволу ће се дефинисати обим изградње у
свакој од планираних фаза (етапа).
Планирано је да се у првој фази изгради пословни објекат ''Радио-телевизије
Војводине'', енергетски блок и котларница.
У другој фази предвиђена је изградња објекта за смештај и одржавање специјалних
возила и магацин за сценографију.
Утврђивање планиране намене постојећег сутерена некадашњег објекта Телевизије,
као и привођење планираној намени предвиђено је у трећој фази изградње.
У једној од наредних фаза, а у циљу енергетске ефикасности, тј. примене извора
обновљиве енергије могуће je одредити локацију за постављање соларних панела.
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(''Службени лист Града Новог Сада'', 27/09)

133.00

831

%
0.67 8
89.5

1241
330

P+2+ (3)+Pk

4

6%
4.2 .60
17

130.80

278

133.60

131.55

1777

4.0
7
45.4 %
1

P+2+Pk
626

133.40
0.8
2
60.6 %
5

%
1.55 2
71.1

%
0.29 91
103.

133.90

0.7
11 1 %
2.3
0

164

6

132.50

1248
2143

132.40

P+2+ (3)+Pk

5

131.30

2142

0.1
120 7%
.54

163
134.20

1775

1762

1.2
39 6%
.69

1240
132.80

1

0.1
64 6%
.08

134.70

1.9
100 8%
.90

134.10

1776
0.1
35.7 7%
3

1774

134.80

646

134.90

658

P+2+ (3)+Pk

134.04
1773

134.00

1772

1.4
62.83%
5

279

0.1
7
23.5 %
7

1.3
58.7 6%
1

7

133.50

3.1
74.20%
2

660

1.3
2
60.7 %
1

135.80

649

617

2.5
48.44%
9

1.60
87.6 %
8

134.80

9

136.03

1771

1239

136.20

137.20

3.46
%
92.5
1

133.00

1.18%
59.15

1.58%
37.38

137.30

1769

661
955

1768
GRANICA GRA\ EVINSKOG REJONA

775
137.89

1770

903

P+2+Pk

2

1.27%
16.59

8

138.40

659
136.00

REGULACIONA LINIJA PO POSTOJE]OJ
GRANICI PARCELE

136.90

1.6
31 2%
.55

P+2+ (3)+Pk

PLANIRANA REGULACIONA LINIJA

137.11
655
1.30%
30.04

PLANIRANA
1.6
6
63.1 %
6

OBAVEZNO OBJEDIWAVAWE PARCELA

136.06
653 1.6

137.50
657

MOGU]E OBJEDIWAVAWE PARCELA

7
33.6 %
0

1
10 .40%
0.3
3

P+3

135.50

1.6
41 9%
.53

3
11 .42%
0.9
7

1767

3

138.20

2141

10

953

138.10
0.3
654 25.839%

P+2+Pk
0.3
51 7%
.34

137.00

2.1
46 5%
.52

139.80

1238

954

7%
0.3 6.89
2

136.00

138.00

656

1.8
10 9%
5.7
9

139.99
647

3.1
47.9 3%
4

- IZVOD PLAN DETAQNE REGULACIJE
DELA TRANXAMENTA U
PETROVARADINU

136.50

1783

0.3
56 7%
.62

11
140.20

904

LEGENDA

12

PORODI^NO STANOVAWE DO P+1+Pk

648

VI[EPORODI^NO STANOVAWE P+2+Pk,

138.30

OP[TEGRADSKI CENTRI P+2+ (3)+Pk
139.50

KOMPLEKS ME[OVITE NAMENE P+2 DO P+3
maksimalno u~e { } e stambenih sadr`aja 30 %

625

ZA[TITNO ZELENILO
TOPLANA

1235

INFRASTRUKTURNI KORIDOR

1.1
13 5%
0.1
4

TRANSFORMATORSKA STANICA
0%
0.9 7.26
16

ZA[TITNI PRU@NI POJAS

P+2

POVR[INE KOJE SE RAZRA \ UJU URBANISTI^KIM
PROJEKTOM
141.00

774

13

GRANICA POTCELINE (BLOKA)
0.2
49 0%
.09

5

139.80

BROJ BLOKA
PLAN NAMENE POVR[INA,SAOBRA]AJA
NIVELACIJE I REGULACIJE

140.90

905
PLAN DETAQNE REGULACIJE
DELA TRANXAMENTA
U PETROVARADINU

S
SZ

PLAN NAMENE POVR[INA, SAOBRA]AJA,
NIVELACIJE I REGULACIJE

SI
T. Kri { anovi } , dipl. in`. arh.
B. Luki } , dipl. in`. arh
.

I

Z

B. Luki } , dipl. in`. arh
.
A. Pawkovi } dipl.ing.saob.

GRANICA OBUHVATA URBANISTI^KOG PROJEKTA

JI

J
Br.1.4.24/06
JZ

773

1:1000

06.200 9.

3

2. Копија плана број 953-1/2015-607

3. Копија катастарског плана водова број 956-01-500/2015

4. Препис листа непокретности број 3325 КО Петроварадин

5. Оверен катастарско-топографски план

6. Урбанистички услови за урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење
комплекса и идејно решење пословног објекта ''Радио-телевизије
Војводине''

7. Потписан предлог ситуационог решења од стране наручиоца пројекта

8. Услови надлежних органа и институција
прибављени за потребе израде Урбанистичког пројекта

9. Геомеханички елаборат ЕГ-3301 израђен од стране А.Д. Завода за геотехнику
из Суботице

10. Пројекат уклањања објекта Е-1021/15, израђен од стране ''AXIS
GRADJEVINSKI BIRO'' DOO

11. Извод из програмског задатка

Извод из Програмског задатка
Објекат: Пословни објекат Јавне медијске установе ''Радио-телевизије Војводине''
Инвеститор: Јавна медијска установа ''Радио-телевизије Војводине''
Локација објекта: Нови Сад, на Транџаменту, кат. парцела бр. 2701 КО Петроварадин
''Радио-телевизија Војводине'' већ дуже време (тачније од бомбардовања) нема своју
зграду, већ је привремено смештена на више локација.
На основу захтева Наручиоца, који су израђени у складу са Стратегијом развоја
Радиодифузне установе Војводине донесене 2013. године, приступа се пројектовању
нове зграде РТВ дома.
Урбанистичким условима и параметрима дефинисаних Генералним планом града Новог
Сада до 2021. године (пречишћен текст ''Службени лист Града Новог Сада'', број
39/2006) блок у којем се налази простор предвиђен за изградњу комплекса РТВ
намењен је опште стамбеним зонама. За предметни локалитет тренутно је важећи План
детаљне регулације дела Транџамента у Петроварадину (''Службени лист Града Новог
Сада'', број 27/2009), према којем се налази унутар комплекса мешовите намене.
Предметни локалитет се налази у обухвату Плана генералне регулације Мишелука са
Рибњаком, који је тренутно у фази израде. За потребе расписивања конкурса за
предметни локалитет, од стране ЈП ''Урбанизам'' Нови Сад урађени су Урбанистички
услови за урбанистичко-архитектонски конкурс за уређење комплекса и идејно
решење пословног објекта Радио-телевизије Војводине у складу са важећом
урбанистичком документацијом.
У решење инкорпорирати посебне захтеве наручиоца везане за техничко-технолошке
специфичности делатности, интегрисаност три различита медија, као и потребе за
праћењем модерних трендова градње и задовољења строгих критеријума енергетске
ефикасности и евентуално коришћење обновљивих извора енергије
Предметни локалитет се налази на сремској страни града, на потезу Транџамента који
обухвата простор између Каменичког пута и пруге Петроварадин – Беочин, а северно
од ''Мишелучке петље'' (односно северног прикључка на планирани мишелучки
булевар из правца Транџамента). Источно од предметног локалитета се пружа потез
Мишелук и пруга Петроварадин – Беочин, западно потез Рибњак, а југозападно је
лоциран Каменички парк, као и мост Слободе који уједно представља и најближу
саобраћајну везу са градом. Предметни локалитет је лоциран на обронцима Фрушке
горе, уз Дунав, пружајући прегледну визуру према граду са једне, и сремском делу
града са друге стране.
Намена пословног објекта: производња, обрада и емитовање програма Јавне Медијске
установе ''Радио-телевизије Војводине''.
Главни пословни објекат лоцирати на северозападној страни парцеле.
За слободне отворене просторе комплекса планирати уређење, озелењавање и
опремање урбаним мобилијаром.

Концепт партерног уређења и озелењавања уклопити у структуру и просторни склоп
објеката тако да се формирају што квалитетнији микро амбијенти, успоставе пешачке
везе са околином и сачува постојеће вредно зеленило.
Хортикултурно уређење слободних површина треба да се заснива на поставци
декоративне вегетације како на слободним, травнатим, тако и на поплочаним
површинама.
Поставку зеленила ускладити са концептом уређења приземља и стилским
карактеристикама архитектуре објеката. Солитерно дрвеће и осталу декоративну
вегетацију укомпоновати са елементима партерне архитектуре. Решењем озелењавања
омогућити добру визуелну сагледивост објеката и других просторних елемената.
Паркинг просторе треба покрити широким крошњама листопадног дрвећа. Обавезно је
сачувати постојећи двоструки дрворед платана и укомпоновати их у решење приступне
зоне. Такође, потребно је у највећој мери сачувати и остала појединачна стабла,
односно групације, које се издвајају квалитетом.
Нивелацију терена у партеру уредити у складу са архитектонским решењем тако да се
површинска вода од објекта спроведе слободним падом или риголама ка кишној
канализацији, зеленим или саобраћајним површинама.
Денивелацију решити степеницама, потпорним зидовима и пешачким рампама, а на
зеленој површини скарпама.
Избор садног материјала усагласити са микро локалитетом у околини. Превасходно
изабрати аутохтоне врсте или оне које ће се најбоље прилагодити климатским
условима. Користити високе лишћаре за засену пешачких комуникација и мирних
одмора, као и комбинације високих, ниских и полеглих четинарских врста, зимзеленог
шибља, покривача тла и терена.

12. Сагласност ЈП ''Путеви Србије'' на Урбанистички пројекат комплекса
''Радио-телевизије Војводине''

13. Извештај о одржаној Јавној презентацији
Урбанистичког пројекта комплекса ''Радио-телевизије Војводине''

14. Обавештење Градске управе за урбанизам и стамбене послове
Града Новог Сада

